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HOOffSTUK 1

INLEIDING

1.1 Standaardisering

Die besonder hoe akkuraatheid wat bereik kan word met feitlik alle fisiese

standaardiserings, geld ongelukkig nog nie vir die standaardisering van radio-

aktiwiteit nie. Onder standaardisering bedoel ons hier die akkurate en absolute

bepaling van die disintegrasietempo van 'n monster van die betrokke isotoop.

By 'n internasionale vergelyking van radioaktiwiteitsmetings word 'n ooreen-

stemming binne een persent op die huidige tydstip as bevredigend beskou.

Die probleme wat ondervind word by die akkurate meting van die disintegra-

sietempo lê in die aard van die verskynsel wat gemeet moet word.

Ten eerste is die disintegrasietempo nie '«constant met die tyd nie, maar

neem af volgens die bekende wet van radioaktiewe verval, en wel met 'n karak-

teristieke halveringstyd

A = A^-*»

waar A die oorspronklike aktiwiteit is, A die aktiwiteit na 'n tyd t en

Ti die halveringstyd van die betrokke isotoop.

Te wyte aan die statistiese aard van die vervalproses is daar ook 'n

sakere inherente onakkuraatheid verbonde aan 'n bepaling, wat net verminder

kan word deur 'n groot aantal dit.integraliec wacr te neem. Radioaktiewe verval

is 'n Poissonproses sodat die sbandaard afwyking op 'n totale aantal van N

tellir̂ js TUF is. Dit beteken dat as *rr ongeveer 'n tiende van 'n persent

moet beara, moet een miljoen tellings versamel word.

Vir 'n absolute bepaling van die disintegrasietempo moet die vervalskema

van die betrokke radioisotoop goed bekend wees, met ander woorde die resultate

en die gegevens van die kernspektroskopie is hierby betrokke. Alhoewel die

akkurate bepaling van energieë, vertakkingsverhoudings, kortom die hele verval-

skema, nie onder radioaktiewe standaardisering ingesluit word nie, begin dit



-2-

toy reeds hiermee, want sonder die gegewens is standaardisering nie raoontlik

nie.

55
3.2 Die nodigheid daarvan om Fe standaarde te hê

Die gebruik van radioaktief-gemerkte middels in farmaseutiese studies is

aansienlik uitgebrei met die in-bedryf-stelling van vloeistofsintillasietelling

as telsisteem '. Baie tegnieke is al voorgestel waarin radioisotope gebruik

word vir die toets van bloed, urine en liggaamsvog, sodat die eksperimentele

farmakoloog in staat gestel is om die beweging, meganiame en ligging van die

verandering en degradering van middels in die liggaam vas te stel.

Die uitbreiding van die reeks van beskikbare farmaseutiese middels het tot

gevolg gehad dat al hoe meer metaboliese studies op die mens onderneem is. Ten

einde die langterrayn risiko vir die pasiënt te verminder, het die toename in

akkuraatheid van die meting van radioaktiwiteit 'n belangrike aspek geword.

Radioisotope van yster word al vir baie jare in die studies van ysterab-

sorpsie en bloedsiektes gebruik. Omdat die absorpsie van yster afhanklik is

van die chemiese vorm daarvan, word van dubbelspoorder tegnieke gebruik gemaak,

sodat die opname van die stof wat ondersoek moet word, vergelyk kan word met die

opname van die kontrolestof.

55 59
Fe en Fe is die twee isotope wat gewoonlik gebruik word in sulke studies.

59

Fe kan maklik waargeneem word as gevolg van sy gammastrale met energieë van

1,1 en 1,3 MeV. Fe wat deur elektroninvangs verval, is egter baie moeiliker

waarneembaar te wyte aan die lae energie X-strale van 5,9 keV.

Verwerkte yster word hoofsaaklik in bloed gevind as 'n wesenlike bestanddeel

van hemoglobien, en verskillende navorstrs het al metodes vir die bepaling van

Fe en Fe in bloed beskryf. Hierdie metodes bestaan almal uit 'n aan-

vanklike oksidasiestap om die yster in anorganiese vorm te kry en verskil slegs

in die tegnieke wat gebruik word om die Fe X-strale waar te neem. Die minimum
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55 (2)
waarneembare vlak vir Fe in bloed, soos vasgestel deur Eakins en Brown ,

is 0,2 p Ci/ml.

55 55
Die standaardisering van Fe is besonder moeilik omdat Fe deur elektron-

55
invangs volledig verval na die grondtoestand van Mn,soos in fig. I aar.getoon

word. Omdat hier nie sprake van 'n gairanastraal is nie, is dit nie moontlik

om die bekende 4TrX-Y-koïnsidensiemetode direk te gebruik om die disintegrasie-

55 (19}
tempo van 'n monster Fe te bepaal niev •".

'n Aanduiding van die problems wat tans nog ondervind word met die stan-
ce

daardisering van Fe is die feit dat die NPL in Teddington, wat 'n bekende

standaardiseringslaboratorium is, op die huidige stadium nog 'n sistemati&se

onsekerheid van nege persent op hulle Fe-standaarde aangee.

55
Die akkurate meting van Fe en die beskikbaarheid van standaarde van

hierdie radioisotoop is só belangrik dat die Raadgewende Komitee op Meetstandaarde

vir Ioniserende Straling (CCEMRl) Afdeling II - Meting van Radioisotope, van die

Internasionale Buro vir Mate en Gewigte (BIPM) , besluit het om 'n internasio-

nale poging op die akkurate meting van Fe te koördineer. Daar is besluit op

'n wêreldwye internasionale vergelyking van absolute radioaktiwiteitsmeting van

55
die radioisotoop Fe in Februarie 1979.

Die ontwikkelingswerk wat hier beskryf word, is dan ook gedoen as voor-

bereiding vir die internasionale vergelyking. Die metode is gebaseer op

interne vloeistofsintillasietelling, tesame met die gebruik van interne spoor-

ders wat verval met die uitstraling van koïnsidente gammastraling, wat dan die

meting van teldoeltreffendhede met behulp van 4rrX-Y-koïnsidensietelling moontlik

maak.

1.3 Motivering vir die gebruik van 'n vloeistofaintillasieteller vir die
55

standaardisering van Fe

Sedert die begin van 1950 het dit begin blyk dat dit moontlik is om klein
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hoeveelhede van 'n radioisotoop by 'n fluoresserende oplossing te voeg, sonder

om die luminiserer.de eienskappe te vernietig. Hierdie feit het dit moon tl il:

gemaak om 'n nuwe metode van radioaktiwiteitsmeting daar te stel.

Die interne vermenging van die radioisotoop met die aktiewe volume van die

detektor voorkom verlies in teldoe1treffendheid te wyte aan selfabsorpsie. soos

wat voorkom wanneer droë bronne in 'n gasvloai-eweredigheidstel er gorr.oot word.

Gedurende die absolute meting van die X-strale van 'n elektroninvangs-radioiso-

toop in 'n 4n-eweredigheidadetektor onder druk, word die Auger-elektrone groten-

deels deur selfabsorpaie gee'limineer. Die uitskakeling "an selfabsorpsie deur

die gebruik van 'n vloeistofsintillasieteller is veral van belang by die meting

van radioisotope met lae energie straling, soos wat die geval by Fe is.

Die relatief eenvoudige en vinnige tegnieke van bronvoorbereiding, wat ook

foute as gevclg van sublamasie en higroskopie uitskakel, is 'n ander belangrike

voordeel van vloeistofsintillasietelling.

'n Verdere voordeel van vloeistofsintillasietelling is dat die reproduseer-

baarheid van brongeometrie baie goed is. Die teldoeltreffendheid vir 'n mengsel

van X-strale en Auger-elektrone, soos vir 'n elektroninvangs-radioisotoop, is

dan ook baie goed reproduseerbaar in die vloeistofsintillasieteller.

1.4 Die Nulwaarskvnlikheid

55Wanneer die metodes waarop Fe gestandaardiseer kan word, bespreek word,

is dit nodig om die nulwaarskynlikheid van 'n sintillasiedetektor te definieer.

Omdat die fotone onafhanklik van mekaar deur die fotobuise waargeneem word,

is die aantal foto-elektrone wat vrygestel word, r, Poisson verdeel om die

gemiddeld, n

•r. / \ e " n

(4-6)

Die nulwaarskynlikheid, P (n), word nou gedefinieer as die waarskynlikheid dat
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geen foto-e lekt roue gevorm word nie; dit wil sê

P0(n) = e-n

In die lae energiegebied ia die nulwaarskynlikheid relatief groot as gevolg van

statistiese fluktuaaies in die aantal foto-elektrone by die fotokatode van die

fotobuia. Die teldoeltreffendheid van die sisteem word dan gedefinieer as

e ~ 1 - PQ(n) = 1 - e-n
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HOOFSTUK 2

DIB BEPALING VAN DIE DISINTEGRASIETEMPO VAM 55Fe DEUR VAM 54Mn EN 51Cr AS

SPOORDERS GEBRUIK TE MAAK

2.1 Die raetode van meting van Fe en die verkrygine van 'n doeltreffendheids-

funksie

55 55
Fe verval volledig deur elektroninvangs na die grondtoestand van Mn

soos in fig. 1 aangetoon. Dit is dus nie moontlik om die bekende 4TTX-Y-

55
koinoidenaiometode dirok te gebruik om die disintegrasietempo van Fe te bepaal

nie x . Pit is ogtor moontlik om die teldoeltreffendheid van die interne

55
vloeistofsintillasieteller vir Fe te vind, deur van 'n spoorder gebruik te

maak ' . Mn en Cr is geskikte spoorders, in die onmiddellike omgewing

van yster in die ry van nukliedes. Hulle verval ook deur elektroninvangs,

maar na 'n opgewekte toestand,sodat hulle wel gestandaardiseer kan word deur

54
van die 4iTX-Y-koïnsidensiemetode gebruik te maak. Die vervalskemas van Mn

en Cr word in fig. 2 gegee.

Die probleem is nou om 'n verband te kry tussen die teldoeltreffendhede

55
van die vloeistofsintillasieteller vir Fe en die spoorder:

Wanneer hierdie doeltreffendheidsfunksie met genoegsame akkuraatheid bekend is,

55
is die standaardiseringsprobleem van Fe in beginsel opgelos.

Deur geskikte elektroniese diskriminasie in die gammakanaal te gebruik, kan

die verhouding van koïnsidensie- tot gammatelspoed ,(K/G). gebruik word as 'n

benadering vir die teldoeltreffendheid van die vloeistofsintillasieteller vir

die spoorder. In Bylaag 1 word dit aangetoon.

'n Gesamejitlike bron, wat bestaan uit 'n klein hoeveelheid van die spoor-

der en 'n akkuraat afgeweegde hoeveelheid Fe, kan dus met behulp van die

4T?X-Y-koïnsidensiemetode gemeet word. As die spoorder vooraf ook op hierdie
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wyse gemeet is, kan die 4iT-telspoed van Fe dan rerkry word as funksie van die

spoorder se teldoeltreffendheid.

Deur van die bovermelde verband tussen die teldoeltreffendhede van die

spoorder en Fe (doeltreffendheidsfunksie) gebruik te maak, kan die ooreen-

55
stemmende teldoeltreffendhede vir Fe vanaf die geniete teldoeltreffendhede vir

die spoorder herlei word.

55 55
Die disintegrasietempo van Fe word dan verkry deur die bydrae van Fe

55
tot die 4TT-telspoed te deel deur die teldoeltreffendheid van Fe:

'n Voordeel van hierdie metode is dat die disintegrasietempo van die bron ver-

kry kan word sonder dat dit nodig is om te ekstrapoleer.

Die doeltreffendheidofunksie wat deur Steyn ' gebruik is, is eksperi-

menteel verkry deur middel van 'n metode wat gebruik maak van interpolasie. 'n

Groep kurwes van teldoeltreffendhede as funksie van die karakteristieke X-straal-

energie is verkry deur 4TTX-Y-k°ïnsidensienie't'i-ngs °P bronne van Cr, Mn en
fr CC

Zn. Die teldoeltreffendheid vir Fe is dan deur middel van interpolasie by

die karakteristieke X-straal-energie van Fe afgelees. As hierdie teldoel-

treffendhede as funksie van die spoorder se ooreenstemmende teldoeltreffendhede

uitgesit word, word die doeltreffendheidsfunksie verkry. 'n Spreiding van 6,5$

in die finale resultate is verkry met hierdie metode.

Dit is egter ook moontlik om die doeltreffendheidsfunksie wiskundig af te

lei in 'n poging om die spreiding van die finale resultate te verminder. Hier-

die metode word in die volgende paragrawe bespreek.

2.2 Die berekening van die doeltreffendheidsfunksie volgens die benadering van

Houtermans''1''

Ten einde die gebied van klein pulshoogtes te bestudeer, moet daar na die
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enkelelektronspektrum gekyk word. Wanneer 'n radioaktiewe bron, wat slegs

deeltjies met uniforme energie E uitstraal, beskou word (randeffekte word

verwaarloos), is dit moontlik om 'n merietefaktor T\ te definieer sodat

n = •n~1E' (1)

waar n die gemiddelde aantal foto-elektrone per disintegrasie is.

