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Inleiding : 
 
Het hier gepresenteerde werk is het resultaat van 10 maanden meewerken binnen de groep 
acceleratoren van de vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica.  
Binnen deze groep beschikt men over een lineaire elektronenversneller waarmee men elektronen 
kan versnellen tot een energie van 10 MeV. Sedert enkele jaren wordt aan deze versneller 
gewerkt aan de ontwikkeling van een monochromatische X-stralenbron. X-stralenbundels 
kennen vele toepassingen, gaande van medische diagnose tot industriële controles. Dit zijn 
echter vrijwel steeds polychromatische of ‘witte’ bundels. Monochromatische X-stralenbundels 
kunnen echter een meerwaarde bieden op vele vlakken. De X-straling wordt geproduceerd via 
remstraling door de versnelde elektronen te laten invallen op een trefplaat. Het 
monochromatiseren gebeurt door diffractie aan een kristal. Het was de bedoeling van deze thesis 
om in de eerste plaats vertrouwd te raken met de voorhanden zijnde infrastructuur, de theorie en 
de toepassing van deze monochromatische bundels. De voornaamste toepassing die hier van 
belang is is tomografie, het in beeld brengen in drie dimensies van allerlei objecten. In het 
verlengde van het onderzoek rond monochromatische X-straling werd de bestaande 
tomografieopstelling met succes toegepast in andere onderzoekscentra, met name het ESRF in 
Grenoble en het PSI in Julich. 
De algemene theorie die bij tomografie komt kijken zal eerst worden uiteengezet in hoofdstuk 2, 
om dan meteen in hoofdstukken 3 en 4 te beschrijven hoe deze theorie in de praktijk werd 
omgezet. Hoofdstuk 3 gaat over twee reeksen experimenten die plaatsvonden aan het ESRF te 
Grenoble (Frankrijk). Daar werd tomografie gedaan met monochromatische X-stralenbundels. 
Hoofdstuk 4 handelt over een andere vorm van tomografie, namelijk met bundels neutronen. Dit 
gebeurde in het PSI in Julich (Zwitserland). Er zal worden uiteengezet wat de verschillen zijn en 
waar de meerwaarde van neutronentomografie ligt. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 teruggekeerd 
naar de opstelling in Gent en wordt onderzocht hoe deze verder kan ontwikkeld worden. Hierbij 
wordt zowel de produktie als het monochromatiseren van de X-straling onderzocht. Tevens 
worden enkele belangrijke karakteristieken onderzocht en worden experimenten beschreven die, 
met deze kennis in het achterhoofd, werden uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 2 : TOMOGRAFIE 
 
 
a) Inleiding : 
 
Tomografie is een uitbreiding op de meer klassieke projectieve beeldvormingstechnieken waar 
men één enkele projectie maakt van een gegeven object, zoals de gekende medische 
Röntgenopname. Bij een dergelijke projectie gaat de diepte-informatie langs de kijkrichting 
echter verloren. Om nu deze informatie toch te bekomen dient men opnames te maken van het 
object onder verschillende hoeken. Figuur 2.1 illustreert hoe uit twee verschillende projecties 
meer informatie kan bekomen worden dan uit één : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De twee bovenstaande configuraties zijn bij opnames langs kijkrichting 1 niet te onderscheiden, 
want ze geven een identieke projectie. In combinatie met een opname langs kijkrichting 2 wordt 
echter duidelijk dat er in het eerste geval twee aparte objecten zijn, en in het tweede slechts één. 
Deze redenering kan uitgebreid worden voor willekeurige distributies mits voldoende projecties 
worden beschouwd. Tevens kan zo het onderscheid gemaakt worden tussen een lage 
attenuatiecoëfficiënt µ over een grote lengte x of een hoge µ over een kleine x, daar waar op een 
projectie enkel het product µ.x te zien is. 
Tomografische technieken worden niet enkel met X-stralen toegepast. Ook met neutronen kan 
men (zoals later zal worden besproken) op een analoge manier informatie bekomen. Veel 
algemener kan deze techniek in principe gebruikt worden voor elke fysische parameter die bij 
het doortrekken van een medium een verandering ondergaat. Deze verandering moet een gekend 

kijkrichting 1 kijkrichting 1 

kijkrichting 2 kijkrichting 2 

Fig. 2.1 : Principe van de reconstructie van een 2D verdeling uit verschillende 1D projecties 
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functioneel verband vertonen met de onderzochte eigenschap van dat medium. Zo is de snelheid 
van het geluid afhankelijk van het medium waarin het zich voortplant. De verandering van de 
geluidssnelheid in functie van de temperatuur wordt gebruikt in het monitoren op grote schaal 
van de oppervlaktewateren van de oceanen (akoestische tomografie). De verandering in functie 
van de dichtheid kan dan weer gebruikt worden voor studies van het inwendige van de aarde 
(seismische tomografie). Dit toont het algemeen belang aan van tomografische technieken. In 
volgende paragraaf wordt de algemene theorie beschreven voor tomografie met X-stralen of 
neutronen of algemener voor grootheden die een exponentiële attenuatie van een invallende 
parallelle bundel tot gevolg hebben. 
 
b) Theorie : 
 
De bedoeling van de tomografie in dit werk is om op basis 
van een aantal projecties van een voorwerp onder 
verschillende hoeken de distributie van de attenuatie µ(x,y) 
te reconstrueren. 
Hierbij steunt men op de wet van Lambert-Beer die de 
intensiteit van een monochromatische fotonenbundel na 
doorgang door het voorwerp beschrijft : 

Io is de intensiteit van de invallende bundel. Vermits de 
exponent dimensieloos moet zijn heeft µ(x,y) als dimensie 
cm-1. Om een kwantitatieve bepaling van µ(x,y) te kunnen maken is het belangrijk over een 
monochromatische bundel te beschikken. Zoniet treedt spectrale verharding van de bundel op bij 
doorgang door het sample. Dit is het gevolg van het feit dat laagenergetische fotonen over het 
algemeen een sterkere attenuatie ondergaan. 
Vaak worden massieke attenuatiecoëfficiënten µ/ρ getabelleerd met als eenheid cm²/g. Dan 
wordt de wet van Lambert-Beer herschreven als :  

Door de logaritme te nemen van de eerste uitdrukking lineariseert men het probleem tot : 

p(x',θ) wordt de projectie genoemd. Voor de algemeenheid van de theorie wordt een algemene 
distributie f(x,y) beschouwd. De nu volgende beschrijving is gebaseerd op de veel toegepaste 
procedure van gefilterde backprojectie zoals beschreven door Parker [1]. 

∫ ==
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Fig. 2.2 : Projectie onder hoek θ 
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Als men de projectieoperator A invoert zodat : 

dan wordt het de opdracht de inverse operator A-1 te bepalen zodat men f(x,y) terugvindt. 
Hiervoor vertrekt men meestal van de methode van terugprojecteren en sommeren, beter gekend 
onder de engelse benaming backprojection. De terugprojectie wordt beschreven door de 
operator R en kent voor elke projectie p(x',θ) aan alle pixels op de lijn met coördinaat x' de 
waarde p(x',θ) toe : 

Doet men dit voor elke projectie en sommeert men alle terugprojecties dan bekomt men : 

Hierin is T het aantal projecties, en π is een normeringsconstante zodanig dat voor T → ∞ : 

Voert men de operatoren B=SR (terugprojecteren en sommeren) en D=SRA in : 

Nu is g(x,y) nog niet de gezochte verdeling f(x,y). Dit blijkt wanneer men de impulsresponsie 
beschouwt van de D-operator, m.a.w. men reconstrueert een distributie δ(x,y) volgens de 
beschreven procedure. De projectieoperator geeft : 

De projectie van een deltafunctie is opnieuw een 
deltafunctie. Terugprojecteren van deze projecties 
geeft telkens lijnen door de oorsprong zodat : 

Dit geeft de stervormige reconstructie in figuur 2.3. 
Voor een oneindig aantal projecties zal de waarde in 
de oorsprong naar oneindig gaan. De dichtheid 
rondom het centrum zal variëren volgens 1/r, met r de 
afstand tot de oorsprong, omdat de afstand tussen twee naburige lijnen toeneemt als r. Dus wordt 
de reconstructie van een deltafunctie : 

Wegens de omwentelingssymmetrie zijn x' en r hier equivalent. 
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Nu de impulsresponsie van het systeem gekend is weten we uit de theorie van lineaire systemen 
dat de responsie op een willekeurig signaal te schrijven is als de convolutie van de ideale 
responsie (de gezochte f(x,y) zelf) met de impulsresponsie van het systeem : 
terugprojecteren : 
sommeren : 
dus : 
Dezelfde theorie leert dat de Fouriergetransformeerde van een convolutie van twee functies 
gelijk is aan het product van de Fouriergetransformeerden van die functies zodat hier : 