Sodat

energie oorfcedra aan sintillator
gemiddelde aantal foto-elektrone

Omdat die fotone onafhanklik van mekaar deur die fotobuise waargeneem word,

is die aantal foto-elektrone wat vrygestel word, r, Poisson verdeel om die gemid-

deld, n.

e"VP (n) =
r r

(2)

55
Fe is baie naby aan 'n monoënergetiese bron omdat al die energie beskik-

baar vanaf die elektroninvangs in die sintillator bly en omdat L-invangs slegs

. 54 51
in 9,8^ van die disintegrasies voorkom. Dieselfde geld vir Mn en Cr kerne.

54

Die gemete pulsspektrum vir Mn word gegee in fig. 3. Dit stem goed oor-

een met die berekende pulsspektrum soos in Houtermans* .

Om 'n uitdrukking vir die teldoeltreffendheid te kan herlei,is dit nodig

om die nulwaarskynlikheid, P (n), dat geen foto-elektrone waargeneem word nie, te

definieer

P0(n) = (3)

As die diskriminasievlak so laag gestel word dat 'n verwaarloosoare fraksie van

die foto-elektrone nie getel word nie, kan uit vergelykings (l) en (3) 'n uit-





drukking vir die teldoeltreffendheid gekry word:

e = |o f(E)(l - e-y^E

= 1 - f (E) (4)

Omdat T) 'n funkaie ia van die energie van die deeltjie, is dit egter nie so

maklik om die waarde van die ini

vergelyking (4) geskryf word as

55 54 51
maklik om die waarde van die integraal te kry nie. Vir Fe, Mn en Cr kan

e =
_ e-EM/-n(EH)]

waar p„, pT en JL, die elektroninvangswaarskynlikhede is en E^, E., en E„ die

bindingsenergieë vir elektroninvangs uit die K, L en M skille is. Aangesien

E H baie klein is (EL/ri is van die orde van 0.03) en omdat pu % 0.016 is, kan

die derde term in bostaande uitdrukking met vertroue weggelaat word. Omdat die

bydrae vanaf L-invangs baie klein is met betrekking tot K-invangs, sal die fout

klein wees as aanvaar word dat

= Tl

sodat = PK[1 - + pjl -

Hieruit kan 'n doeltreffendheidsfunksie opgestel word waaruit die teldoeltreffend-

heid vir Fe herlei kan word uit die teldoeltreffendheid van die spoorder

(fig. 4). Die ölektroninvangswaarskynlikhede en bindingsenergieë wat gebruik

is vir hierdie bepaling word in Tabel 1 gegee.
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TABEL 1

GEGEWENS VIR DIE BEREKENING VAN DIE DOELTREFFENDHEIDSFUNKSIE

Verwysinga

'Fe
0,8873

O ,8808

6,54 0,0976

0,1031

0,70 (5)

(12)

54,Mn
O,8890 0,0961

5,99 0,640

(11)

(12)

51,Cr

0,890 0,0929

5,465 0,574

(11)

(12)

2.3 Die berekening van die doeltreffendheidsfunksie volgens die benadering van

Gibson
(6, 13, 14, 15)

Tot dusver is aanvaar dat die gemiddelde aantal fotone,en dus ook die gemid-

delde aantal elektrone wat vrygestel word, direk eweredig is aan die aanvanklike

elektronenergie. Dit is nie die geval nie,omdat daar 'n hoë tempo van energie-

verlies voorkom by elektrone met lae energie en ook omdat weglengte verliese in

die selwande voorkom by hoer energieë.

Gibson definieer 'n merietefaktor wat onafhanklik is van energie sodat

n(E
-1 ~ E.F(E

waar n(E) die gemiddelde aantal elektrone by die eerste stadium van die foto-

vermenigvuldiger, E die elektronenergie in die sintillator en F(E) 'n berekende

korreksiefaktor is,wat afhanklik van E is. Let daarop dat die merietefaktor,

P, soos deur Gibson gedefinieer, die omgekeerde is van die merietefaktor, T),

wat deur Houtermans gedefinieer word.
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2."5.1 Die berekening van F(E)

By hoë elektronenei-gieë word die spesifieke liguittree vanaf die sintillator

gegee deur:

dL dE

H F1

waar -j— die spesifieke energieverlies en S die sintillasiedoeltreffendheid

(onafhanklik van die olektronenergie) i3.

Die aanname dat die sintillasiedoeltreffendheid onafhanklik van elektron-

energie is, geld nie meer by lae elektronenergieë waar die tempo van energie-

verlies van 'n deeltjie (-r-) toeneem,wanneer die liguittree per eenheid energie-

invoer, verminder word nie. Dit wil sê die sintillasiedoeltreffendheid word

verminder.

As — toeneem, moet die bestaandp uitdrukking volgens Birks ' vervang

word deur:

dL SdE/dx
dx " 1 + kBdE/dx

waar kB 'n konstante is.

Bostaande uitdrukking kan numeries geïntegreer word om die volgende resul-

taat te lewer:

= J d L = S JJo

waar Q(B) die waarde van die integraal by 'n energie E gedeel deur E is.

By hoer energieë sal die weglengte van die elektrone die dimensies van die

sintillator begin nader. Die formule vir die fraksie van die energie wat in 'n

(17)
silinder met straal r en hoogte h afgegee word, word gegee deur Benjamin as:

W(S) = 1 - 0.5[i +i ]T(E)
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waar Ï(E) die weglengte van die elektron is.

Die totale korreksie is dan:

P(B) = Q(E)W(E)

Hierdie korreksiefaktore word as funksie van elektronenergie in fig. 5i uit

Gibaon , uitoengosit.

2.3.2 Die interaksiewaarakynlikheid vir X-strale

By elektroninvanga word die gaping in die skil gevul deur elektrone uit

hoer skille, wat die uitgee van X-strale of Auger-elektrone tot gevolg het.

Die Auger-elektrone sal diskrete energieë hê,wat oor 'n wye gebied kan varieer,

afhangende van hulle oorsprong, maar hulle sal almal in 'n sintillatorvolume

van 10 - 15 ml tot stilstand ^ebring word. Die K en L X-strale van 5 keV of

meer kan egter uit die sintillator ontsnap sonder om te reageer. Dit is dus

nodig om die ontsnappingswaarskynlikheid, J, te bereken voordat die oordrag

van energie van elektrone in die sintillator na elektrone in die fotovermenig-

vuldiger beskou word.

As die X-straal in die sintillatorvolume reageer, sal die foto-elektron of

Comptonelektron 'n sintillasie veroorsaak op die gewone manier. As die X-straal-

energie egter toeneem sal 'n betekenisvolle gedeelte van die X-strale nie binne

die volume reageer nie,en dus ook nie getel word nie.

Die ontsnappiiigswaarskynlikheid van 'n foton vanaf 'n punt in die volume

is e~^ f waar d die afstand wat die X-straal deur die volume beweeg,is en \i dio

lineêre absorpsiekoëffisiënt. Die afstand d moet uitgedruk word in terme van

die punt van ontstaan en die hoek waarmee die foton uitgestraal word. Deur

nou oor alle punte en alle rigtings te integreer kan die ontsnappingswaarskynlik-

heid, j(E), vir 'n uniforme bron bereken word.

Die X-straal bron word aanvaar as isotropies en die vloed vanaf enige
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punt is afhanklik van die vaste hoek wat onderspan word. Die totale waarskyn-

lykheid vir 'n X-straal om te ontsnap word dus gevind deur integrasie oor die

totale ruimtehoek en die totale volume; sodat

[fdfidV

,(13)in navolging van Gibsoir . Die interaksiewaarskynlikheid in die volume,

(l - j(E)), word dan as funksie van energie uitgesit. Die verband tussen

(l - J ( E ) ) en die energie is aar./aar om dieselfde vir ons teltoestande te wees

as in Gibson^ ' omdat die afmetings en volume van ons sintillatorselletjie min

of meer ooreenstem met dié wat deur hom gebruik is.

2.3.3 Die berekening van die teldoeltreffendheid

Die teldoeltreffendheid vir 'n elektron met diskrete energie word bereken

uit die nulwaarskynlikheid, P (n), sodat

-nPQ(n) = exp[-P.E.P(E)] = e'

waar P die merietefaktor, E die energie en P( E ) die relatiewe sintillasiedoal-

treffendheid is. Die teldoeltreffendheid is dan:

e = 1 - Po(n)

As gevolg van die ontsnappingswaarskynlikheid, J(E), word die teldoeltreffendheid

verminder na:

e = [1 - P0(n)][l - J(E)]

As gevolg van die energieverlieskorreksiefaktor Q ( E ) kan die teldoeltreffendheid

by lae energieë met tot 50$ verminder word. Dit is dus noodsaaklik om in die
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berekening van die teldoeltreffendhede te onderskei tussen die verskillende

energie-komponente van die straling.

Wanneer die teldoeltreffendheid bereken word vir elektroninvangs is dit

nodig om die interaksies te vereenvoudig deur die volgende aannames te uaak.

a) Elektroninvangs vind net in die K of L skil plaas en

E.C.(K) + E.C.(L) = E.C. (totaal)

Die K akil lewer S = E.C.(K)/[E.C.(K) + E.C.(L)]

en die L skil lewer (l - S)

b) Alle skille het enkel energieë (L - L _ + LJTJ» M = MIV + IL.)

Die Auger-elektrone het dus energieë van E„ = K - 2L en E_ = L - 2M. Die

M skil produseer dan 2 elektrone met energie M.

c) Die X-straal reageer altyd met 'n koolstofatoom in die sintillator om 'n

foto-elektron met energie K-L-C vir die K X-straal en L-M-C vir die L

skil te vorm mits die X-straal energie C oorskry.

d) Na K X-straal vorming kan of 'n I X-straal óf Auger-elektrone gevorm word.

Die X-strale kan ook met die sintillator reageer of ontsnap.

e) Na die vorming van 'n K Auger-elektron, kan 2 L X-strale, 2 L Auger-elek-

trone of 1 X-straal en 1 Auger-elektron gevorm word met moontlike X-straal

ontsnapping.

Hierdie aannames lei tot 15 verskillende interaksies soos uit Gibson '

gesien kan word. Vir 'n spesifieke isotoop is sommige van die interaksiewaar-

skynlikhede baie klein en kan dit verwaarloos word. Vir ander interaksies

verminder die nulwaarskynlikheid die interaksie tot verwaarloosbare proporsies.

In Tabel 2 word aangedui watter interaksies 'n betekenisvolle invloed het

55 54 51
op die teldoeltreffendheid en die teldoeltreffendheid vir Fe, Mn en Cr word

bereken vir 'n waarde van P = 0,5 as voorbeeld.

In fig. 6 word die verband tussen die teldoeltreffendheid en die meriete-

faktor vir die verskillenüe isotope gegee en in fig. 7 word die doeltreffendheids-

funksie vir 55Fe en Mn sowel as vir Fe en Cr voorgestel.
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TABEL 2

BEREKENING VAN DIE TELDOELTREFFENDHEID VAN 55Fe IN 'M KOïNSIDEHSIESISTSEM V1R P = O.

Interaksie

Elektron-
energie

Korreksie-
faktor
F(E)

Aantal Teldoeltref- Bydrae tot
elektrone fendheid ? totale teldoei
n=B.P(E).P €.={l-e~n) treffendheid

a) K X-straal adsorpsie in koolstof met

0& = SWK(1 - JK)(l - WL) = 0.267

X-straal K-L-C

L Auger L-2M

C Auger C

Auger produksie

b) K Auger produksie plus

- WK)(I -

Auger K-2L

L Auger L-2M

L Auger L-2M

Auger produksies

= 0,608

5,

0,

0,

61

64

,28

0

0

0

,650

.378

.307

1.823

0,121

0.045

1,987

:,24

0.64

0,64

,641

,378

,378

1,679

0,121

0.121

1,921

o

0..745 0,199

0,729 0,443

totale teldoeltreffendheid 0.642



TABEL 2 ( v e r v o l g )

BEREKENING VAN DIE TKLDOELTREFFENDHEID VAK 54Mn IN 'H KOïHSIbEïiSIESISTESM VIR P ~ 0 . 5

Interaksie

Elektron-
energie

Korrer
faktor
F(S)

Aar.tal Teldoeltref- aydrao ;»:
elektrone fendiieid ., totals t^lio*-;-
n=E.F(E).P €.=(l-e-J1)" treffendhcid

(.99705) ̂ ° ;=, 265

a) K X-straal adsorpsie in koolstof met L-VL-.j Auger produksie

0==SWJl-J_) (1-W- )=( ,889)(11)(.313)(26) (
cl JV & Xi

X-straal K-L-C 5,129

L Auger L-2M 0,576

C Auger C

(12)

(12)

b) K Auger produksie plus 2 L-./L-JJ Auger produksies

JZSb=S(l-W^(l-¥L)
2=(.889)(ll)(..687)(26)(,99705)2 (26)=,607

Auger K-2L 4,829

L Auger L-2M , 576

L Auger L-2M ,576

(12)

(12)

(12)

,638

,369

,307

1,636

,106

,043

1,785

,629

,369

,369

1.519

,106

,106

1,731

,693 ,184

,677 ,411

Totale teldoeltreffendheid .595



TABEL 2 (vervolg)