Hierin is q(r) de inverse Fouriergetransformeerde van Q(k)=k. Nu zijn zowel de terugprojectie 
als de convolutie lineaire operaties zodat de laatste uitdrukking kan herschreven worden tot : 

Volgens de definitie van de inverse Fouriergetransformeerde is : 

Deze integraal convergeert echter niet, dus bestaat de inverse Fouriergetransformeerde niet. 
Daarom moet men benaderingen doorvoeren. Uit het theorema van Nyquist weet men dat men 
met een detector met eindige afmeting ∆ (bvb. een pixel van een CCD-array) geen ruimtelijke 
frequenties van meer dan 2/∆ kan oplossen. Daarom kan men de integratie beperken tot het 
frequentiedomein [-1/2∆,1/2∆]. Dit leidt met M pixels (m= 0 ... M-1) met elk een breedte ∆ (dus 
x=m.∆) en k=2πf tot : 

{ } bestaat q(r) als     ),'()(),()(),(     

     

kkmet            1     22
x

θxpBrqyxgrqyxf
),kG(kk),kF(k

k/k),kF(k),kG(k

yxyx

yyxyx

∗=∗=⇒

⋅=⇒

+=⋅=⇒    /1),(),( ryxfyxg ∗=

{ }),'()(),( θxprqByxf ∗=

∫
+∞

∞−

= dkikxkxq )exp(.
2
1)(
π

∫
∆

∆−

∆∆=
2/1

2/1

)2exp().(.)( dffmfQxq π



Hoofdstuk 2 : Tomografie  pg. 8 

Microtomografie met fotonen- en neutronenbundels  Manuel Dierick 

Afhankelijk van welke functie men kiest ter vervanging van Q(f) bekomt men verschillende 
filters met verschillende karakteristieken. Doordat men met een detector met eindige afmeting ∆ 
(pixelgrootte) werkt dient men de filters ook nog te discretiseren door enkel de x-waaarden 
x=m.∆ te beschouwen, met m het pixelnummer. 
 
De meest gebruikte filters zijn : 
 
Band Limiting Filter : Men stelt  fQ(f) =   over  [-1/2∆,1/2∆] 

 
Men vindt :  q(m) =  1/4∆    , als m=0 
      0     , als m even en m≠0 
      -1/(π².∆.m²)   , overige 
 
 
Sheep-Logan Filter :  Men stelt         met  Π(x) = 1 , als x<1/2 

     0  , als x≥1/2 
Men vindt :    
 
 
Dit filter wordt veel gebruikt in medische beeldvorming omdat het het beste compromis biedt 
tussen een hoge resolutie en een beperkt achtergrondsignaal. 
 
 
Low Pass Cosine Filter: Men stelt )f()fcos(fQ(f) ∆Π∆π=  

 
Men vindt : 
 

       s=1 als m even ,  -1 als m oneven 
 
Ook dit filter wordt gebruikt omdat het de hoge ruimtelijke frequenties uitfiltert zodat artefacten 
worden verwijderd. 
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In de faseruimte zien deze filters eruit als volgt : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de reële ruimte als volgt : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vorm van deze functies kan intuïtief verklaard worden door de figuur 2.3 te beschouwen die 
de impulsresponsie gaf van het backprojectiealgoritme op een deltafunctie. De hoge waarde in 
de oorsprong is correct, maar de aangrenzende pixels hebben een te hoge waarde en daarom is 
het filter negatief voor afstanden vanaf ongeveer 1 pixel rondom de oorsprong. 
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Fig. 2.4 : Het projectietheorema 

c) Het projectietheorema : 
 
Het aantal projecties T dat dient genomen te worden is een essentiële parameter. Een te klein 
aantal projecties zorgt voor artefacten in de beelden, terwijl een te groot aantal de hoeveelheid 
data sterk doet toenemen en dus inherent de verwerking van de gegevens bemoeilijkt en meer 
computergeheugen vereist. Er worden slechts opnames gemaakt over 180° vermits voor een 
parallelle monochromatische bundel de attenuatie langsheen een bepaalde richting niet afhangt 
van de zin waarin deze doorlopen wordt. 
Het aantal pixels N van de projectie is een belangrijke parameter, vermits deze de haalbare 
resolutie bepaalt (in combinatie met de afbeeldingsgeometrie). Om de reconstructie mogelijk te 
maken moet het object vanuit elke hoek steeds volledig in beeld vallen. Wanneer een object 
slechts een klein gedeelte van het beeldveld inneemt moet men een geschikte 'region of interest' 
of ROI bepalen om de hoeveelheid data binnen de perken te houden en de reconstructie te 
versnellen. 
Om nu het geschikte aantal projecties te bepalen steunt men op het projectietheorema (slice-
theorem) dat stelt dat de Fouriergetransformeerde van de projectie van een object onder een 
hoek θ gelijk is aan een doorsnede van de Fouriergetransformeerde van het object volgens 
dezelfde hoek θ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om nu een goede tomografie te bekomen moeten de meetpunten in de faseruimte uniform 
verspreid liggen. Op een rechte doorheen het centrum is hun spatiëring constant en gelijk aan 
1/(N.∆). Wanneer men de buitenste punten beschouwt en de eis vooropstelt dat langs die cirkel 
in de faseruimte dezelfde spatiëring nodig is, dan bekomt men volgend criterium :  

Voor een detector met 300x300 pixels zijn 450 projecties nodig voor een goede reconstructie. 
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Het eigenlijke belang van het projectietheorema is vooral van theoretische aard. Uit het 
projectietheorema volgt immers dat verschillende projecties van eenzelfde object onafhankelijke 
informatie opleveren. Door een groot aantal projecties te nemen kan men via de 1D 
Fouriertransformaties hiervan de 2D Fouriertransformatie van het object bepalen. Daaruit kan 
dan door inverse 2D Fouriertransformatie het object gereconstrueerd worden. Dit is conceptueel 
de eenvoudigste reconstructiemethode, maar in praktijk wordt meestal de hierboven beschreven 
methode van gefilterde backprojectie gebruikt. Deze is historisch afgeleid uit de theorie rond het 
projectietheorema. Verderop wordt duidelijk waar het projectietheorema optreedt in de procedure 
van gefilterde backprojectie. 
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d) Implementatie : 
 
Er was reeds een volledig werkende set-up voor tomografie voorhanden, die met succes werd 
toegepast, zowel in Gent als aan het ESRF. De algoritmes voor de reconstructie werden 
geïmplementeerd in C en de verschillende stappen werden als aparte programma’s geschreven. 
Een uitgebreide beschrijving van de programma’s en de behaalde resultaten is te vinden in [2]. 
De reconstructie bestaat uit volgende stappen : 
 

1) filteren van de achtergrondstraling :  
 
Wanneer een kwantum gammastraling ondanks de afscherming toch op één van de pixels van de 
CCD-detector invalt krijgt dit pixel een uitlezing die correspondeert met de maximaal 
registreerbare lichtintensiteit. Dit resulteert in een wit puntje in het beeld. Wegens het sterk 
contrasteren met de pixelwaarden in de directe omgeving geeft dit een eenvoudig te 
implementeren criterium op basis van de gemiddelde waarde van die naburige pixels. Wanneer 
het verschil tussen de pixelwaarde en het gemiddelde van zijn omgeving groter wordt dan een 
bepaalde vooropgestelde waarde, dan wordt deze vervangen door dat gemiddelde. Voor een 
pixel in de bulk van het beeld wordt dit het gemiddelde van acht aangrenzende pixels, voor een 
pixel aan de rand vijf, en voor een pixel in de hoek drie. Dit gebeurt met het programma 
filterCCD.exe. De idee werd geopperd om in plaats van het gemiddelde van de omringende 
pixelwaarden de mediaan te nemen om te vermijden dat twee slechte pixels die elkaar raken 
toch de herberekende waarde zouden corrumperen. Dit bleek echter niet te resulteren in een 
merkbare verbetering, vermits de kans twee rakende slechte pixels aan te treffen klein is. 
 

2) berekening van het niet-geattenueerde bundelprofiel : 
 
Omwille van de niet-uniformiteit van het invallende stralingsveld is het nodig de beelden te 
normaliseren aan de hand van opnames van de niet-geattenueerde bundel. Er worden meerdere 
opnames gemaakt waarvan men dan het gemiddelde neemt om eventuele statistische fouten te 
minimaliseren. Dit gebeurt zowel vóór als na de opname van een tomografie. Om te corrigeren 
voor de tijdsafhankelijke fluctuaties van de bundel kan men onmogelijk telkens een beeld nemen 
zonder en met het object, daar het te veel tijd zou kosten de motoren telkens te verplaatsen. 
Daarom wordt per beeld enkel de gemiddelde bundelintensiteit Doi gemeten aan de hand van 
bvb. een transmissie-ionisatiekamer. Zo wordt het gecorrigeerde beeld Iom met het programma 
io_mean.exe berekend met : 
 
N is het aantal beelden, Ioi de intensiteit van beeld i , Doi de uitlezing van de ionisatiekamer. 
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3) normalisatie van de beelden : 
 
Elk opgenomen beeld I van het object wordt genormeerd met het hiervoor berekende 
beamprofiel, de duur van de opname t en de geïntegreerde bundelintensiteit D. Dit geeft voor elk 
beeld een genormeerde versie : 

Dit gebeurt met het C-programma norme.exe . Hierin duiden de indices m op het beeld 
bekomen met io_mean.exe. Voor de bundelintensiteit Dom van het berekende beamprofiel wordt 
Doo genomen, de uitlezing van de ionisatiekamer bij de eerste opname van het bundelprofiel. 

 
4) herverdeling in sinogrammen : 

 
Het algoritme zoals hierboven beschreven betrof een 2D object in één vlak (een microslice) wat 
een 1D projectie gaf (een lijn). In de praktijk wordt een 2D beeld opgenomen van een 3D object 
(een slice), wat overeenkomt met een stapeling van dergelijke 1D projecties. De reconstructie 
gebeurt per microslice, dus moeten de data horende bij elke microslice verzameld worden in wat 
men een sinogram noemt. In een sinogram stapelt men de genormeerde 1D projecties van een 
microslice onder elkaar in functie van de hoek waaronder ze werden opgenomen.  

 
In figuur 2.5 is duidelijk te zien hoe een detail in het beeld een sinusoïdale kromme beschrijft in 
het sinogram, wat dadelijk de naam verklaart. Wanneer ondanks de normalisatie en de filtering 
toch slechte pixels in het beeld achterblijven manifesteren deze zich in het sinogram als verticale 
rechten vermits deze onafhankelijk van de hoek een vaste positie op het beeld hebben. Deze zijn 
dan ook makkelijk als dusdanig herkenbaar in het sinogram. 
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Om deze eruit te filteren wordt gebruik gemaakt van een klassiek laagdoorlaatfilter dat de 
hoogste frequentiecomponenten in de x′-richting uitfiltert. Hiervoor is een Butterworthfilter 
goed geschikt. Zonder deze procedure zouden in het gereconstrueerde beeld typische artefacten 
onder de vorm van halve cirkels verschijnen. Het filteren gebeurt in de faseruimte. Daarom zijn 
de volgende drie stappen nodig : 
Zij s(x',θ) de voorstelling van het sinogram : 
 - overgang naar de faseruimte door 2D Fouriertransformatie : S(u,v) 
 -  filter toepassen : S'(u,v)=S(u,v).H(u,v) 
  met 
 
 
 

- terug naar de coördinatenruimte door de inverse 2D Fouriertransformatie : s'(x',θ) 
Dit alles gebeurt met behulp van het programma sinogramme.exe 

 
5) Reconstructie : 

 
Wil men kwantitatieve resultaten bekomen dan is het belangrijk dat de logaritme genomen 
wordt van de intensiteitswaarden in de sinogrammen, vermits alleen zo een maat voor de 
gezochte absorptiecoëfficiënt µ(x,y) wordt bekomen. De uiteindelijke reconstructie wordt 
beschreven door volgende bewerking:  

Deze formule beschrijft hoe de gefilterde projecties worden teruggeprojecteerd langsheen x’. 
Voor elke hoek θ is de gefilterde terugprojectie enkel afhankelijk van x’= x.cosθ - y.sinθ 
Dit kan men zien in figuur 2.2. 
 
De beelden worden weggeschreven in een speciaal ontwikkeld formaat, bestaande uit een header 
met relevante informatie als het aantal rijen en kolommen, datum en uur van opname, 
winstfactor van de camera enz., en het eigenlijke beeld [2].  
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e) Elementgevoelige tomografie : 
 
Het merendeel van de tomografie betreft X-stralentomografie met polychromatische bundels. 
Daarom is het nuttig te herhalen wat de mechanismen zijn die zorgen voor de absorptie van X-
stralen. 

Comptoneffect :  
Dit is de verstrooiing van een foton aan een (quasi-)vrij elektron. Het foton wordt uit de 
bundel verstrooid onder een hoek θ met een energie die lager is dan zijn oorspronkelijke 
energie doordat het elektron een terugstoot ondervindt. Deze energie bedraagt : 

De waarschijnlijkheid van dit effect wordt kwantitatief beschreven als :  
f(Z,A,Eγ) ∼ Z/(A.Eγ

1/2) 
Foto-elektrisch effect : 
Dit is de interactie van een foton met een sterk gebonden atomair elektron met bindingsenergie 
Eb dat dan een kinetische energie Te = hν-Eb krijgt. 
Hier is de waarschijnlijkheid van de vorm : 

f(Z,A,Eγ) ∼ Z4/(A.Eγ
3) 

Hierbij wordt de totale energie van het foton geabsorbeerd wat betekent dat het uit de bundel 
verdwijnt. De plaats van het ontbrekende elektron wordt opgevuld doordat een elektron uit een 
hogere schil terugvalt. Dit gaat gepaard met het uitsturen van karakteristieke X-stralen (Kα, 
Kβ, …) en/of van een Auger-elektron. 
 
Paarvorming :  
Boven de energiedrempel van 1022 keV (2 maal de rustmassa van een elektron) kan het foton 
in het sterke Coulombveld van een kern verdwijnen en aanleiding geven tot de creatie van een 
elektron-positronpaar. De aanwezigheid van een kern is nodig om te kunnen voldoen aan het 
behoud van impuls en energie. 
De waarschijnlijkheid dat dit proces optreedt is van de vorm : 

      f(Z,A,Eγ) ∼ Z2/(A.logEγ) 
Rayleighverstrooiing : 
Dit is elastische verstrooiing van het foton aan het gehele atoom. Hierbij behoudt het foton zijn 
volledige energie en vindt geen excitatie van het atoom plaats. Het is precies deze vorm van 
interactie die verder belangrijk zal blijken te zijn bij diffractie aan kristallen (zie hoofdstuk 5). 
De waarschijnlijkheid voor dit proces is : 

   f(Z,A,Eγ) ∼ Z2,5/(A.Eγ
-1/2) 
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Fotonucleaire processen : Boven 10 MeV kunnen resonante toestanden van een atoomkern 
geëxciteerd worden. Dit leidt tot verval van die kern met emissie van één of meerdere deeltjes. 
Wegens hun optreden bij hogere energieën zijn dergelijke processen hier echter niet van 
belang. 

 
Dus kan men besluiten dat de paarproduktie hier steeds verwaarloosbaar is, net als de 
fotonucleaire processen. In het hier belangrijke energiegebied (ongeveer van 20 tot 150 keV) is 
voor materialen met Z > 30 het foto-elektrisch effect het voornaamste proces. 
 
De volgende figuur toont bij wijze van voorbeeld de massieke attenuatiecoëfficiënt µ/ρ [cm²/g] 
voor lood (Pb) in functie van de energie [keV]: 

 
 
Naast de algemene dalende trend (minder absorptie naarmate de energie hoger wordt) vallen 
vooral de plotse trappen op in het verloop. Dit zijn de K, L en M-randen (voortaan zal de 
engelse benaming K-edge gebruikt worden). Naarmate de energie van de fotonen toeneemt daalt 
de waarschijnlijkheid op absorptie. Maar wanneer de energie gelijk wordt aan (of groter dan) de 
bindingsenergie van één van de binnenste atomaire elektronen stijgt plots de waarschijnlijkheid 
op absorptie, doordat vanaf die energie de mogelijkheid op foto-elektrisch effect ontstaat. Het 
binnenste elektron op de K-schil heeft de sterkste binding en correspondeert met de laatste trap. 
De energieën waarbij deze trappen optreden zijn karakteristiek voor elk element. 
 