BEREKEKING VAM DIE TELDOELTREFFEMDHEID VAM 51Cr IN 'M KOïNSIDENSIESISTSSH VIR P = Q.5

Elektron- Korreksie- Aantal Teldoeltref- Bydrae tot
Interaksie energie faktor elektrone fendheid _ totale teldoei-

F(E) n=E.P(E).P p.=(l-e~n) treffendheid

a) K X-straal adsorpsie in koolstof met L__/L___ Auger produksie

0 S«SÏ_(WJ(1*) = ( ,890)
(ll)( ^83)(26)(,965)(13)(,9974)(26)=,242

(12)

X-straal K-L-C 4,668V ' ,624 1,456

L Auger L-2M , 5 1 3 ^ ,359 ,092

C Auger C ,28 ̂ 1 5^ ,307 ,043

b) K Auger produksie plus 2 L^/L Auger produksies

1,591 ,634 ,153

.-W I i)
2=(,890)( l l)( ,717) ( 2 6)( ,9974)2 ( 2 6 ) = ,635

Auger K-2L 4 ,43l( 1 2 ) ,617 1,367

L Auger L-2M ,513 ̂  ,359 ,092

L Auger L-2M ,513 ̂  ,359 £92

1,551 £21 ,394

Totale teldoeltreffendheid ,547
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Figuur 6: Verband tussen teIdoeltreffendheid en die merietefaktor volgens die
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HOOFSTUK 3

DIE BEPALING VAN DIE DISINTEGRASIETEMPO VAN 55Fe DEUR DIE MERIETEFAKTOR P TE

MEET

3.1 Die metode van meting

55
Soos tevore aangedui, is die probleem wanneer Fe in 'n vloeistofsintil-

lasieteller getel word, dat dit nie moontlik is om die teldoeltreffendheid van

55

die vloeiatofsintillasieteller vir Fo direk te bepaal nie. As die meriete-

faktor, P, egter bekend ia, kan die nulwaarskynlikheid gebruik word om die

teIdoeltroffendheid van die vloGiatofsintillasieteller vir Fe te bereken

Po(n) = exp[-P.E.F(E)]

waar E die energie van die elektron is, F(E) 'n korreksiefaktor,wat in die

vorige hoofstuk bespreek is,en P (n) die nulwaarskynlikheid. Die Fe tel-

doeltreffendheid word nou gegee deur:

e = [1 - P>)][! - J(E)]

waar J(E) die ontsnappingswaarskynlikheid van die X-strale uit die sintillator-

volume is (sien vorige hoofstuk).

As die merietefaktor, P, dus bekend is, kan die disintegrasietempo van 'n

Fe bron verkry word met behulp van die volgende vergelyking

55
waar N. die 4TT-teltempo van die Fe bron is en e„ die teldoeltreffendheid

van die vloeistofsintillasietsller vir Fe.

Die merietefaktor, P, kan op verskillende maniere bepaal word soos deur

Gibson ' en Houtermans bespreek is, maar hier word net van die metode,

wat 'n waargenome spektrumposisie vergelyk met die posisie van die enkelelektron-
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piek, gebruik gemaak. In hoofstuk 4 word die verkryging van die enkelelektron-

piek as eienskap van die RCA 8850 fotobuise bespreek.

3.2 Die bepaling van die merietefaktor. P. deur 'n waargenome spektrumposisie

met die enkelelektronpiek te vergelyk ' ' ^

109 139
Cd en Ce verval beide volledig na 'n opgewekte toestand soos uit

die vervalskemas in fig. 8 gesien kan word. Die energie van die karakteristieke

139 /
X-strale en Auger-elektrone van Ce en die van die omsettingselektrone van

109 55
Cd is beide aansienlik hoer as die elektronenergie van Fe wat in die

enkelelektrongebied val.

109 139
Wanneer 'n bron van Cd of Ce in die vloeistofsintillasieteller ge-

plaas word, sal die spektrum in die 4iT-kanaal as gevolg van die omsettingselek-

trone of karakteristieke X-strale en Auger-elektrone, 'n piek hê by 'n posisie

wat eweredig is aan E.F(E) waar E die elektronenergie en F(E) die korreksie-

faktor as gevolg van energieverliese is.

Uit die posisie van die enkelelektronpiek (sien hoofstuk 4) kan die

aantal elektrone, n, wat by die omsettingselektronpiek of karakteristieke

X-strale en Auger-elektronpiek vrygestel word, bereken word:

posisie van omsettingselektronpiek (karakteristieke X-strale)
n = posisie van enkelelektronpiek

As die energie van die omsettingselektronpiek (karakteristieke X-straal en

Auger-elektronpiek) bekend is, kan die merietefaktor, P, bereken word.

n = E.F(E).P

Met behulp van die berekende waarde van die merietefaktor, P, kan die teldoel-

55 /

treffendheid vir die bepaalde Fe bron vanaf die grafiek (fig. 6 in hoofstuk

2) afgelees word. Met behulp van die waarde van e kan die disintegrasietempo

van die bron dan bereken word.
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Figuur 8: Vervalskema van Cd en Ce
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HOOFSTUK 4

BESKRYWING VAN DIE APPARAAT

4.1 Die eksperimentele opstelling

4.1.1 Die sel en die versameling van lie

Die doelwit hier is om die maksimum hoeveelheid lig wat deur die sin-

tillator gevorm is, te veraamel. Vir die versameling van lig kan een of twee

fotobuiae gebruik word soos deur verskillende outeurs bespreek ' ' .

Behalwe vir ander voordele verseker die opstelling van twee fotobuise om een

as,'n beter versameling van lig .

Selletjies met 'n silindriese vorm waarvan die kante, wat aan die fotoka-

todes van die fotovermenigvuldigers raak, plat is en wat van 'n klein glas-

dekseltjie voorsien is, word gebruik. In fig. 9 word 'n skematiese voorstel-

ling van die selletjie tussen die twee fotobuise gegee.

Die wande van die selletjie, wat nie aan die fotobuise raak nie, en die

dekseltjie is verder met 'n reflekterende verf NE 561 van Nuclear Enterprises

bedek. Die verseker 'n doeltreffender ligversameling. Hierdie reflekterende

verf is spesiaal vir vloeistofsintillasie houers ontwerp en is berei van 'n

epoksie basis, 'n Verharder word in 'n aparte houer saam met die verf voor-

sien.

Om die versameling van lig verder te verhoog,word die optiese koppeling

tussen die fotobuise en die selletjie verbeter deur mikroskooplensolie tussen

die wande van die sel en die fotokatode aan te bring.

4.1.2 Die fotovermenigvuldigers

Daar is gedurende die afgelope tyd baie vordering gemaak op die gebied

van fotovermenigvuldigers. Die fotobuise wat vir hierdie metings gebruik is

(RCA 8850) het twaalf stadiums en is spesiaal ontwerp vir toepassings soos lae
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DETEKTOROPSTELLING

RCA
8850

r\
RCA
8850

Figuur 3'. Skematiese voorstelling van die detektoropstelling
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energie sintillasietelling. Die eerste dinode van GaP het 'n baie hoë ver-

raenigvuldigingsfaktor wat 'n tipiese waarde van 35 het. Dit is tot 'n orde-

grootte meer as die van ander dinode materiale soos koper-berilliura, cesium-

antimoon of silwer-magnesium. Dit het tot gevolg dat die fluktuasies in klein

amplitude pulse grootliks verminder word, wat veroorsaak dat die enkelelektron-

piek sigbaar word in die impulsspektrum by lae intensiteit sintillasies. In

54
figuur 3 in hoofstuk 2 word die gemete pulsspektrum vir Mn gegee. Hierdie

pulsspektrum kan met geen ander fotobuis gemeet word nie.

Die ander stadia van die RCA 8850 het koper-berillium dinodes.

Die RCA 8850 is ook voorsien van 'n bi-alkali fotokatode wat 'n tipiese kwantum-

doeltreffendheid van 31$ by 385 nm gee. 'n Verdere voordeel van die fotobuise

is dat dit 'n lae donkerstroom het en ook 'n lae persentasie van satelliet-

pulse.

In figuur 10 word 'n skematiese voorstelling van die fotovermenigvuldiger

se basis gegee. Die stroombaan vir toepassings met sintillasietelling word

in fig. 11 gegee.

4.1.3 Die gammadetektor

'n Nal-kristal van grootte 3" x 3" x 3" word gebruik as gamma-sintillasie-

detektor. Hierdie kristal is op 'n fotobuis gemonteer en in 'n ligdigte houer

verseël, wat as 'n eenheid van Nuclear Enterprises bestel is. Die detektor-

opstelling word skematies in fig. 9 voorgestel.

4.2 Die sintillerende oplossing

4.2.1 Die oplosmiddel en sintillerende oplossing

In plaas daarvan dat 'n sintillerende oplossing van 'n oplosmiddel (soos

toluene) en 'n sintillator (soos PP0-P0P0P) opgemaak word*1 ' ', word daar

van 'n kommersiële emulsie-sintillator gebruik gemaak.
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Pen 2: Dinode no. 3

Pen 3' Dinode no. 5

Pen 4: Dinode no. 7

Pen 5: Dinode no. 9

Pen 6: Dinode no. 11
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Pen 8: Dinode no. 12
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nie gebruik nie

Pen 10: Elektronvermenigvuldiger-
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Pen 12: Dinode no. 10

Pen 13: Dinode no. 8

Pen 14: Dinode no. 6

Pen 15: Dinode no. 4
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Figuur 10: Skeinatiese voorstelling van die HCA 8850 fotobuis se basis
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Die sintillator wat gebruik word,is 'n xileen-gebaseerde mengsel van die

Packard Instrument Company, naamlik Insta-Gel. Die sintillatorsamestelling

hiervan is egter onbekend. Aangesien betreklik groot hoeveelhede (tot 15$)

van die radioaktiewe oplossing maklik in die sintillator opgelos kan word, is

dit baie gesklk vir vloeistofsintillasietelling.

4.2.2 Bronvoorberoidinfl

Hier is twee proaedures moontlik. 'n Baie goed afgeweegde hoeveelheid

van die radioaktiewe oplossing kan in 'n groot hoeveelheid van die sintilla-

(22)
tor opgelos word en die telselletjies hieruit gevul word '• Andersinds kan

'n klein hoeveelheid afgeweegde, radioaktiewe oplossing in elk van die selletjies

(23)
geplaas word .

Daar is van die tweede metode gebruik gemaak en die bronmassas is bepaal

deur differensiële weging op 'n Metter ME 22 elektriese mikrobalans. Vir

hierdie doel is daar van plastiekbotteltjies, waarvan die nek tot 'n kapilêre

buisit; uitgerek is, gebruik gemaak . 'n Bron van alfadeeltjies (l mCi Am)

is in die skaal gebruik om statiese ladings wat op die plastiek weegbottels

ontstaan, te neutraliseer. Hierdie prosedure was baie suksesvol, maar die

elimineerder van statiese lading is noodsaaklik tydens die akkurate weging

van nie-geleidende materiaal.

Die radioaktiewe monsters is in dertien milliliters Insta-Gel opgelos

deur met 'n dun glaostafie te roer totdat die monster volledig opgelos is en

'n homogene oplossing verkry is.

4.3 Die telopstellin^

1n Skematiese voorstelling van die elektroniese apparaat word in fig. 12

gegee. Die voorversterkers, versterkers en diskriminatore wat gebruik is, is

KIH-standaard Ortec apparaat. Het behulp van die impulsvertragingsfasiliteit
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Figuur 12: Skematiese voorstelling van die elektroniese apparaat
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in die diskriminatore is die relatiewe vertraging tussen die impulse,wat na

die intrees van die koïnsidensie-eenheid gevoer is, prakties geëlimineer.

Relatiewe vertraging ontstaan as gevolg van die sogenaamde 'time jitter'

wat kenmerkend is van elektroniese diskrirainasie. Die oorblywende relatiewe

vertragings was kleiner aa 100 ns.

Die uittrees van die twee fotobuise is in koïnsidensie geskakel om die

elektroniese geruis van die fotokatodes, asook satellietimpulse, te onderdruk.

Die meervoudige koïnsidensie-eenheid is plaaslik ontwerp en gebou vir hierdie

telopstellingv J'.

Die 4n-telspoed, gammatelspoed en koïnsidensietelapoed kan gelyktydig

bepaal word. Die delers wat hiervoor gebruik is, is uit die Philips PW 4200

reeks.wat die data op papierband afdruk. Die tydintervalmeter is 'n kwarts-

kristalbeheerde eenheid van Philips: PW 4260.



-36-

HOOFSTUK 5

SUPPLEMENTéRE METINGS

5.1 Meting van dooietyd

Die effek van dooietye en oploatye kan 'n groot bron van sistematiese foute

wees. Die korreksieformules,wat gebruik word in die verwerking van resultate,

ia slegs 'n benadering,wat afgelei is met sekere aannames wat soms moeilik in

die praktyk gehandhaaf kan word. As die dooietydparameter nie goed bekend is

nie, is die kans om siatematiese foute te maak, groot.