Fig. 2.6 : De massieke fotonattenuatiecoëfficiënt van lood 
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Wanneer een afstembare monochromatische bundel beschikbaar zou zijn kan men deze instellen 
nabij de energie die correspondeert met de karakteristieke K-edge-energie EK van het element 
onder studie. Wanneer men projecties neemt bij een energie net onder deze EK zal de absorptie 
door dat element relatief klein zijn. Wanneer men projecties neemt bij een energie net boven EK 
dan zal de absorptie relatief groot zijn. Vermits de absorptie door de andere elementen in het 
sample voor beide energieën vrijwel gelijk zal zijn zal door de deling van beide beelden te 
maken enkel het onderzochte element in het beeld overblijven. Deze techniek staat bekend als 
elementgevoelige of dichromatische tomografie. 
 
Beschouw een invallende bundel Io(EL) en Io(EH) met EL < EK < EH en een sample waarin een 
bepaalde hoeveelheid van het gezochte element zit. De attenuatie van de invallende bundel is 
functie van de afgelegde weg doorheen zones van elk element. Splitst men de afgelegde weg 
doorheen het gezochte element af van die door overige elementen dan krijgt men : 
 
 
 
 
 
 
Dat deze laatste benadering geldig is mag blijken uit figuur 2.7. Wanneer men een 
monochromatische bundel met een energiebreedte van 1 keV ter beschikking heeft, kan men de 
twee energieën op 3 keV van elkaar kiezen. Beschouwt men als voorbeeld Pb, dan verandert de 
attenuatiecoëfficiënt van 1,91 cm²/g beneden de K-edge tot 7,68 cm²/g boven de K-edge, die 
zelf bij 88 keV ligt. Over datzelfde energiebereik varieert de attenuatiecoëfficiënt van Si van 
0,210 cm²/g tot 0,204 cm²/g. Dit is duidelijk verwaarloosbaar t.o.v. de toename voor het lood. Er 
valt op te merken dat de attenuatie voor de restelementen typisch licht daalt terwijl die voor het 
element onder studie een sterke stijging vertoont. 
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Talloze toepassingen zijn mogelijk. Zo bestaat er reeds enige tijd een medische techniek, met 
name coronaire angiografie, die hiervan gebruik maakt om aan de hand van een tracer (met 
name I) in het bloed de kransslagader van het hart te bestuderen. 
Maar ook in de zuivere fysica (zie hoofdstuk 5), geologie (zie hoofdstuk 4) of de opslag van 
nucleair afval kan elementgevoelige analyse bruikbaar zijn. 
Naast zijn conceptuele schoonheid biedt deze techniek o.a. als voordelen de mogelijkheid om 
kwantitatieve bulkanalyses te verrichten. Meer gebruikelijke technieken als NAA (Nuclear 
Activation Analysis) vertonen het nadeel dat sterke activiteit in het binnenste van een sample 
niet kan onderscheiden worden van zwakkere activiteit aan het oppervlak, een beperking 
vergelijkbaar met het probleem van de radiografie. Bovendien is elementgevoelige analyse non-
destructief en vermits hoge energieën gebruikt worden is het penetratievermogen hoog wat 
onderzoek van relatief dikke of dichte samples toelaat. Nadelig is evenwel het feit dat deze 
hogere energieën moeilijker te bekomen zijn en tevens moeilijker te detecteren (juist vanwege 
hun groot penetratievermogen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In figuur 2.8 worden de K-edge-energieën van de elementen van Z=60 tot 100 getoond. In 
hoofdstuk 5 wordt meer gezegd over de K-edge van elementen in het kader van metingen van de 
attenuatiecoëfficiënt rond de K-edge-energie van een aantal elementen. 
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Ter illustratie van de kracht van de techniek wordt figuur 2.9 getoond. Deze werd gepubliceerd 
in [3]. 
 

 
 
Deze figuur toont één van de 200 radiografieën die werden genomen van een sample bestaande 
uit 5 kristallieten met een uraniumconcentratie van ongeveer 2 g.cm-3, geplaatst in een 
aluminium container. Deze beelden werden reeds genormeerd met het bundelprofiel. Er is 
duidelijk te zien hoe in het onderste beeld elk spoor van het containertje verdwijnt en enkel de 
uraniumdistributie overblijft. 
De eigenlijke resultaten van de experimenten die in het kader van dit werk gebeurden worden 
getoond in hoofdstuk 3. 

Fig. 2.9 : Radiografieën van 5 uraniumhoudende kristallieten 
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In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe deze techniek (naast de klassieke tomografie) 
werd toegepast tijdens 2 experimentele runs aan de beamline ID15 in het ESRF in Grenoble. 
Voor- en nadelen van synchrotronstraling als X-stralenbron worden beschouwd en de opstelling 
en resultaten worden besproken. In hoofdstuk 4 wordt de vergelijking gemaakt tussen X-
stralentomografie en een nieuwe, nog experimentele soort tomografie met neutronen aan de 
hand van experimenten uitgevoerd aan de neutronen-spallatiebron SINQ in PSI in Villigen. Ook 
hier worden opstelling en resultaten uiteengezet. In hoofdstuk 5 tenslotte wordt beschreven hoe 
een afstembare monochromatische X-stralen-bron werd ontworpen aan de lineaire elektronen-
versneller van de Universiteit Gent. Mogelijke toepassingen zoals elementgevoelige analyse 
worden beschouwd en de bekomen resultaten en vooruitzichten worden getoond. 
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Hoofdstuk 3 : EXPERIMENTEN 
aan het ESRF 

 
 
a) Inleiding : 
 
In dit hoofdstuk wordt verslag gemaakt van twee reeksen experimenten van telkens een week 
(november 1999 en februari 2000) die plaatsvonden aan de beamline ID15 aan het ESRF te 
Grenoble. Er wordt een beschrijving gegeven van de installatie en de beamline, de gebruikte 
opstelling wordt toegelicht, en de beoogde doelstellingen en resultaten worden getoond. 
In de beginfase van de ontwikkeling van de techniek van elementgevoelige tomografie werd met 
de remstralingsbron te Gent met succes 2D tomografie gerealiseerd [4]. De enorme vooruitgang 
in de produktie van intense synchrotronstraling maakte het mogelijk de bestaande techniek over 
te plaatsen naar het ESRF. Daar is de intensiteit ettelijke grootteordes hoger wat op kortere tijd 
3D tomografie mogelijk maakt. De hier beschreven experimenten werden reeds voorafgegaan 
door twee andere runs [5]. Een eerste vond plaats in oktober 1997 en was bedoeld als test-run, 
maar niettemin waren de behaalde resultaten goed voor een plaats in de ESRF HIGHLIGHTS 
97/98. De tweede run vond plaats in oktober 1998 met de bedoeling dynamische processen zoals 
diffusieverschijnselen in beeld te brengen. 
 
b) ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) : 
 
Wenst men met een lineaire accelerator hogere energieën te bereiken dan vereist dit een steeds 
langere versnellerstructuur. Dit wordt al gauw onpraktisch en daarom werden er acceleratoren 
ontworpen die de deeltjes door middel van afbuigmagneten een gesloten circulaire baan doen 
beschrijven zodat ze vele malen een zelfde versnellende structuur kunnen doorlopen. Om 
deeltjes met toenemende energie een baan met vaste straal te laten beschrijven moet het 
magneetveld synchroon met de energie toenemen, vandaar de naam synchrotron.  
Elektronen hebben het grote voordeel dat ze zeer snel relativistisch zijn en dus vrijwel aan 
lichtsnelheid bewegen, waardoor het RF-systeem veel eenvoudiger wordt dan bvb. bij een 
protonsynchrotron. Maar in tegenstelling tot protonen verliezen elektronen die een cirkelbaan 
beschrijven energie doordat ze synchrotronstraling uitsturen (zie ook hoofdstuk 5) à rato van 
8,85.104.(W4/R) eV/omwenteling, met W de energie (in GeV) en R de straal (in m). Dit verlies 
dient door de versnellende secties gecompenseerd te worden, bovenop de energie nodig voor 
verdere versnelling. 
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Het ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) is de eerste volledig operationele derde 
generatie X-stralingsfaciliteit met synchrotronstraling. Deze is bedoeld voor fundamenteel en 
toegepast onderzoek in verschillende domeinen als fysica, chemie, biologie en materiaalkunde. 
Vorige generaties gebruikten de synchrotronstraling die werd geproduceerd in de 
afbuigmagneten. Deze is sterk voorwaarts gericht, rakend aan de baan van de elektronen en met 
een zeer smalle openingshoek. Derde generatie machines zijn in de rechte stukken voorzien van 
instrumenten die speciaal ontworpen zijn voor de produktie van synchrotronstraling : de 
insertion devices. De meest kenmerkende eigenschap is de extreem hoge intensiteit die tot 1012 
keer helderder is dan de conventionele X-stralenbronnen. Dit bood de mogelijkheid om aan 3D 
tomografie te doen met zeer korte acquisitietijden, daar waar het in de eerste ontwikkelingsfase 
aan de linac in Gent slechts mogelijk was om 2D distributies op te meten omwille van de lange 
acquisitietijden. 