In 'n vorige NPNL Navorsingsverslag is die verskillende metodes van

dooietydsmeting noukeurig ondersoek. Daar is gebruik geraaak van drie variasies

(33)
van die bekende dubbelbronmetode en ook van die sogenaamde 'pulsermetode'

waar die toetsimpulse,wat die dooietyd oorleef, met behulp van 'n koïnsidensie-

eenheid geïdentifiseer word.

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die dubbeldetektormetode die

beste is om dooietye in die betrokke telsisteem te bepaal. Die metode verskil

van die dubbelbronmetode in die opsig dat twee detektors, wat om die beurt

ontkoppel word om die afsonderlike teltempo's te lewer, gebruik word. Die

impulse van die twee detektors word by die intree van die voorversterker

gemeng. 'n Voordeel van hierdie metode is dat teltoestande tydens dooietyds-

metings identies is aan dié tydens die tel van die bronne.

Die formule wat gebruik word om die dooietyd te bereken is dieselfde as

die vir die dubbelbronmetode. As twee bronne A en B met min of meer dieselfde

teltempo's afsonderlik en tesame getel word om teltempo's N.f ND en IL, te

lewer, kan as volg vir die dooietyd gekorrigeer word:

N.B
1-N.T 1-H_T 1-N-T

A ti O

By die dubbeldetektormetode kan die agtergrondtelspoed as deel van elke bron

beskou word sodat dit nie in bostaande uitdrukking in berekening gebring hoef
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te word nie.

Hierdie is 'n kwadratiese uitdrukking in T met oplossing:

T = s
T B

Die dooietyd in die 4TT-kanale is hiervolgens bepaal as (l,ll - 0,01) us. In

die gamroakanaal is die dooietyd in die venster ongeveer 4»5 us. Die dooie-

tyd in die gamraakanaal kom slegs in die korreksieformulea voor as dit korter

is as die in die 4TT-kanaal, sodat die langer gammadooietyd nie akkuraat bekend

(27)
hoef te wees nie .

5.2 Heting van oplostyd

Die oplostyd van die koïnsidensie-eenheid is bepaal met behulp van twee

Nal-sintillasietellers wat or.afhanklike,ewekansige impulse na die koïnsidensie-

apparaat gevoer het. Die oplostyd kan dan uit die toevallige koïnsidensies

bereken word.

Toev
TR = 2AB

waar A, B en C respektiewelik die teltempo's van die afsonderlike bronne
J.06V*

en die toevallige koïnsidensietelspoed is.

Die oplostyd van die koïnsidensie-eenheid is as (0i508 - >00l) |is bepaal.

5.3 Benaling van peraentasie satellietimpulse in 4TT-kanale

Tydens 'n onlangse internasionale vergelyking van radioaktiwiteitsmatings

139van Ce waaraan die NPNL deelgeneem het, is die voorkoms van satellietimpulse

(28)

in die fotobuise onder andere leeglik ondersoek . Daar is aanvanklik aan-

vaar dat satellietimpulse volledig geëlimineer word deur twee fotobuise

in koïnsidensie in die 4TT-sintillasiedetektor te gebruik, maar daar is gevind
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dat daar steeds 'n betekenisvolle bydrae teenwoordig was by teltoestande soos

tydens die tel van die bronne.

Satellietirapulse versteur die oorspronklike Poisson impulsdistribusie

sodat die satellietimpulsbydrae gemeet kan word deur die mate van dié ver-

steuring te meet. Die grootste gedeelte van die satellietimpulse het klein

amplitudes en val in die enkel foto-elektron gebied. By lae energie straling

is die liguitstraling klein,sodat die pulshoogte van die satellietimpulse meer

vergelykbaar met die van die ware pulse word, en dus tot 'n groter mate waar-

goneem word.

Pogings is aangewend om die persentasie satellietimpulse te bepaal met

(32)
die sogenaamde metode van korrelasietellingv '. In hierdie metode word 'n

statistiese analise gemaak van die aantal tellings versamel in telintervalle

wat ewekansig uit die betrokke reeks pulse geneem word. In elke telinterval

sal daar egte sowel as satellietimpulse teenwoordig wees. Die egte pulse kan

opgedeel word in die wat deur 'n satellietpuls in dieselfde tydsinterval gevolg

word en die wat nie deur sodanige impulse gevolg word nie.

As p. die egte en d. die satellietimpulse is wat in die i-de telinterval

waargene<?m word, is

p. = x. + c.
•\L i ï

en di = yi

waar c. die gekorreleerde pulse en x. en y. die ongekorreleerde pulse is.

Daar word aanvaar dat x., y. en c. almal Poisson verdeel is. Deur 'n uit-

drukking af te lei vir die variansie, kan 'n uitdrukking vir die waarskynlik-

heid vir die vorming van 'n satellietpuls, 0, afgelei word:

v-m
3m-v

waar v die variansie en m die gemiddelde aantal tellings per interval is. As
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in tcodagte gehou word dat m = v vir 'n Poisson verdeling, sien ons dat 6

met die afwyking van die Poisson verdeling te doen het.

Het behulp van 'n rekenaar is die aantal pulse in 100 000 tot 1 000 000

telintervalle versamel. Die tydsduur van die telintervalle het gevarieer

tussen 100 mikrosekondes en 10 raillisekondes. Ongelukkig was daar iets ver-

keerd mot die rekenprogram, met die gevolg dat daar 'n skynbare afname van 6

by groter telintervalle voorkom, soos in figuur 13 gesien kan word. Die pro-

bleem ia nog nie opgelos nie en derhalwe is 'n alternatieve metode gebruik om

6 te meet.

Betroubare resultate is verkry deur gebruik te maak van redelik eenvoudige

tegnieke met 'n elektroniese hek. Die tegnieke bestaan daaruit dat slegs die

(32)
pulse wat in 'n sekere tydinterval T na die egte puls voorkom, getel word .

Die tydinterval T moet langer wees as die maksimum tyd tussen 'n egte puls en

die geassosieerde satelliet. Pulse vanaf 'n detektor-versterker-diskriminator-

sisteem word deur twee delers in parallel getel. In een van hierdie kanale

word 'n dooietyd, T, wat aansienlik langer is as die gewone dooietyd, TD, in-

gebou.

Dit is nou moontlik om presies te bereken hoeveel impulse daar in die hek

getel behoort te word,as die verdeling Poisson is. Die verskil tussen die

gemete en berekende waardes verteenwoordig dan die satellietimpulse

0 =

waar T die telperiode is, n die totale aantal tellings in die been met die

langer dooietyd, T, en q die totale aantal tellings in die been met gewone

dooietyd, T_, is. Die totale aantal pulse wat met die blokpuls, T, oorvleuel

word ius deur q - n gegee.

In die praktyk moet (T - T_) SO akkuraat moontlik bepaal word voordat 0

gevind kan word. Die akkuraatheid van die metode neem ook vinnig af met

toename in telspoed omdat enige onsekerheid in (T - T O met die telspoed ••*
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Figuur 13: Verband tussen die persentasie satellietimpulse in die 4rr-kanale en die lengte van die tydinterval m.b.v.

die metode van korrelasietelling
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vermenigvuldig word. Die lengte van die tydinterval (T - Tn) kan uit die

vergeiyking vir 6 verkry word as 8 = 0 gestel kan word, dit wil sê wanneer

die eksperimentele toestande so is dat dit hoogs onwaarskynlik is dat satelliet-

impulse gevorra kan word. Dit is byvoorbeeld die geval wanneer relatief hoe

energie garama-uitstralings deur middel van 'n Nal-sintillasieteller waargeneem

wo I'd. Dan is

( T T ) = L L ^ T

Om die lengte van (T - T„) te bepaal,is daar van Co en Cs bronne gebruik

gemaak om die Nal-sintillasietellor af te vuur. Die impulsdistribusie is so

gestel dat dit dié tydens die telraetings in die 4n-kanaal benader het. Die

lengte van die betrokke tydinterval was (25,064 - ,02) us.

Om die persentasie satellietimpulse vir 'n bepaalde isotoop te bepaal,

is 'n bron van dié isotoop by teltoestande identies aan die tydens die tel-

aetinga, gebruik. Die teltempo's van die bronne was ongeveer 2 000 tellings

per sekonde.

Die resultate van die satellietimpulsmetings word in Tabel 3 gegee. In

die gevalle waar die persentasie satellietimpulse in 'n gesamentlike bron

54 55 54 55

bepaal is, byvoorbeeld vir Mn + Fe, was die verhouding van Mn tot Pa

dieselfde as vir 'n werklike bron.

Die standaardafwyking op 9, o_, is bereken uit die algemene formule soos
(28)

in 'n vorige rapport aangetoon .

2 ,&G s2 2 ,69 ,2 2 /fifî 2 2

o o g c

v?aar n = q - n .go

Uit die resultate is dit duidelik dat die persentasie satellietimpulse

kleiner is vir die gesamentlike bron,as vir die bron wat net uit 'n gamma-

straler bestaan. Wanneer die persentasie satellietimpulse teenwoordig in Mn
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51 54

on Cr-i'ronne vergelyk word, word daar gevind dat dit meer is vir Mn ten

spyte van die feit dat die versterking in die 4iT-kanale groter was by die tel

van Cr-bronne. Vir Cd en Ce geld ook dat daar minder satellietpulse
109

in Cd-bronne voorgekom het, alhoewel die versterking in die 4Tr-kanale
139

groter was as by die tel van Ce-bronne.

TABEL 3

BEPALING VAM DIE PERSENTASIE SATELLIETIMPULSE IN DIE 4TT-KANAAL

Persentasie satellietimpulse

gron

Sonder ligabsorbeerders Het twee ligabsorbeerders
weerskante van sel

0,91 - .0654Mn

Mn+Pe

?1Cr

Cr+Fe

55Fe

109Cd

Cd+Fe

159Ce

Ce+Fe

1,14 -

0,19 -

0,11 -

0

0,02 -

0,25 -

0,17 -

0,42 i

0,08 i

,06

,05

,05

.05

.05

.05

,06

,05

0,16 - ,05

0,07 - .05

0,01 - ,05

0,09 - ,05

0,19 - .05

Dit wil dus voorkom of die gammastrale tot 'n groot mate verantwoor-

delik is vir die vorming van satellietimpulse in die kanale. In die BIPM-

(34)
rapport waarin die satellietimpulsprobleem ondersoek is , word daar ook

gewys op die feit dat hoë energie straling,wat op 'n fotovermenigvuldiger

inval,twee tipes pulse kan veroorsaak. Daar is gevind dat 'n Co-gammastraal
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byvoorbeeld een groot puls met amplitude van ongeveer 10 foto-elektrone

veroorsaak tesame met omtrent 10 satellietimpulse, in 'n RCA 7265 fotobuis.

(34)'n Ander oorsaak van satellietimpulse word gegee as die ionisasie

van gasmolekules in die volume tussen die katode en eerste dinode; die ge-

vormde positiewe ione tref die katode en veroorsaak die vrystelling van

sekondêre elektrone.

Die blootstelling van fotovermenigvuldigers en telselle aan daglig of

ultravioletlig kan fosforessensie vir 'n paar dae na blootstelling tot gevolg

hê. Om die vorming van satellietimpulse te voorkom, moet die selle sowel as

die sintillator in donkerte of rooi lig hanteer en gebêre word.

5.4 Die kalibrasie van die Mettier ME22 weegskaal

'n Standaardgewig met massa (49»991 - 0,OOl) mg is deur die Afdeling

Noiikeurige Pisiese Metings van die NPNL voorsien vir kalibrasie van die balans.

Herhaalde weging van die massa het 'n gemiddelde waarde van 49»97 mg opgelewer

Die gevolgtrekking is dus gemaak dat die skaal 20 ng te laag lees,sodat 'n

korreksie van + 20 p,g aan alle wegings aangebring is.

As gevolg van die groot verskil tussen die digthede van die standaard-

gewig en die plastiekbottel met sy inhoud, is die sogenaamde 'buoyancy correc-

tion' aan die massas aangebring. Die volgende formule is gebruik om die

korrekte massas te bereken

waar p. die skynbare massa is, p die digtheid van lug in die laboratorium, p
cl

die digtheid van die weegbottel plus oplossing en p die digtheid van die

skaalgewigte. Die volgende waardes is vir die digthede gebruik

p o = 0,001025 g/cm
5

EL
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p = 0,9635 g/cm3

p =8,00 g/cm
w

m = (1,0009357)

5.5 Kalibrasie van die Philips PW 4260 tydintervalmeter

Tydens 'n vorige internaaionale standaardisering ia hierdie meter geyk

met behulp van 'n frekwonaiestandaard wat deur die Afdeling Noukeurige Pisiese

Metings verskaf ia. Oor die hele tydintervalgebied waarin die meter gebruik

is, was die afwyking slegs 0,0095 percent, sodat geen korreksie aan die tyd-

intervalmetings nodig was nie.

5.6 Adsorpa ietoetse

Nadat sommige van die bronne getel is, is die radioaktiewe oplossing

uitgegooi en sonder om uit te spoel is dertien milliliter skoon sintillator

bygevoeg en die aktiwiteit wat agtergebly het, geraeet. Die persentasie radio-

aktiwiteit wat agtergebly het, v/as tussen een en een en 'n half persent. Dit

is as binne redelike perke beskou en nie verder in ag geneem nie.
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HOOFSTÜK 6

DIE VERSAHBLIMG VAM DATA EN DIE VERWERKING VAN DIE RESULTATE

55
6.1 Die telmetings vir die bepaling van die disintegrasietempo van Fe deur

54 51
van Mn- en Cr-spoorders gebruik te maak

55 54 51
ó.1.i Die opmaak van radioaktiewe oplossinga van Fe, Mn en Cr

Die korrekaiea ten opsigte van dooietyd en oplostyd»wat aangebring moet

word aan die voroameldo data (alen Bylaag 2), word vinnig groter met toenemen-

do tclspncd en dit bring onvermydelike sisteraatieae foute mee. Dit is dus

nodig om die beskikbaro radioaktiewe oplossings te verdun sodat maklik

hanteerbare telspoede verkry kan word.

Telspoede van 20 000 tellings per sekonde kan met vertroue deur die

korreksieformule hanteer word, sonder dat sistematiese foute ongemaklik groot

word.

55
Ten einde die weegfoute klein te hou, moet 'n Fe bron 'n massa van

ongeveer 0,05 g hê. As die waargenome telspoed by 'n teldoeltreffendheid van

50$, ongeveer 10 000 tellings per sekonde moet wees, word 'n disintegrasietempo

van 400 000 dps/g benodig.

55
Die beskikbare ' Fe is geproduseer in die siklotron van die Nasionale

Versnellersentrum van die WNNR. Hierdie Fe oplossing het 'n disintegrasie-

tempo van 8,68 x 10 dps/g gehad op 28 Mei 1978, sodat dit met 'n faktor van

2 000 verdun moes word om die verlangde disintegrasietempo te lewer. Die

verdunning is gemaak in IN HC1 en 50 mg/l FeCl,.6H„0 draer is bygevoeg om

adsorpsie van die radioaktiwiteit aan die wande van die glashouer te verhoed.

Daar is besluit om slegs een druppel (ongeveer 0,01 g) van die spoorder

by die sintillator te voeg, sodat die sintillatordoeltreffendheid so min

noontlik gedemp word.

Mn het 'n hoe intensiteit (100$) gammastraal sodat die teldoeltreffend-
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heid statisties akkuraat bepaal kan word as 'n telspoed van 1 000 tellings

per sekonde met 'n teldoeltreffendheid van ongeveer 50$ waargeneem word. Die

verlangde disintegrasietempo van die Mn-oplossing is dus 200 000 dps/g.

54
Twee honderd microcurie Mn is vanaf The Radiochemical Centre Ltd.,

AmcTShani bestel. Hierdie oplossing het 'n disintegrasieterapo van 2,7 x 10

dps/g g^hnd op 1 Junie 1978, sodat dit met 'n faktor 13 verdun is in IN HC1

waarby 100 iril/l MnCl .411 0 draer gevoeg is.

"* Cr hft 'n gammasfcraal met 'n intensiteit van 9$ sodat 'n hoer disinte-

grasiotempo nodig is om die toIdoeltreffendheid statisties akkuraat te kan

bepaal. Wanneer b 000 tellings per sekonde waargeneem moet word vir 'n bron

van 0,01 g en die teldoeltreffendheid is 50$, moet die Cr-oplossing 'n

-iisintegrasiotempo van 1 000 000 dps/g hê. 'n Cr-oplossing,met 'n disin-

tegrasietempo van 7.4 x 10 dps/g op 1 Augustus 1973»is bestel vanaf The Ra-

diocnemical Centre Ltd, Amersham. Hierdie oplossing is met 'n faktor 74

verdun in IN HC1 waarby 50 mg/l CrCl-.óHpO draer gevoeg is.

6.1.2 Die versamelir.K van data

Een druppel van die spoorder word in 13 ml Insta-Gel opgelos; dit is

nie nodig om die massa van die spoorder te ken nie omdat die absolute disin-

tegrasietempo van die spoorder nie van belang is nie, maar die spoorder slegs

gebruik word as interne standaard,sodat die bekende 4TTX-Y-koïnsidensiemetode

indirek gebruik kan word vir die standaardisering van Fe.

Hierdie metode berus daarop dat 'n goeie benadering vir die teldoeltref-

fendheid van die spoorder gevind moet word. Met behulp van 'n berekende

doeItreffendheidsfunksie kan die teldoeltreffendheid va" Fe dan gekry word,

sodat die disintegrasietempo van die Fe-oplossing gevind kan word. In

Bylaag 1 word aangetoon dat die verhouding van koïnsidensie- tot gammatelspoed

'n goeie benadering vir die teldoeltreffendheid van die spoorder vorm.mits geen
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van die Compton-verstrooide gammastrale waargeneem word nie.

Wanneer die spoorder getel word, word drie telspoede verkry: die 4TT-,

gamma- en koïnsidensietelspoed. Om die teldoeltreffendheid te varieer is lig-

absorbeerders tussen die sel en die fotobuis geplaas om 'n gedeelte van die

liguittree te absorbeer. Whatman nr 1 filtreerpapier met 'n deursnee van

4,25 cm (wat ook die deuranee van die plat kant van die sel is) en wat met

raikroskooplensolie deurweek is, is as ligabsorbeerders gebruik. By die bereke-

ning van 'n doeltreffendheidsfunksie word aanvaar dat al die impulse wat deur

(E)
die disintegrasiea veroorsaak is, getel word, onafhanklik van hul hoogtev '.

Omdat baie van die impulse wat hier waargeneem word,in dis enkelelektrongebied

val, kan daar dus nie van elektroniese diskriminasie gebruik gemaak word om

die teldoeltreffendheid te varieer nie. Die spoorder word dus met en sonder

ligabsorbeerders tussen die fotobuise en die sel getel sodat 'n kromme van

4TT-telling teen teldoeltreffendheid vir die spoorder verkry kan word.

Die teldoeltreffendhede van die spoorder het gevarieer tussen 51$ en

20$ vir Cr en tussen 49$ en 12$ vir ' Mn. Daar is van drie stelle ligab-

sorfceerders gebruik gemaak sodat vier punte op die lyn verkry is. Elke data-

punt is vir twee herhalings van 400 sekondes elk getel.

Die gemiddelde aantal tellings wat per datapunt in die 4n-kanaal vir 'n

51
Cr-spoorder versamel is, is drie miljoen. In die gammakanaal is gemiddeld

vyftig diaisend pulse por datapunt versamel en in die koïnsidensiekanaal

gemiddeld twintig duisend.

Vir Mn is daar gemiddeld een en 'n half miljoen pulse per datapunt

versarael in die 4n-kanaal. In die ganunakanaal is gemiddeld honderd duisend

pulse en in die koïnaidensiekanaal gemiddeld veertig duisend per datapunt

versamel.

55
'n Akkuraat afgeweegde hoeveelheid van die Fe-oplossing word nou by die

bron gevoeg, en goed opgelos. Die verhouding van die massa van die spoorder

tot die nassa van die Fe-oplossing is ongeveer een tot vyf. Die gesamentlike
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bron word i*ou net soos die spoorder getel met en sonder ligabsorbeerders. Elke

datapunt word gevorra deur twee metings van 400 sekondes elk.

In die gesaraentlike bron het die teldoeltreffendheid gevarieer tussen

ongeveer 48$ en 25$. Die gemiddelde aantal tellings wat per datapunt in die

7 55
4ïT-karsaal versarael is, is 1,5 x 10 . Omdat Fe nio 'n gammastraal tot gevolg

het nie, lewer dit geen bydrae tot die koïnsidenaie- en gammatelspoed nie.

o.1.3 Die maak en tel van

'.i Agtergrondbron ia gomaak deur ongeveer dieoelfde hoeveelheid draer-

oplossing as die grootte van die bron in 13 ml Insta-Gel op te los. Twee

stelle agtergrondbronne is gemaak; die eerste het net chroom of mangaan

drac-roplossing bevat,terwyl die tweede yster sowel as chroom of mangaan

draeroplossing bevat het.

Die agtergrondbronne word net soos 'n werklike bron met en sonder lig-

absorbeerders getel. Die meettyd vir elke datapunt was 100 sekondes. 'n

Agtergrondbron is dan ook voor en na elke bron getel.

Die verhouding van agtergrondtelspoed tot die van dit* bron was 0,05$ vir

54 ^ 51
die koïnsidensietelspoed met Mn as spoorder en 0,1$ met Cr as spoorder.

Die gamma-agtergrond was 1,3$ vir Mn en 5»5$ vir Cr, terwyl die 4TT-

agtergrond 0,4$ is vir Mn en 0,1$ vir Cr. Vir 'n gesamentlike bron was

die 4TT-agtergrond 0,05$. Omdat die gamma-agtergrond die hoogste is,moet dit

veral dopgehou word vir verandering met die tyd.

6.2 Die telmetinga wanneer die disintegrasietempo bereken word deur die

nerietefaktor te

109 139
6.2.1 Die opmaak van radioaktiewe oplossings van Cd en Ce

109 139
Cd en Ce is beide siklotrongeproduseerde radioisotope en is

piaaslik in die ïïasionale Versnellersentrum van die WNNR se siklotron ge-
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produseor.

Daar is besluit om die °Cd-of Ce-bronne een druppel (% 0,01 g) groot

te maak sodat die sintillatordoeltreffendheid so min as moontlik versteur

ward.

Dio 'Cd-oplossing wat beskikbaar is, het 'n disintegrasietempo van

v,2 >: 10 dpa/g op 12 September 1978. As die waargenome telapoed ongeveer

7 000 tellings per sekonde moet weea by 'n teldoeltreffendheid van 30$, moet

dio verlangde diaintegrasiatempo van die oplossing 2 x 10 dps/g wees. Dit

brine: moe dal, die oorspronklike oplossing met 'n faktor van ongeveer 25

verdun raoct word. Hiordie verdunning word in 1 N HC1, waarby 100 mg/l CdCl„

draer gevoeg is, gemaak.

M e beskikbare x Ce-oplossing het 'n disintegrasietempo van 1,3 x 10

dps/g op 12 September 1978 gehad. Om "ntelspoed van ongeveer 5 000 tellings

per sekonde by 'n teldoeltreffendheid van 50$ te kan waarneem, moet die dis-

integrasietercpo omtrent 1 x 10 dps/g wees. Die oorspronklike oplossing is

dus rset 'n faktor 150 verdun in 'n oplossing van 1 N HC1 waarby 100 mg/l

CeC1...7H,,0 gevoeg is.
'J '•

1096.2.2 Die bepaling van die merietefaktor P vir 'n bron deur van Cd

139
of Ce gebruik te maak

109 13f
'n Een druppel Cd-of Ce-bron word in 13 ml Insta-Gel opgelos en

die- bron word met en sonder 2 stelle ligabsorbeerders tussen die fotobuise

on die sol gote] soos in die geval van 'n Mn-of Cr-bron. Die verhouding

var. koïnKidensie- tot ganunatelspoed word ook hier gebruik om die bydrae van

109 139
die Cd-of Ce-bron tot die 4TT-telspoed van die gesamentlike bron te

bepaal.

109

Dis geaiddelde telspoede wat vir 'n Cd-bron verkry is, is 7 000 in die

4TT-kanaal, 70 in die gammakanaal en 20 in die koïnsidensiekanaal. Vir 'n

''•'Ce-bron was die gemiddelde telspoed in die 4TT-kanaal 5 000, in die gamma-
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kanaal 1 000 en in die koïnsidensie kanaal 500.

'n Akkuraat afgeweegde Fe-bron (van \, 0,05 g) is hierby gevoeg. Die

gesamentlike bron is dan sonder ligabsorbeerders getel. Alle datapunte is

bepaal deur twee metings van <t00 s elk.

'n Agtergrondbron is ook voor en na elke bron met en sonder ligabsorbeer-

ders tussen die sel en die fotobuise getel. Die meettyd vir elke datapunt se

109
agtergrond was 200 s. Vir 'n Cd-bron was die agtergrondtelspoed in die

gamiTiakanaa 1 30fo, die koïnsadensietelspoed 0,5$ en die 4Tr-telspoed 0,1$

139 „/

van dio bron. Die agtorgrondtclspoed vir 'n Ce-bron was 6,7?» in die gamma-

kannal, 0,1$ in die koïnaidensiekanaal en 0,2$ in die 4rr-kanaal. Vir 'n

gesaracntlike bron was die agteigrond in die 4rr-kanaal vir beide gevalle 0,05$.

Het die bron tussen die fotobuise is daar met 'n baie nou venster oor die

spektrum beweeg,om die posisie van die enkelelektronpiek en die posisie van
109

die cmsettingselektronpiek vir Cd of die posisie van die piek van die
139karakteristieke X-strale en Auger-elektrone vir Ce,te bepaal.

6.3 Die verwerking van die resultate

55
Om die disintegrasietempo van 'n Fe-bron te vind, moet die bydrae

55
van die Pe-bron tot die 4Tr-telling van die gesamentlike bron sowel as die

teldoeltreffendheid van Fe bekend wees

0 'n

55 55

waar N die disintegrasietempo van die Fe-bron is, N, die bydrae van Fe

tot die 4n-telling van die gesamentlike bron en €_ die teldoeltreffendheid

van Fe.