 
De machine bestaat uit drie belangrijke delen zoals te zien op figuur 3.1. Ten eerste is er de 
linac, een 16 m lange lineaire elektronenversneller met een energie van 200 MeV. Dan is er een 
boostersynchrotron met een omtrek van 300 m dat de elektronen versnelt tot een energie van 6 
GeV. Vervolgens worden deze geïnjecteerd in de storage ring (opslagring) met een omtrek van 
844 m die een 6 GeV elektronenbundel van zo'n 200 mA een levensduur van ongeveer 50 uren 
verzekert. 
Er zijn 6 versnellingscaviteiten werkend op 352 MHz die instaan voor de compensatie van de 
verliezen. Om de elektronen een cirkelbaan (correcter een afwisseling van rechte stukken met 
cirkelbogen) te doen beschrijven zijn er afbuigmagneten nodig. Daarvoor staan 64 dipolen in die 
elk 5.625° afbuiging veroorzaken. Hun veldsterkte bedraagt 0.8T, en dit telkens over een lengte 
van 2.45 m. 
 

Fig. 3.1 : Overzicht van de versnellerinfrastructuur van het ESRF 
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Om de bundel te conditioneren zijn er ook focusseringsmagneten die ervoor zorgen dat de 
spotsize en de angulaire divergentie klein blijven. Er zijn 320 quadrupolen en 224 sextupolen. 
Deze laatste dienen voor de correctie op de energiespreiding. Tenslotte zijn er nog 416 steering 
magneten om horizontale en verticale correcties uit te voeren. 
 
c) beamline ID15A & opstelling : 

 
De insertion devices genereren zoals gezegd de X-stralenbundels voor de verschillende 
experimenteerstations. Elke beamline heeft zijn specifieke vereisten qua bundelenergie, 
spectrum en intensiteit. Men onderscheidt twee soorten insertion devices : wigglers en 
undulatoren. Beide bestaan uit een reeks magneten met wisselende polariteit. Hierdoor 
beschrijven de elektronen een oscillerende beweging waardoor synchrotronstraling wordt 
geproduceerd. Maar in tegenstelling tot afbuigmagneten wordt alle straling in het verlengde van 
de bewegingsrichting van de elektronen uitgestuurd. In een wiggler gelden de gewone principes 
van synchrotronstralingsproduktie. Hoge vermogens zijn mogelijk door een groot aantal 
magneten na elkaar te plaatsen. In een undulator echter is de afbuigingshoek kleiner dan de 
natuurlijke openingshoek van de synchrotronstraling. Hierdoor treden interferentie-
verschijnselen op waardoor bepaalde frequenties bijzonder versterkt worden. 
Beamline ID15A is een beamline voor hoge energie X-stralingsonderzoek. Er wordt 
voornamelijk onderzoek gedaan naar kristalstructuren.  
Het centrale element van deze beamline is een SuperConducting Wavelength Shifter (SCWS). 
Dit insertion device met een kritische energie van 95.8 keV bestaat uit een opeenvolging van 
drie dipoolmagneten, het kleinst mogelijke aantal magneten voor een wiggler. De kritische 
energie is die energie waarvoor de helft van het geproduceerde stralingsvermogen bestaat uit 
fotonen met een energie beneden deze waarde. Supergeleiding maakt het mogelijk voor de 
centrale magneet een veld van 4 T te bekomen. Hierdoor worden hoge-energie X-stralen 
bekomen met energieën van 30 tot 1000 keV. 

Fig. 3.2 : Beamline ID15A en de tomografie-setup 
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Op 38 m van de bron is het optisch systeem geplaatst. Twee gebogen asymmetrisch gesneden 
Si-kristallen in Laue-Lauegeometrie (zie hoofdstuk 5) selecteren de gewenste energie (tussen 40 
en 300 keV) en produceren een uiteindelijke bundel met een energieresolutie van 250 eV, een 
intensiteit van 108 fotonen.s-1.cm-2 met dimensies 20 mm breed en 5 mm hoog op de plaats van 
het sample, ongeveer 6 m verder. De positie van de beide kristallen wordt zo gestuurd dat bij het 
selecteren van een andere energie de positie van de bundel niet wijzigt zodat de set-up niet dient 
gewijzigd te worden wanneer men bvb. een ander element wenst te visualiseren. Om 
verstrooiing en toename van de bundeldivergentie te vermijden wordt de afstand tussen de 
monochromator en het target doorlopen door een vacuümbuis. Een transmissie-ionisatiekamer 
wordt voor het target geplaatst om de bundelintensiteit Doi (zie hoofdstuk 2) op te meten die zal 
dienen voor de normalisatie van de beelden. Het target is geplaatst op een draaitafel die met 
stappenmotoren vanuit Labview© (zie Appendix A) verstelbaar is in de hoogte en zijwaarts. 

 
 
Om na de doorgang door het target de X-stralen te detecteren wordt gebruik gemaakt van een 
CCD-camera en een fosforescent scherm als convertor. Dit biedt verscheidene voordelen. Zo 
hoeft men niet lijn per lijn te scannen maar kan men een volledige radiografie ineens opnemen. 
CCD-camera's bieden een hoge gevoeligheid wat korte belichtingstijden mogelijk maakt. 
Tijdens de eerste twee runs werd gebruik gemaakt van een Photometrics CCD-camera met een 
chip van 24,6x24,6 mm² bestaande uit 1024x1024 pixels met een dynamisch bereik van 14 bit 
wat goed is voor 16384 grijswaarden, maar met een relatief lange uitleestijd van 5 seconden. 
Tijdens de hier beschreven runs werd een Sensicam gebruikt met een 8,6x6,9 mm² chip van 
1280x1024 pixels en een dynamisch bereik van slechts 12 bit, maar met een snelle uitlezing van 
slechts 125 ns. Beide camera's worden gekoeld om elektronische ruis te minimaliseren. Bij de 
Sensicam gebeurt dit met behulp van Peltier-elementen die de CCD-chip koelen tot -15°C. Om 
te vermijden dat X-stralen zouden invallen op de CCD-chip werden verschillende voorzorgen 
genomen. Dit is nodig, niet alleen omdat dit foutieve uitlezingen geeft, maar ook omdat dit 
pixels permanent kan vernietigen. Een defect pixel in een CCD-camera geeft steeds een 

Fig. 3.3 : Opstelling van de CCD-camera t.o.v. de bundel 
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maximale uitlezing, wat resulteert in een witte spot in het beeld. Daarom werd eerst en vooral de 
camera uit de directe bundelrichting geplaatst door via een spiegel naar het scherm te kijken. X-
stralen die door het conversiescherm gaan zullen immers niet gereflecteerd worden door de 
spiegel, maar het gevormde beeld wel. X-stralen die eventueel toch zouden verstrooien in de 
richting van de camera (bvb. aan het opgedampte aluminium waaruit de spiegel werd gemaakt) 
worden tegengehouden door een loodglas. Dat is een glas met een zeer hoog gehalte lood (55%). 
Conventionele CCD-camera's zijn gevoelig in het zichtbaar (en het nabije infrarood). Daarom 
dient een gepaste convertor voor X-straling naar zichtbaar licht gebruikt te worden. In eerste 
instantie werd een scintillatorscherm van 80 µm dik poederfosfor uit Gd2O2S:Tb gebruikt. De 
scintillatie geschiedt in het groene gedeelte van het zichtbaar spectrum. De waarde van 80 µm is 
een compromis tussen voldoende omzetting naar zichtbaar licht enerzijds, en beperking van de 
verstrooiing en dus resolutieverlies anderzijds. Hiermee werden tijdens de eerste twee runs 
resoluties behaald van 50 µm op samples van 1 cm. Tijdens de hier beschreven runs werd ook 
een YAG-kristal (Yttrium Aluminum Garnet of Y3Al5O12) gebruikt. Dit is een kristal dat 
gegroeid werd volgens de Czochralski-techniek en bied het voordeel van een hogere resolutie 
(minder dan 20 µm), een snelle respons en vooral een hoge stralingsbestendigheid, doch dit ten 
koste van een lagere efficiëntie. De emissie gebeurt vooral bij 560 nm, in het gele gebied van het 
zichtbare spectrum. Dit sluit goed aan bij het gevoeligheidsbereik van de CCD-camera. Het 
gebruikte kristal was 250 µm dik en had een diameter van ongeveer 2 cm. 
De set-up is volledig geautomatiseerd met Labview. Zo wordt de acquisitietijd van de camera 
steeds aangepast op basis van het histogram van de uitgelezen pixelwaarden zodat het 
dynamisch bereik optimaal benut wordt. De positionering van het sample in de bundel gebeurt 
uiteraard handmatig, maar tijdens het opnemen van de projecties worden alle stappenmotoren 
automatisch aangestuurd. Wanneer een sample te hoog is om in één tomografie gescand te 
worden kan volledig automatisch in meerdere lagen gescand worden. Hierbij krijgen de 
weggeschreven projecties automatisch gepaste bestandsnamen. 
Voor de acquisitie wordt gebruik gemaakt van een PentiumII 300 MHz en voor de reconstructie 
ter plaatse wordt een dual PentiumIII 600 MHz met 512 MB RAM gebruikt. De bekomen data 
wordt tijdens het experiment weggeschreven naar CD-ROM of JAZ-drive. 
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d) Doel en resultaten : 
 