Soos tevore bespreek,kan die teldoeltreffendheid van Fe gevind word

deur van die berekende doeltreffendheidsfunksie gebruik te maak of deur die

inerietefaktor, P, te bepaal.



55

By die bepaling van die bydrae van Fe tot die 4i"T-telling van die gesa-

menllike bron, is dit nodig om korreksies vir dooietye en oplostye in die kanale

aan te bring. Om bruikbare korreksieformules af te lei is dit nodig om sekere

aannames te maak soos in Bylaag 2 aangetoon word. Die korreksieformules van
Steyn en Hahne

(27)
is gebruik vir die verwerking van die resultate:

"4TT - XTT

en
.. fr • < * - *, **-«?}]

waar X, G en K die waargenome Av-, gamma- en koïnsidensietelspoede gekorrigeer

vir agtergrond en satellietimpulse is, T-J, die dooietyd in die 4n-kanale en

Tn die koïnsidensie-oplostyd.
K

In die praktyk vorm die kromme van N. teen € 'n reguit lyn. Deur 'n

lineêre regressie passing op die punte uit te voer, kan die koè'ffisiënte van

die beste reguit lyn daardeur gevind word.

Met behulp hiervan kan die bydrae van die spoorder tot die gesamentlike

bron by elk van die teldoeltreffendhede,waarby die gesamentlike bron gemeet

is, bereken word; sodat die disintegrasietempo van Fe deur interpolasie

gevind kan word. In figuur 14 word 'n voorbeeld hiervan gegee.
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Figuur 14: 'n Voorbeeld van die bepaling van die Fe-bydrae tot die 4TT-

telspoed van die gesamentlike bron
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HOOFSTIJK 7

RESULTATE EN BESPREKING

54 51
7.1 Resultate van metings met Mn en Cr as spoorders

7.1.1 Die gebruik van 'n doeltreffendheidsfunksie afgelei volgens die

benadering van Houtermans

As twee fotobuise gebruik word om na dieselfde sel te kyk, kan drie ver-

skillende telspoede verkry word, nl. die telspoado in die enkel kanale A en

B DOWOI as die koïnsidenaietelapoed C. Die volßenclo verbande kan r.eergeskryf

(E)ri2(E)]|

waar s("n) 'n funksie van die merietefaktor, n„ en N die disintégrasietempo is.

Bostaande uitdrukking verskaf 'n metode om die teldoeltreffendheid vir

twee fotobuise in koïnsidensie te bereken,as die teldoeltreffendhede vir die

enkel fotolwise bekend is. Met behulp van die doeltreffendheidsfunksie (fig. 4)

kan Til en r\2 uit die geroete teldoeltreffendhede van die enkel kanale verkry
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word, sodat e afgelees kan word uit hierdie grafiek. Hierby moet die

afhanklikheid van r\ van die energie in ag geneem word^

Soos in Bylaag 1 aangetoon,kan die verhouding van koinsidensie- tot gamma-

telspoed as maatstaf vir die teldoeltreffendheid gebruik word. as geen Coropton-

verstrooide gammastrale waargeneem word nie. Daar word aanvaar dat hierdie

toestand bereik word deur 'n venster oor die fotopiek in die ganunakanaal te

plaas.

54
Wanneer 'n Mn-apoordor gebruik word en 'n integrale voorspanning word

vanaf 0,5V in beide die 4rr-kanale geait, kan die teüspoede in die enkel kanale

en die koïnsidensietelspoed,sowel as die verhouding van koïnsidenaie- tot gamma-

telspoed vir die twee kanale apart en in koinsidensie, gelyktydig bepaal word.

Die versterking in die 4n-kanale is só gestel dat die maksimum bereikbare

teldoeltreffendheid verkry is, sonder dat kouplikasies te wyte aan oorlaaiing

van die versterkers voorgekom het. Hierdie toestand is verkry wanneer die

posisie van die enkelelektronpiek by 1,0 Volt was. By hierdie versterkings-

toestande is die laagste elektroniese diskriminasievlak waarby elektroniese

geruis uitgesny is, 0,5 Volt in beide kanale.

54Drie bronne met Mn-spoorders is op hierdie wyse getel. Die resultate

van Bronne 2 en 3 word in Tabel 4 gegee. 'n Variasie in teldoeltreffendheid

is te weeg gebring deur ligabsorbeerders tussen die fotobuise en die sel te

plaas,

Uit die resultate van bronne 2 en 3 is dit duidelik dat daar verskille

is tussen die direk gemete en indirek gemete waardes win die koïnsidensie-

teldoeltreffendhede. Hierdie verskille word toegeskryf aan eksperimentele

foute. Aangesien daar geen voordele in die indirekte bepalings is nie, is

in die vervolg slegs direkte bepalings gemaak. Daar word dus met die

koïnsidensie-uittree van die twee fotobuise gewerk. In hierdie geval word die

agtergrondbydrae tot minder as 'n half persent verminder.
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TABEL 4

RESULTATE VAM HETINGS OM KOïNSIDENSIE TELDOELTREFFENDHEID TE BEREKEN

Aantal
ligabsor-
beerders

Bron _2

0

2

4

Bron 3

0

2

4

Aantal
ligabsor-
beerders

Bron 2

0

2

4

Bron_3_

0

2

4

£ 1

,705

,557
,456

,708

,569
,440

e l

3,903
6,124
8,355

3,873
5,907
3,807

3,97

6,23
8,5

3,94
6,01
8,96

^1

,737
,593
,489

,739
,604
,472

VIR 54Mn-GEDEELTE

e 2

,667

,580

,429

,651

,581

,459

^2

4,48

5,82
9,29

4,71
5,81

8,43

VIR 55Pe-GEDEELTE

e 2

4,403
5,721
9,132

4,629
5,711
8,286

^2

,700
,616
,461

,684
,616

,492

VAN GESAMENTLIKE BRON

•n TI 2

^ 2

2,105
3,009
4,439

2,145
2,954
4,343

e

,862

,785
,670

,860
,790

,677

e„
(indirek)

,5099

,3527

,2151

,4993

,3598

,2219

VAN GESAMENTLIKE BRON

Vb
n1+n2

2,068

2,957
4,363

2,108

2,903
4,269

,877
,811

,703

,875

,815

,709

e

(indirek)

,560

,398

,247

,548

,405

,255

e

(direk)

,5172

,3615

,2252

,5101

,3709
,2322

e
c

(direk)

,551

,392

,247

,544

,401

,254

Verskil

1,4

2,4

4.5

2,1

3,0

4 , 4

Verskil
(fo)

1,6

1,6

0

,7

1,0

,4
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'n Rede tot kommer by die gebruik van Mn as spoorder, is die feit dat

die gammastrale, wat met die sintillator reageer, baie groot pulse veroorsaak

as gevolg van dis hoë energie (835 keV) van die gammastraal. Hierdie pulse

oorlaai die versterker in só 'n mate dat dit die vorming van 'n.'overshoot'

tot gevolg het. Die elektroniese diskriminasievlak moet dus só gestel word

dat hierdie 'overshoot' nie getel word nie. Hierteenoor is dit wenslik

om die diskriminaaievlak so laag as moontlik te stel sodat al die foto-elektrone.

wat dour 'n disintegraaie veroorsaak is, getel kan word. Deur die diakrimi-

nafiievlak op te skuif word 'n mate van teldoeltreffendheid dus ingeboet.

Om hierdie rede is daar besluit om ook van Cr, met die laer gammastraal-

energie van 320 keV, gebruik te maak as spoorder. Die gammastraal het egter

~rf «f 54
net 'n intensiteit van 9fo teenoor die 100?a intensiteit van Mn se gammastraal.

51
Dit bring mee dat die Cr-fraksie in die gesamentlike bron baie groter was

54
as in die geval van Mn, ten einde goeie statistiek op die gammatelspoed, en

dus ook op die verhouding van koïnsidensie- tot gammatelapoed, te verkry.

Die gebruik van Cr as spoorder het die vorming van 'n 'overshoot' in die

4rr-kanale in 'n groot mate verminder. Dit het meegebring dat die versterking

in die 4n-kanale opgedraai kon word, sodat hoer teldoeltreffendhede as met

54
Mn bereik kon word.

51 54
'n Verdere voordeel wat die gebruik van Cr as spoorder bo Mn inhou,

is die feit dat die satellietpulsbydrae vir Cr aansienlik kleiner is as

54
vir Mn,ten spyte daarvan dat die versterking in die 4n-kanale groter is

wanneer Cr getel word. Die resultate van die satellietpulsmetings word

in hoofstuk 5 gegee. Hieruit kan dus afgelei word dat die gammastraal hoof-

saaklik verantwoordelik is vir die vorming van satellietpulse in die 4rr-kanale.

54 51
'n Reeks bronne is nou getel deur van beide Mn en Cr as spoorders

gebruik te maak, waarby die teldoeltreffendheid sistematies gevarieer is met

ligabsorbeerders. Die resultate van sommige van hierdie metings word in Tabel

5 gegee. Uit hierdie resultate is dit duidelik dat daar 'n sistematiese af-

lïane in die meetwaarde van die disintegrasietempo is wanneer ligabsorbeerders



tussen die fotobuise en die sel geplaas word. 'n Sistematiese fout duik dus

hier op en die beate waarde van die disintegrasietempo is die een wat by die

hoogste doeltreffendheid gemeet is.

Die resultate van al die metings word in Tabel 6 gegee. As aanvaar word

dat die resultate verkry deur van die twee verskillende spoorders gebruik te

maak, nie statisties betekenisvol verskil nie, kan die geweegde gemiddelde

disintagrasietempo bereken word.

A Rn
RESULTATE VAN BRONNE QETEL MET JHMn EN JXCr SPOORSERS

Aantal
ligabsor-
beerders
tussen
fotobuise
en sel

0

2

4

6

eMn

,5866

,320

,201

,156

BRON

10,65

15,62

25,65

56,65

11 (MET

^e

10,50

15,4

23,25

56,0

54Mn SPOORDER)

£Pe

,418

,548

,222

,150

15525

12955

7935

5265

NQ (dps)

37142

3722Ó

35817

^5201

36346
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TABBL 5 (vervolg)

Aantal
ligabsor-
beerders
tussen
fotobuise
en sel

0

2

4

6

RESULTATE

eMn

,475

,298

,200

,127

VAN

r

8,

14,

23,

39,

BRONNE

BRON 12

01

9
8

45

BRON 13

GETEL MET

(MET 54Mn

V

7,87

14,65

23,4

38,8

(MET 51Cr

54Mn EN 51Cr

SPOORDER)

eFe

,510

,324
,220

,140

SPOORDER)

SPOORDERS

N4TT

14887

9414
6361

3818

No (dps)

29218

29100

28915

27271

28626

Aantal
ligabsor-
beerders

'Cr 'Cr -Fe 4TT
(dps)

0

2

4
6

,436

,322

,235

,135

8,28

12,35

18,0

33,7

7,98

11,9

17,3

32,5

,505

,381

,283

,163

15843

11739

8224

4063

31372

30812

29059

24923

29042
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TABEL 5 (vervolg)

Aantal
ligabsor-
beerders
tussen
fotobuise
en sel

0
1

c

4

ó

RESULTATE

e C r

,452

,305

,204

,132

VAN BRONNE

BRON 14

7,88

13,32

21,2

34,5

GETEL MET 54Mn EN 51Cr

(MET 5 1 C r SP00RDER)

7,59

12,8

20,4

33,2

e Fe

,525

,360

,247

,160

SPOORDERS

N4TT

16835

11302

7191

4248

No (dps)

32281

31394

29111

26516

29826

TABEL 6

RADIOAKTIEWE KONSENTRASIE OP REPERENSIEDATUM

54

Bron

1

2

3

9

10

11

12

Geniddeld

DIE FOTOBUISE EN DIE

Mn-SPOORDERS

No ( d p s / g )

4,965 x V?

4,775 x 103

4,891 x 1O5

4,673 x 105

5,088 x 1O5

5,090 x 1O5

5,010 x 1O5

SONDER

SEL

51

Bron

4

5

6

7

8

13

14

(4,927 - 0,060)x 105 Gemiddeld

LIGABSORBEERDERS TUSSEN

Cr-SPOORDERS

No ( d p s / g )

4 ,631 x 10 5

4,846 x 10 5

4,847 x 10 5

4 ,899 x 10 5

4 ,868 x 10 5

4 ,883 x 10 5

4,777 x 10 5

( 4 , 8 2 2 - O,O35)x

Geweegde gemiddeld = (4,854 - 0,046) * 10 dps/g
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einde vas te stel wat verantwoordelik waa vir die sistematiese

afname in die disintegrasietempo, is 'n venster van 3,5 V in die gammakanaal

5" 54

oor die Hn-piek rondgeskuif. Die Mn-piek was by 7,0 V terwyl die dal

voor die piek by 6,0 V was. Die teldoeltreffendheid is by hierdie verskillende

instellings bepaal, om vas te stel wanneer die Compton-verstrooide gammastrale

nie meer 'n bydrae tot die teldoeltreffendheid lewer nie. Die resultate van

hierdie raetings v/ord in Tabel 7 gegeo:

TABKL 7

RE5ULTATE VAN MCTINGS DKUR «AMMAVKNSTKft TJd SKUIF

Onderste vlak van venster in gaiiimakanaal Teldoeltref f endheid (e)

5,0 V ,391

5,5 V ,387

6,0 V ,382

6,25 V ,378

6,5 V ,377

7,0 V ,375

Uit hierdie resultate wil dit voorkom of die Compton-verstrooide gamma-

strale 'n invloed het op die teldoeltreffendheid tot by die middelwaarde van

die piek. Dit stem ooreen met die spektruin van Compton-verstrooide gamma-

strale, naamlik dat hulle enige energie vanaf die maksimum energie tot by 'n

sekere minimum energie kan hê.

Die volgende bron is getel by twee verskillende vensterposisies in die

gamnskanaal, naamlik 'n 3,0 V venster op 6,0 V en 'n 3,0 V venster op 6,75 V ,

terwyl die posisie van die gammapiek vas op 7,0V gehou is. Die teldoeltreffend-

heid is ook in kleiner stappe gevarieer sodat meer punte verkry is waarvolgens
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die disintegrasieteropo, N , bepaal kon word. Die doel van hierdie eksperi-

ment was om «it te vind hoe N verander word deur die byvoeging van ligab-

iioibeerders en watter invloed die posisie van die venster oor die gammapiek

op die waarde van N het. Die resultate van hierdie eksperinient word in

Tabel 8 gegee.

Die variaaie van die disintegrasietempo, N , met teldoeltreffendheid

deur die byvoeging van ligabaorbeerders word in fig. 15 uiteesit vir die

verskillende posisiea van die venster oor die piek in die garomakanaal.

Dit is dus duidelik dat die waarde van

• 0„

te klein word wanneer ligabsorbeerders tussen die fotobuise en die sel inge-

voeg word in die geval van die 3,0 V venster op 6,0 V. Dit impliseer dat

N - N„ te klein is of dat e„ te groot is. As gevolg van die groot aantal
ges Wn r e

tellings wat in die 4rr-kanale versamel word, is dit statisties onmoontlik

dat daar so 'n groot fout in die waarde van N - N„ kan voorkom. Daar moet
ges Mn

dus 'n fout weos in die aanname dat die verhouding van koïnsidensie- tot

gam-natelspoed die teldoeltreffendheid benader.

Vir die 3,0 V venster op 6,75 V oor die gammapiek is N oor 'n groter

gebied konstant. Die statistiek op die punte verklaar die spreiding van die

resultate.

Wanneer die resultate geëvalueer word, moet in gedagte gehou word dat die

verhouding van koïnsidensie- tot ganunatelspoed slegs die teldoeltreffendheid

benader,as geen van die Compton-verstrooide gammastrale waargeneem word nie.

Sien Bylaag 1. Dit is dus duidelik dat die venster van 3,0 V op 6,75 V in

die gananakanaal 'n beter benadering van hierdie toestand vorm.

7.1.2 Die gebruik van 'n doeltreffendheidsfunksie afgelei volgens die

benadering van

t dusver is die totale skilelektron-bindingsenergie gebruik in die
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TABEL 8

Aantal
ligabsor-
beerders
tussen
fotobuisa
en se 1

0

1

2

3

4

5

6

Aantal
ligabsor-
beerders
tussen
fotobuise
en sel

0

1

2

3

4

5

6

3

eMn

,353

,259

,214

,161

, 1.37

,075

,055

~Hn

,348

,255

,209

,153

,126

,066

,047

RESULTATE

, 0 V VENSTER OP

\ n

12,01

17,05

22,0

30,15

36,3

69,0

95,0

VAN BRON

6.0 V IN

1 1 , 8

17,35

21,6

29,6

35,7

67,8

93,4

3,0 V VENSTER OP 6,75 V

1?,25
16,0

22,6

31,9

39,8

7S,4

112,7

^Fe

12,04

17,7

22,2

31,36

39,1

77,1

110,8

15

GAMMAKANAAL

eFe

,383

,282

,236

,178

,151

,082

,060

I N GAMMAKANAAL

e F e

,378

,277

,230

,169

,139

,072

,052

15614

11466

9467

6993

5825

2962

2070

15630

11480

9436

7019

5795

2967

2047

ïïo

40768

40660

40114

39397

38704

36122

34500

No

41349-146

41444^183

41026i211

41656-242

41841^294

41180^301

39365^334



42000

41000-

40000

39000

CD

g 38000

< 37000
o

05
O 36000

35000-

• 3.0 V VENSTER OP 6.0V

X3.0 WENSTER OP 6.75V

.1 .3

Variasie van di:;inte;;raGiete!npo met teldoe] treffendheid vir verskil-

nosisies van die venster in die gamniakanaal
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berekening van die doeltreffendheidsfunksie. Gibson het egter aangetoon dat

die sintillatordoeltreffendheid afhanklik is van die energie van die straling

dE
omdat die soortelike energieverlies, -7—, by lae energieë baie vinnig toeneem.

Die bindingsenergieë kom net ter sprake in die sin dat die verskillende

prosesse, sooa die vorming van karakteristieke X-strale of Auger-elektrone,

gelyktydig kan plaasvind. Hierdie verskillende prosesse het egter verskillen-

de energies' sodat die sintillatordoeltreffendheid vir elko proses verskillend

is en as sodanig individueel in die berekening van die doeltreffendheidsfunksie

to voorakyn moot kom. Hiervoor is die benadering van Gibson soos in hoofstuk

2 bespreek, gebruik.

By die verwerking van hieropvolgende metings is van die doeltreffendheids-

funksie v;at volgens hierdie benadering afgelei is, gebruik gemaak. Sien fig. 7

in hoofstuk 2.

Om die hoogste akkuraatheid te verseker is ses Fe-bronne, waarvan die

;nassas tussen 50,69 en 76,68 mg gevarieer het, sorgvuldig afgeweeg en gemeet.

54
Drie van hierdie bronne is met Mn-spoorders getel, terwyl die ander drie

51
net Cr-spoorders getel is.

Die bronne is by dieselfde versterkingstoestande in die 4TT-kanale getel

as tevore en die elektroniese geruis en 'overshoot' pulse is weereens deur

olektroniese diskriminasie geëlimineer. Die pieke in die gammakanaal is vir

beide Mn en Cr só gestel dat dit by 7,1 V gele het; sodat die metings in

die ganunakanaal ger.eem is in 'n 2,0 V venster op 7,1 Volt.

Die resultate van hierdie metings word in Tabel 9 weergegee. Hieruit is

dit nogeens duidelik dat die sistematiese onsekerhede.as gevolg van die invoeging

van ligabosrbeerders,tot 'n groot mate geëlimineer word deur die venster in

die ganasakanaal vanaf die middelwaarde van die piek te neem. Die gemiddelde

sistematiese fout as gevolg hiervan is as 0,06$ geneem. Die radioaktiewe

konsentrasie van die oplossing, gekorrigeer vir verval na die referensiedatum

van 12 Junie 1978, word in Tabel 10 gegee. Die statistiese onsekerhede in die



- 6 5 -

TABEL 9

FINALE

Aantal l igabsor -
beerders

Bron A

0

1

2

Bron B

0

1

2

Bron C

0

i-i

2

Aantal ligabsor-
beerders

Bron D

0

1

2

Bron E

0

i-i

2

Bron P

0

i-i

2

RESULTATE M.B.V.

SMn

,4693

,3659

,2616

,4307

,3415

,2411

,4551

,3499

,2437

e C r

,4809

,3815

,2827

,4855

,3750

,2731

,4677

,3493

,2538

GIBSON SE

ePe

,518

,412

,300

,481

,387

,277

,504

,395

,280

eFe

,577

,476

,367

,582

,470

,356

,565

,441

,334

DOELTREFFENDHEIDSFUNKSIE

N4TT

13873,458

11001,924
7985,208

15301,387
12369,301

8874,151

17467,823

13543,407

9585,771

WTT

17230,673

14295,774

10905,579

13210,974

10735,694
8189,241

16419,751
12952,332

9652,149

N
0

26782,7

26703,7

26617,4

3181],6

31962,0

32036,6

34658,4

34287,1

34234,9

N
\J

29862,5

30033,1

29715,5

22699,3
22841,9
23003,5

29061,5
29370,4
28898,6
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TABEL 10

RADIOAKTIEWE KOHSENTRASIE OP REPERENSIEDATÜM

54
Bronne getel met Mn spoorders:

A: 4,827 x 105 dps/g

B: 4,814 x 1O5 dps/g

C: 4,762 x 105 dps/g

Gemiddeld: (4,801 - ,019) x 105 dps/g

51Bronne reetel met Cr anoorders:

D: 4,782 x 105 dps/g

E: 4,787 x 105 dps/g

P: 4,783 x 105 dps/g

Gemiddeld: (4,784 - ,002) x 105 dps/g

Geweegde gemiddeld van resultate verkry deur gebruik van verskillende spoorders

(4,784 - ,002) x 105 dps/g

metings is 0,03$ vir die bronne getel met Cr-spoorders en 0,4$ vir die getel

54met Mn-spoorders. Die statistiese foute is die standaard afwyking op die

gemiddelde, d.w.s. o/r~ .

Die resultate wat verkry is deur van die twee verskillende spoorders

gebruik te maak, stem binne statistiek ooreen, soos uit Tabel 10 gesien kan

word. As die geweegde gemiddeld bereken word, is dit duidelik dat dit beteke-

nisvol laer is as die geweegde gemiddeld van die metings waarin Houtermans se

benadering gebruik is.

As toets vir die geldigheid van die korreksieformules vir dooietyd en

oplostyd,wat gebruik is vir die verwerking van die resultate, is een van die

brenne verwerk deur van Bryant se korreksieformule gebruik te maak. Dit

het 'n verdere sistematiese fout van 0,006$ in die resultate tot gevolg gehad.
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üie ::internatiese onsekerheid in weging is as gevolg van die spesifikasie

van die vervaax^digers van die weegskaal.

Die onsokerhede as gevolg van dooietyd, oplostyd en agtergrond is verkry

deur gebruik te maak van die onakkuraathede in die bepaling van hierdie para-

meters. Een van die bronne is verwerk deur van die randwaardes van die para-

meters gebruik te maak en die effek daarvan op die resultate te bepaal.

'n Opsomming van die sisteraatiese onsekerhede wat in die meting van

55
Fe voorkom, word in Tabel 11, weergegee.

TABEL 11

S1STEMATIESE ONSEKERHEDE

Oorsaak

weging

dooietyd

oplostyd

agtergrond

invoeging van ligabsorbeerders

korreksieformule

Lineêre som

Onsekerheid, %

0,01

0,08

0,001

0,01

0,06

0,006

0,167

7.2 Resultate van metings van die disintegrasieternpo deur die merietefaktor

te bepaal

kr -Tcvol-r van die hoe energie van die omsettingselekfcrone

van "^Ce is dit net nie moontlik om beide die enkelelektronpiek •

en die omsettingselektronpiek binne die bereikbare gebied van die ver-

sterker te kan waarneem nie. Wanneer die omsettingselektronpiek binne die

bereikbare gebied van die versterker val, is die enkelelektronpiek se posisie

nie bepaalbaar nie, en wanneer die enkelelektronpiek se posisie groot genoeg
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is om te kan bepaal, oorlaai die omsettingselektrone die versterker. Daar

is dus besluit om na die piek van die karakteristieke X-strale en Auger-

elektrone te kyk. Hierdie is 'n baie breë piek,wat as gevolg van die

swak oplosvermoé' van die sisteem,nie in sy verskillende komponente ontbind

kan word nie. 'n Geweegde gemiddelde energie word nou aan die posisie van

die piek toegeken. Die energieë van die verskillende X-strale en Auger-

(12)
elektrone,sowel as hulle intensiteite, is verkry uit Table of Isotopes .

Vir die energie wat met die posisie van die omsettingselektronpiek vai.

109
Cd geaaaoaiëer word, word dieselfde benadering gevolg. Die geweegde

gemiddeld van die K en L omsettingselektrone se energieë, soos uit Table of

(12)
Isotopes \ word gebruik.

In die praktyk word daar gevind dat die omsettingselektronpiek baie breed

is, (sien fig 16). Dit is dus nie prakties moontlik om 'n akkurate piek-

posisie te kan vasstel nie. Omdat daar ook 'n onsekerheid in die energie

is wat met die piekposisie geassosieer word, kan verwag word dat hierdie

metode nie vir standaardiseringsdoeleindes gebruik sal kan word nie. Die

piek van die karakteristieke X-strale en Auger-elektrone.is nog breër as die

omsettingselektronpiek, sodat dit die verkryging van sinvolle resultate

onmoontlik maak.

Vier Fe-bronne is getel deur die merietefaktor met behulp van Cd

te bepaal. Die disintegrasieterapo van die bronne, gekorrigeer vir verval na

die referensiedatum, het gevarieer tussen 4,532 x 10 en 7,054 x 10 dps/g.

Een Fe-bron is getel deur van Ce gebruik te maak, wat 'n disintegrasie-

tempo van 6,21 x 10 dps/g gelewer het.