November '99 : 
 
Deze run had als voornaamste doel elementgevoelige tomografie toe te passen op tanden met 
amalgaamvullingen. Deze bevatten namelijk een aanzienlijke fractie kwik (tot 50 %). Er bestaat 
reeds lang discussie omtrent de mogelijkheid dat kwik uit de vulling in het lichaam zou kunnen 
diffunderen. Kwik is erg toxisch voor het lichaam en tast met name het zenuwstelsel aan. De K-
edge energie van kwik bedraagt 83 keV en er werd gescand op 82 keV en 84 keV. Verschillende 
tanden werden geprepareerd. Vermits de hoogte van de bundel slechts 5 mm bedroeg was het 
nodig verschillende scans te maken om een volledig tand te scannen. Voor de zekerheid werd 
telkens een overlap voorzien van ongeveer 1 mm. Om de verschillende slices nadien 
nauwkeurig aan elkaar te kunnen passen werden in de loden collimatoren die de horizontale 
afmeting van de bundel bepalen groeven aangebracht die wegens de sterke absorptie in het lood 
een zeer goed gedefinieerde rand opleveren. Door er nu achteraf voor te zorgen dat in de 
overlappende zones de groeven precies overeenkomen kan men heel nauwkeurig de 
verscheidene lagen aan elkaar passen. Verschillende tanden werden reeds gereconstrueerd en de 
eerste voorlopige resultaten leren ten eerste dat de absorptie in het amalgaam te sterk is om een 
inwendige structuur vast te stellen. Ten tweede kan voorlopig aan de rand van de vulling geen 
diffusiepatroon vastgesteld worden. De verwachting is een typisch exponentieel afvallend 
concentratieverloop te zien. Verdere analyse is echter nodig om definitieve conclusies te 
trekken. Zo moet nog vastgesteld worden wat de detectielimiet van deze techniek met deze set-
up is om een bovengrens te kunnen vastleggen voor de hoeveelheid gediffundeerd kwik. 
Verder bestond deze run vooral uit het optimaliseren van de geautomatiseerde set-up. Met name 
werd ervoor gezorgd dat met behulp van het signaal van de ionisatiekamer een beveiliging werd 
ingebouwd die ervoor zorgt dat bij een eventuele refill van de storage ring of een andere 
onderbreking van de bundel de acquisitie wordt onderbroken. Een refill gebeurt wanneer de 
stroom elektronen in de storage ring door verliezen te klein geworden is. Dan dumpt men de 
elektronen en wordt de storage ring opnieuw gevuld. Gedurende die tijd is er geen bundel 
beschikbaar. Dit gebeurt typisch om de 50 uren. Er wordt automatisch opnieuw gestart wanneer 
de bundel hersteld is. Dit stelde de operatoren in staat het experiment gedurende enkele uren te 
verlaten. Daarnaast werden enkele bugs uit het programma verwijderd en werd een optie 
voorzien om een betere statistiek te verkrijgen door bij elke hoek meerdere opnames te maken. 
Tenslotte werden verscheidene andere samples gescand om de techniek verder te karakteriseren 
en uit te testen, o.a. een slakkenhuis, een fossiel, een kwikrelais, een chip en een horloge. (zie 
figuren) 
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Een punt dat speciale aandacht verdient is het probleem van 'verblinding'. Wanneer een relatief 
dicht of dik sample wordt gescand zodat lange belichtingstijden nodig zijn, dan zal in die delen 
van het beeld waar de bundel langs het object passeert en ongeattenueerd op het 
conversiescherm invalt snel saturatie optreden. Daardoor wordt normalisatie met het 
bundelprofiel onmogelijk. Bovendien wordt het dynamisch bereik van de CCD-camera dan zeer 
slecht benut. Er dient voor gezorgd te worden dat de laagste en hoogste uitgelezen waarden zo 
goed mogelijk overeenstemmen met het bereik van de CCD. Daarom werd een manier bedacht 
om de directe bundel af te schermen. De samples werden in een vloeibaar medium geplaatst met 
een attenuatie per centimeter die aangepast was aan die van het sample. Om de cilinder-
symmetrie te behouden diende deze in een cilindrisch containertje te worden gegoten waarin dan 
het sample werd geplaatst. Daardoor wordt in het centrum van het beeld meer vloeistof 
doorlopen dan aan de rand. Maar ook de containerwand moet doorlopen worden, en daar is de 
situatie net omgekeerd, namelijk meer wandmateriaal langs de randen en minder in het centrum 
van het beeld. Door nu het materiaal en de dikte van de container goed te kiezen kan ervoor 
gezorgd worden dat een vlak bundelprofiel bekomen wordt over het gehele beeld binnen de 
container (dit is het gebied binnen de verticale lijnen op figuur 3.4). De ideale dikte en 
materiaalsoort werd met Monte-Carlo gesimuleerd en een uitstekende overeenkomst met het 
experiment werd vastgesteld. 
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Een deel van de experimenten gebeurde zoals reeds vermeld met een YAG-kristal als 
conversiemateriaal. Bij de specificaties van dit materiaal wordt als één van de voordelen de 
snelle respons (50-60 ns) vernoemd. Niettemin werd tijdens de acquisitie vastgesteld dat het 
kristal ‘nalichtte’. Er was in real-time videomode een typisch exponentieel afvallende 
lichtintensiteit te zien, met een vervaltijd van de orde seconden. Hierbij moet er wel op gelet 
worden dat de camera bij een afnemende lichtintensiteit automatisch de acquisitietijd aanpast (in 
casu langer maakt) wat het afschatten van de tijdsconstante van het verval enigszins bemoeilijkt. 
Niettemin is het een duidelijk waarneembaar verschijnsel waar tot op heden geen verklaring 
voor gevonden is. 
Naast dit probleem vertoonde het gebruikte YAG-kristal een nog vervelender effect. Hoewel de 
resolutie zeer goed was (<20µm) waren er een groot aantal witte plekken te zien in het beeld. 
Dat deze op het YAG-kristal zelf gesitueerd waren werd aangetoond door het kristal te draaien. 
Wegens voornoemde problemen én het feit dat een resolutie van 20 µm een enorme hoeveelheid 
data oplevert (± 2 CD-ROMs per slice per energie) werd ervoor geopteerd verder te werken met 
het scintillatiescherm. 
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Figuur 3.5 toont een aantal reconstructies van een fossiel, meer bepaald een Nautilus, met een 
diameter van ongeveer 8 mm. Dit toont aan dat het mogelijk is het inwendige van geschikte 
geologische samples te bestuderen zonder het fossiel in kwestie te moeten vernielen. Uiteraard 
kan dezelfde techniek ook toegepast worden op recente samples van die aard. 

Fig. 3.5 : Reconstructies van een fossiele Nautilus 
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Hier ziet men drie reconstructies van een chip, meer bepaald een EEPROM. Dit is een typisch 
voorbeeld van het mogelijke belang voor de industrie. In de IC-industrie wordt tegenwoordig 
gebruik gemaakt van gelaagde Printed Circuit Boards. Hierbij worden de verbindingen tussen de 
onderlinge componenten gemaakt met verschillende metaalsoorten in verschillende lagen. 
Hetzelfde gebeurt ook binnenin individuele IC’s. In de hier getoonde chip zijn de pootjes van de 
behuizing verbonden met de eigenlijke chip door middel van gouddraad. 
Elementgevoelige tomografie kan het bijvoorbeeld mogelijk maken om verbindingen apart en in 
drie dimensies te visualiseren en mogelijke defecten die in het inwendige van de printplaat of de 
chip voorkomen op te sporen. Voor zover bekend gebeurt dit tegenwoordig nog enkel met 
klassieke X-stralentomografie en radiografie. 