Uit die resultate is dit duidelik dat hierdie metode nie vir standaardi-

sering gebruik kan word, vir teltoestande soos hier beskryf, nie. Die metode

is ook baie gevoelig vir onsekerheid in die posisie van die enkelelektronpiek.

Die posisie van die piek was vir hierdie metings in die omgewing van 0,35

Volt terwyl die posisie van die omsettingselektronpiek tussen 5 en 7 Volt was.
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Paar is gevind dat 'n klein onsekerheid in die posisie van die enkelelektron-

piek,'n fout van meer as 10$ kan meebring.

Die probleem lê daarin dat daar 'n beperkte gebied is waarin die posisies

van die pieke bepaal kan word, maar omdat die verskil tussen die energieë van

die er.kelelektronpiek en die orasettingselektronpiek groot is, is dit nie in

die praktyk moontlik om hierdie metode vir standaardiseringsdoeIeindes te

gebruik nie.

7.3 'n Toeta vir die aanname dat die verhouding van kolünsidenaie- tot ftamnia-

telspoed die tel doeltreffendheid lewer

Omdat die akkuraatheid van die standaardisering van Fe deur gebruik te

maak van 'n spoorder, hoofsaaklik berus op die aanname dat die verhouding van

koïnsidensie- tot gammatelspoed die teldoeltreffendheid (e) lewer, is dit

nodig om vas te stel hoe betroubaar hierdie aanname is.

Deur van die 4TTX-Y-koïnsidensiemetode gebruik te maak,kan die volgende

54
uitdrukking vir die 4n-telspoed van Mn neergeskryf word*.

54waar K die disintegrasietempo van die Mn-bron is en p die waarskynlikheid

is dat 'n gammastraal met die vloeistofsintillator reageer.

Hieruit volg dat „
4n

- P

sodat die werklike teldoeltreffendheid bereken kan word as N en p bekend is.

Die waarde van p vir Mn is vantevore deur Steyn bepaal ' vir die betrokke

vloeistofsintillasieteller: p = 0,0617 - 0,0023 .

54
Die disintegrasietempo's van die Mn-bronne, wat as spoorders gebruik

is in die meting van Fe, kan verkry word deur die ekstrapolasiemetode,wat

gewoon lik deel uitmaak van die 4nX-Y-koInsidensiemetode toe te pas op die
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betrokke resultate.

Die volgende uitdrukking kan vir die 4TT-telspoed van Cr geskryf word,

as die koïnsidensiemetode gebruik word

N4TT = (1 - ü!p)No e + jzSPNQ

waar 0 die intensiteit van die gammastraal ia en die ander simbole dieselfde

54
betekenis hat as vir Mn.

Die werklike teldoeltreffendheid word dus gegee deur '.

N.
e =

51 / 54

Omdat *Cr se gammastraal 'n laer energie het as die van Mn,sal p kleiner wees

as vir ^Mn. Die intensiteit van die gammastraal van Cr is 9$ sodat $ = ,09

en 0p dus baie klein sal wees. Die teldoeltreffendheid kan dus benader word

deur

e =

51 55
Die ciisintegrasietempo van die Cr bronne, wat as spoorders in die Fe

54
metings gebruik is, kan r.et soos vir Mn deur ekstrapolasie verkry word.

'n Vergelyking tussen die twee verskillende metodes om die teldoeltref-

fendheid te meet,word in Tabel 12 getref. Die goeie ooreenstemming wat ver-

kry word.is gerusstellend.

7.4 Gevolgtrekking

Die goeie ooreenstemming wat verkry word tussen die werklike teldoel-

treffendheid en die benadering van die verhouding van koïnsidensie- tot

gamir.atelspoed, dien as motivering vir die gebruik van die metode waarin 'n

55
spoorder gebruik word vir die standaardisering van Fe.
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TABEL 12

'M VERGKLYKIHG TUSSEN DIE WERKLIKE EN EKSFERIHENTELE TELDOELTREFFENDHEDE

VIR 54Mn-BRONNE

Bron A No
e - 1 - p

€ = K/G

(3581,23 dps)

B
(6264,91 dps)

(6549,68 dps)

,5004

,2986

,1292
,4685
,2631
,1425

,4658

,3844

,2853

,2014

,4968
,2899
,1224
,4677
,2621
,1412

,4606

,3790

,2771

,1944

VIR

Bron e - N e = K/G

(10494,74 dps)

(13168,49 dps)

(11454,31 dps)

,5035

,3959

,2983

,2088

,5010

,3807

,2996

,2119

,4913

,3784

,2672

,2094

,5008

,3977

,2959

,2067

,4984

,3825

,2954

,2102

,4878

,3744

,2611

,2047
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Dit is e£,'ter duidelik dat dieselfde mate van fikkuraathede,as wat vir
(23 29)

ander atan-Jaardiserings moontlik ia , nog nie bereik kan word in die
55

standaardisering van Fe nie.

Daar word geglo dat alle moontlike sistematiese foute in hierdie metode

nou in ag geneera is, maar die werklike akkuraatheid van die metode sal

eers g^toets kan word tydena 'n internasionale vergelyking van radioaktiwi-
55

teitaraetings op Pe.
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SUMMARY

As the well-known -rTiX-y-coincidence method cannot be used directly to

55
find the disintegration rate of Pe, another method was developed in which

a tracer nuclide,posseting coincident ganuna radiation,was used. It was now

possible to determine the disintegration rate indirectly by the coincidence

method using an internal liquid scintillation counter

54 51
Mn and Cr which lie in the immediate vicinity of iron in the series

f nuclides,are suitable tracers. They are also electron capture nuclides, but

decaying to an excited state, woro counted by the 4irX-Y-coincidence

method.

A mixed source,containing Fe and the tracer,was also counted by the coinci-

dence method so that the 4TT-counting rate of Pe was obtained as function

of the tracer's counting efficiency.

55
The disintegration rate of' Fe is then given by:

where :T. is the contribution of Fe to the 4TT-counting rate of the mixed

source and e_, is the counting efficiency of the liquid scintillation counter

for 55Fe.

It was thus essential to find a relationship between the counting efficien-

cies of the liquid scintillation counter for Pe and the tracer:

This relationship is called the efficiency function.

55 54
Efficiency functions were calculated for Pe and Mn as well as for

Pe and Cr using the approaches of both Houtermans and Gibson .

Finally the radioactive concentration of a solution of Fe had been

carefully determined by using Mn and Cr tracers. The results for the two

different tracers agreed within the statistical uncertainty of 0,4$. The



-75-

systematic uncertainty on the final results was estimated as
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BYLAAG 1

Waiir.eer die 4TrX-Y-koïnsidensiemetode gebruik word vir die standaardisering

van 5 Kn. kan die verhouding van koinsidensie- tot gammatelspoed (K/G) gebruik

word as 'n maatstaf vir die teldoeltreffendheid van die vloeistofsintillasie-

teller vir Mn.

54 54

Wn verval deur elektroninvangs na die opgewekte toestand van Cr. sodat

'n sammaotraal van 835 keV en intensiteit van 100$ koïnsident met die elektron-

invanga voorkom. Die volgende uitdrukking kan dan vir die integrale telspoed

in die 4n-kanaal goakryf word:

X = (1 - p)N e + pN

waar H die disintegrasietempo van die bron is en p die waarskynlikheid dat 'n

gammastraal met die vloeistofsintillator sal reageer. Te danke aan die hoë

energie van die gammastraal word aangeneem dat alle gammastraIe wat met die

sintillator gereageer het, waargeneem word. e is die waarskynlikheid dat die

X-strale en Auger-elektrone waargeneem sal word.

Die gammatelspoed word gegee deur:

G = (1 - p)N ey + pNsGY

waar e die gainmadetektor se teldoeltreffendheid vir onverstrooide gammaatrale,

en ae die teldoeltreffendheid van die gainmadetektor vir die Compton-verstrooide

ganunastrale uit die sintillasiedetektor is.

Die koïnsidensietelspoed word dus gegee deur:

K = (l - p)N e e y

(l - p)e + pa

pNaeY

K/G =
(l - p) + pa

sodat -j7 = e as a = 0. Dit wil sê dat die verhouding van koïnsidensie-tot gamma-
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telspoed 'ti .-Toeie benadering is vir die teldoeltreffendheid van die vloeistof-

sintillator.as guen van die Compton-verBtrooide gammastrale waargeneem word

deur die garanadetektor nie. Hierdie toestand kan bereik word deur elektroniese

diskriminasie in die gammakanaal.

'n Soori:̂ üi,yke redenasie kan gebruik word wanneer Cr as spoorder ge-
bl 51

bruik word. Cr verval gedeeltelik na 'n opgewekte toestand van V wat tot

gevolg liet dat 'n cammastraal van 320 keV met 'n intensiteit van 9$ koïnsident

mot die elektroninvanes gevorm word. Omdat die gamroastraal nie 'n intensiteit

van 100)' hot nie, word die waarskynlikheid dat 'n gamrcastraal met die vloei-

ätofsinii)Lator aal reageer, p, vervang met 0p waar 0 die fraksie van die

diaintegrasies. wat 'n gammastraal tot gevolg gehad het, is. Dit wil sê 0 = ,09.
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BYLAAG 2

•H BESPREKING VAM DIE AANNAMES WAT LEI TOT DIE AFLEIDING VAM 'N BRUIKBARE

KORREKSIEFORMüLE VIR DOOIETYE EM OPLOSTYE IN DIE SISTEEM

By die absolute meting van radioaktiwiteit deur middel van die 4TTX-Y-

koïnsidensiemetode,is dit nodig om korreksies aan te bring vir dooietydsver-

liese in die kanale sowel as vir toevallige koïnsidensies wat onstaan as gevolg

van die oplostyJ van die koïnsidensie-eenheid. Om 'n bruikbare korrekaieformule

af te lei ia dit ogter nodig om aekere aannames te maak soos deur Steyn en

(""7)
Hahno aangetoon is.

Vir 'n 4nX-Y-koïnsidensiesisteem en 'n eenvoudige p-y-verval kan die vol-

gende vergelykings neergeskryf word vir 'n geïdealiseerde sisteem:

KC = No

waar N die disintegrasieterapo is en e. en e respektiewelik die teldoeltref-

fendhede van die beta- en gammadetektors is. Hierdie vergelykings geld wanneer

die dooietyd 'n oplostyd verwaarloosbaar klein is, dit wil sê wanneer die impul-

se in die detektors en ander elektroniese apparaat oneindig skerp is. Dit is

nooit die geval nie, sodat Nfl, N , N nie waargeneem kan word nie. Daar moet

'n verband tussen hierdie telspoede en die werklike telspoede B, G en K gevind

word. Die probleem word beperk daardeur dat die dooietyd in die 4TT-kanale

altyd langer is as die koïnsidensie-oplostyd

TD > TR

Daar kan gekorrigeer word vir die pulse,wat as gevolg van dooietydsverliese in

die 4rr- en gammakanale verlore raak,deur van die bekende uitdrukking vir



-82 -

^ebruik te maak:

B
1 - B T D

 e * \ =

Dio ir.teraksio lussen die dooietyd en oplostyd het tot gevolg dat die

•torre >.; Ie.-, in i i e koïnsidensiekanaal meer gekompliseerd raak.

IUO waarskynlLkheid, P , dat presies een gebeurtenis in die tydinterval,

T, v&ï nlaaevind vorm 'n Poissonproses, sodat

-n re n_
r!

waar r Jio aanta] on n die gemiddelde aantal gebeurtenisse is wat in 'n gegewe

tyiinterval plaasvind. Wanneer n = N T en r = 1, dan is

P. = H Te-ÏÏ°T
1 o

As noi; aar,vaar v;crd dat N T « 1, dan is

P, -JT
1 o

In 'j-I-, vtraere afleiding sal die prodiik van die teltempo's en dooietye of op-

lost.ve leur ;.ierdie aanname beperk word. As die disintegrasietempo N is,

is da'ir ook N intervalle per eenheid tyd ter sprake,sodat die aantal intervalle

van lengte T v;at presies een gebeurtenis bevat^gelyk is aan

» P. = 1) !) T = I T
O 1 0 0 O

Die getal IJ T is ook die aantal gebeurtenisse wat deur 'n ander opgevolg word

binne 'n tyd T. Uit die totale aantal disintégrasies, N , is dit slegs nodig

om die pare gebeurtenisse, N T_, wat binne 'n tyd T- op mekaar volg,te beskou.

Dit is slegs hierdie pulse wat deur die dooietye en oplostye beïnvloed kan

word. Die dooietyd veroorsaak Verliese in koïnsidensiepulse, terwyl die eindige

oplostyd toevallige koïnsidensies tot gevolg kan hê.
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Die invloed van dooietye en oplostye op die verskillende moontlike kombinasies,

waarop 'n gebeurtenispaar deur twee detektors waargeneem word,kan bereken

word. Dit lei tot die volgende benaderde uitdrukking vir die ko'ïnsidensie-

telspoed as die dooietyd in die garamakanaal langer is as die in die 4TT-

kar.ale.

K K(B + G - - T R ) - 2(B - K)(G - K)T R

Teaame met die mi.drukkingo vir Nfl en N lewer dit die korreksieformules wat

gebruik i3 vir die verwerking van die data

JB
- BTD

e n