Fig. 3.6 : Reconstructies van een EEPROM-chip 
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Bovenstaande radiografieën laten heel duidelijk het grote verschil in absorptie zien tussen 
opnames onder en boven de K-edge. Het betreft hier opnieuw een geologisch sample. Het is een 
kwikhoudend gesteente, cinnaber genaamd. Dit erts vormt de grootste bron van industrieel 
gewonnen kwik. Dit maakt meteen duidelijk dat het voor deze tak van industrie van belang kan 
zijn op een kwantitatieve manier te bepalen wat het gehalte aan een bepaald metaal is. Dit kan 
uiteraard uitgebreid worden naar andere metalen als goud en zilver. Onderstaande reconstructies 
tonen dat het kwik geconcentreerd is in een laag. De figuren links zijn elementgevoelig en tonen 
enkel het kwik en niet de steen. Om beter het kwik te kunnen situeren t.o.v. de steen is ook 
dezelfde steen met neutronen gescand. Dit zijn de twee figuren rechts. 

Fig. 3.7.a : Kwikhoudend gesteente onder en boven de K-edge van kwik 

Fig. 3.7.b : Reconstructies kwikhoudend gesteente 
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Februari 2000 : 
 
Deze run stond voornamelijk in het teken van batterijen. Voor deze experimenten werd een 
monochromatische bundel gebruikt, maar er gebeurde geen elementgevoelige analyse. De 
bedoeling was om vast te stellen of er veranderingen te zien waren in inwendige structuur, in 
functie van de laadtoestand van de batterij. Daartoe was een met Labview© gestuurde laad- en 
ontlaadeenheid voorhanden die de batterijen een welgedefinieerde (ont)laadcurve liet doorlopen. 
Het betrof experimentele exemplaren van een relatief nieuw type batterijen : metaalhydride-
batterijen. Op verschillende plaatsen op de laadcurve werd een scan uitgevoerd, telkens op 
verschillende plaatsen in de batterij. De reconstructie hiervan bleek zeer mooie resultaten op te 
leveren, maar een structurele verandering met de laadtoestand werd niet geconstateerd. De 
behaalde resolutie bedroeg 14 µm. Uiteraard kan er op kleinere schaal wel een verandering zijn. 
 
Wel geven deze beelden een mooie illustratie van wat in hoofdstuk 2 reeds werd besproken, nl. 
dat tomografie een duidelijke meerwaarde kan bieden t.o.v. radiografie. Op een projectie ziet 
men enkel de contouren van de batterij. 
 
Tot slot werden uit deze twee runs vooral nog praktische conclusies getrokken. Tijdens de eerste 
run werd ondervonden dat de uitlijning van de set-up met een theodoliet een tijdrovende 
bezigheid is. Uitlijning met behulp van een laser leek een goed alternatief, en dit werd dan ook 
met succes toegepast in de laatste run. Dit is belangrijk omdat in een onderzoekscentrum als het 
ESRF aan een onderzoeksgroep een aantal shifts beamtime wordt toegewezen, en in deze tijd is 
de op- en afbouw van de set-up inbegrepen. Men heeft er dus alle belang bij zo snel mogelijk 
alles op zijn plaats te krijgen. 
Ook werden verbeteringen aangebracht aan de bevestiging van de camera in zijn behuizing, de 
positionering van de spiegel en de scherpstelling van de lens. 
Tot slot werd vastgesteld dat ondanks de normalisatie met het bundelprofiel en het signaal van 
de ionisatiekamer toch fluctuaties te zien zijn in de achtergrondintensiteit langs de hoekas in de 
sinogrammen. De verticale richting in het sinogram is de hoekcoördinaat, maar tevens een 
tijdcoördinaat. Tussen twee projecties bij twee opeenvolgende hoeken zit immers de tijd van 
acquisitie en verplaatsing van de motoren. Een mogelijke oorzaak is een fluctuatie in de 
doorstroming van de ionisatiekamer. Nader onderzoek moet hierover uitsluitsel brengen. 
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Fig. 3.8 : Resultaten van de tomografie van een batterij 
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Figuur 3.9 toont een gereconstrueerde microslice van een ajuin. Dit is een mooie illustratie hoe 
een tomografie veel meer informatie kan leveren dan een radiografie. Op een radiografie is 
enkel een contour waar te nemen en enkele vage details, maar de reconstructie toont een 
prachtige gelaagde structuur. Er is zelfs te zien dat de buitenste schil losgekomen is (de fijne 
ring in het beeld). Dit sample is ook nog interessant als vergelijking met neutronentomografie. 
Wegens de grote waterinhoud is dit sample namelijk totaal ondoordringbaar voor neutronen. In 
het hoofdstuk over neutronentomografie zal een tegenvoorbeeld gegeven worden van een 
sample dat met X-stralen niet zichtbaar is maar wel met neutronen. 

Fig. 3.9 : Reconstructie van een microslice van een ajuin 
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HOOFDSTUK 4 
EXPERIMENTEN 

AAN HET PSI 
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Hoofdstuk 4 : NEUTRONENTOMOGRAFIE 
 
 
 
a) Inleiding : 
 
X-stralenradiografie en -tomografie hebben reeds lang hun nut bewezen en worden dan ook 
vaak toegepast in uiteenlopende gebieden. Minder bekend is radiografie en tomografie met 
neutronen als probe. Met name neutronentomografie staat nog in de kinderschoenen wegens de 
relatief lage intensiteit van de beschikbare neutronenbronnen. Nochtans is de techniek vrijwel 
identiek en blijken neutronen waardevolle bijkomende informatie te leveren. Net als met X-
stralen kan met neutronen een volledig niet destructieve materiaalanalyse gebeuren. Neutronen 
bieden bovendien het voordeel dat hun attenuatie sterk afhankelijk is van hun energie. Dit maakt 
het mogelijk om elementgevoelige informatie te bekomen door neutronenbundels met 
verschillende energie te gebruiken. Daar waar X-stralen vooral gevoelig zijn voor relatief zware 
elementen zijn neutronen vooral gevoelig voor lichte elementen, met name waterstof. Hierdoor 
zijn met neutronen objecten in beeld te brengen die met X-stralen volkomen ondoordringbaar 
zijn, en omgekeerd. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven aan welke installatie de experimenten werden uitgevoerd en 
welke aanpassingen de set-up moest ondergaan. Tevens worden metingen getoond die de 
haalbare resolutie moesten vastleggen. Tot slot worden enkele resultaten getoond en wordt de 
vergelijking gemaakt met X-stralenbeelden om de complementariteit van de technieken te 
illustreren. 
 
b) PSI en SINQ : 
 
PSI (Paul Scherrer Instituut) is een centrum voor multidisciplinair onderzoek in uiteenlopende 
gebieden als materiaalonderzoek, elementaire deeltjes, milieu en energie, life-sciences enz. 
Daartoe is een uitgebreide infrastructuur voorhanden met als belangrijkste onderdelen een 
circulaire protonversneller (met de hoogste intensiteit in de wereld), de SINQ-spallatie-
neutronenbron, zonneconcentratoren en een nieuw synchrotron (SLS) in aanbouw. 
De versneller bestaat uit een cascade van drie versnellers : 
De protonen worden met een Cockroft-Walton voorversneld tot een energie van 80 keV om dan 
in het injector-cyclotron versneld te worden tot 72 MeV. Daarna worden de protonen in het 
hoofdcyclotron tot een finale energie van 590 MeV gebracht. Er kan tot 1.8 mA bundelstroom 
versneld worden. Daarna wordt de bundel verdeeld over verschillende faciliteiten. Zo wordt een 
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kleine fractie (20 µA) gebruikt voor protontherapie, een nieuwe methode voor de behandeling 
van tumoren bij kankerpatiënten. Voor het onderzoek naar elementaire deeltjes doorloopt de 
bundel twee targets voor de produktie van pionen waarbij de energie gereduceerd wordt tot 570 
MeV. Daarna wordt de bundel naar beneden afgebogen om via een driftstuk naar de SINQ-
experimenteerhal geleid te worden. 
 
SINQ is een spallatie-neutronenbron die een continue neutronenflux van 1014 n.s-1.cm-2 levert, 
wat SINQ meteen de meest intense neutronenbron in zijn soort maakt. Deze neutronen worden 
bekomen door protonen met hoge energie in een target te schieten waardoor atoomkernen in het 
target letterlijk stukgeslagen worden. Daartoe wordt de protonenbundel met afbuigmagneten van 
de onderzijde verticaal omhoog gericht om op het target uit een zwaar metaal geschoten te 
worden. Het huidige target bestaat uit een reeks Zirconium staven die gekoeld worden met 
zwaar water. 
De snelle neutronen worden gemodereerd tot thermische snelheden met zwaar water (D2O) en 
eventueel verder afgekoeld door moderatie in vloeibaar deuterium (D2) 
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c) vergelijking neutronen en X-stralen : 
 
Zoals reeds vermeld kunnen X-stralen en neutronen complementaire informatie opleveren 
wegens hun verschillende attenuatiekarakteristieken. In figuur 4.1 is te zien dat de 
absorptiewaarschijnlijkheid voor 100 keV fotonen gestaag toeneemt met stijgend 
atoomnummer.  De sprong bij Z=86 is het gevolg van het feit dat 100 keV fotonen voor atomen 
met Z>86 niet langer voldoende energie hebben om via het foto-electrisch effect uit de bundel te 
verdwijnen waardoor de werkzame doorsnede een plotse daling ondervindt. 
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Fig. 4.1 : Vergelijking absorptie werkzame doorsnede X-stralen en neutronen 
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d) Doel en resultaten : 
 
De hier gebruikte set-up voor neutronentomografie is een tijdelijke opstelling aan een bundellijn 
met koude neutronen. Deze wordt in een samenwerking tussen de PAN groep van de 
Universiteit van Fribourg en PSI gebruikt voor Prompt Gamma Activation Analysis (PGAA). 
De opstelling is in essentie identiek aan die voor X-stralentomografie, op enkele kleine 
aanpassingen na. Onder andere moet men als experimentator in acht nemen dat bestraling met 
neutronen de samples radioactief kan maken door nucleaire reacties. 
Het belangrijkste verschil is het gebruik van een gepaste convertor. Om neutronen om te zetten 
naar een visueel signaal voor de CCD-camera wordt een scherm gebruikt dat bestaat uit drie 
lagen. Eerst is er aan de invalszijde een aluminiumlaag die dient als mechanische drager en als 
reflector om de collectie van het licht door de camera te vergroten. Dan is er een Lithiumlaag. 
Het Li kent een grote werkzame doorsnede voor neutronenabsorptie. Daarbij wordt een geladen 
alfa-deeltje uitgestuurd. Dat geeft op zijn beurt aanleiding tot scintillatie in de derde laag uit 
ZnS, een klassieke scintillator. De alfa-deeltjes die bij de reactie met het 6Li vrijkomen in het 
scherm hebben een typische dracht vooraleer ze scintillatie veroorzaken. Hierdoor wordt de 
intrinsieke resolutie van het scherm beperkt tot 180 µm. Het aldus bekomen beeld wordt verder 
op dezelfde manier verwerkt zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken. Afscherming van 
de camera gebeurt met Li in plaats van met lood. De dimensies van de bundel zijn 2x5 cm². 
Uniek in de wereld is het gebruik van een neutronenlens. Koude neutronen hebben een 
DeBroglie golflengte van de orde 4Å. Net als andere golfverschijnselen kennen deze neutronen 
daardoor effecten als totale reflectie aan het grensvlak tussen twee media. De lens bestaat uit een 
bundel glasvezels die elk op hun beurt zijn opgebouwd uit duizenden microscopisch kleine 
kanaaltjes. Hiermee wordt de bundel gefocusseerd tot een spot van ongeveer 1 mm. De lens 
haalt een rendement van ongeveer 1 % wat betekent dat relatief veel langer moet belicht worden 
om eenzelfde opname te maken. 
De voornaamste bedoeling van de hier beschreven run was het bepalen van de spatiale resolutie 
in functie van de vergroting M (zie figuur 4.2) en het vertrouwd worden met de techniek en zijn 
mogelijkheden. 
 

Fig. 4.2 : Geometrie met de neutronenlens in de bundel 
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EXPERIMENT 1 : 
 
Om te bepalen of het gebruik van de neutronenlens de haalbare resolutie verbetert werden 
opnames gemaakt van een scherpe rand van een sterk absorberend materiaal, en dit voor 
verschillende combinaties van objects- en schermafstand. 
Om de vergelijking te kunnen maken werd eerst de resolutie bepaald in het geval zonder lens. 
Met de gebruikte optiek kwam één pixel overeen met 75 µm. Dan werd de radiografie van de 
scherpe rand onderzocht. Er werd geanalyseerd over hoeveel pixels de rand was uitgesmeerd. 
Als criterium werd die afstand gebruikt waarover de intensiteit van 10% tot 90% varieerde. Dit 
is te zien in figuur 4.3. De grafiek rechts toont de pixelwaarden langs de horizontale witte lijn in 
de radiografie links. Het hier getoonde voorbeeld komt uit de experimenten met X-stralen, maar 
de procedure is identiek. 
De resolutie voor de neutronenset-up bleek 3 pixels te bedragen. De resolutie zonder 
neutronenlens wordt hiermee 3 x 75 µm of 225 µm. Dit is in vergelijking met andere groepen in 
de wereld die aan beeldvorming met neutronen doen een heel behoorlijke resolutie. 
 

Vervolgens werd hetzelfde herhaald met de neutronenlens voor verschillende afstanden tussen 
focus, scherm en object. De vergroting is dan de verhouding tussen de afstand scherm-focus en 
de afstand object-focus. Dit resulteerde in de gegevens in tabel 4.1 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.3 : Bepaling van de resolutie uit een scherpe rand 
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Xsc Xobj VERGROTING RAND (pixels) RESOLUTIE 

     
70 65 1,08 3,5 244 
70 50 1,40 5 268 
70 35 2,00 8 300 
70 23 3,04 13 320 
70 17,5 4,00 18 338 

     
35 30 1,17 4 257 
35 17,5 2,00 8 300 

 
 
Uitgezet in een grafiek wordt duidelijk dat de resolutie afneemt met de vergroting : 
 

 
Hierbij dienen wel twee opmerkingen gemaakt te worden : 
Ten eerste zal bij de reconstructie niet dezelfde resolutie gehaald worden als op een bijhorende 
radiografie. Dit komt doordat door het focusseren en collimeren we niet langer een parallelle 
bundel hebben. Men spreekt van een cone-beam-geometrie. In principe moet hiervoor 
reconstructiesoftware gebruikt worden met aangepaste algoritmes. 
Ten tweede betekent het resultaat van figuur 4.4 niet a priori dat het gebruik van de lens geen 
zin heeft. Er hangt veel af van de kwaliteit van de lens, en met name van de dimensies van de 
focale spot. Men kan natuurlijk de collimator ter hoogte van de focus kleiner maken, maar dan 
verliest men nog meer intensiteit. Dit zou niet noodzakelijk het geval zijn wanneer men erin 
slaagt de focus kleiner te maken zonder intensiteitsverlies. 
 

Tabel 4.1 : Resolutie voor verschillende vergrotingen 

Fig. 4.4 : Resolutie in functie van de vergroting 

RESOLUTIE in µm

150

200

250

300

350

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
VERGROTING



Hoofdstuk 4  : Experimenten aan het PSI  pg. 43 

Microtomografie met fotonen- en neutronenbundels  Manuel Dierick 

 
EXPERIMENT 2 : 
 
Verder werden enkele samples van uiteenlopende aard gescand om de techniek verder te kunnen 
karakteriseren. Enkele resultaten worden hier getoond.  

 

In figuur 4.5 is de reconstructie te zien van een boterbloem. Dit sample heeft niet direct 
wetenschappelijk belang maar is een goede illustratie van de mogelijkheden van de techniek. De 
behaalde resolutie is van de orde 200 µm en men kan vaststellen dat de grootste absorptie 
gebeurt in het hart van de bloem. Het beeld linksonder laat zien dat de voedingssappen (de zone 
met de hoogste waterinhoud is blauw) zich voornamelijk in het centrum van de stengel 
bevinden.  

Fig. 4.5 : Enkele reconstructies en doorsneden van een boterbloem 
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Vervolgens worden nog enkele resultaten getoond die reeds vroeger behaald werden en die de 
techniek verder illustreren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4.6 laat enkele bijzonder geslaagde reconstructies van tanden zien. Men kan duidelijk de 
verschillende delen onderscheiden. Zo is de buitenste glazuurlaag goed te zien, het dentine dat 
de massa van de tand uitmaakt en de binnenste zenuwholte. Ook de vulling is duidelijk 
zichtbaar. Hiermee kan wel geen elementgevoelige analyse worden uitgevoerd zoals met 
monochromatische X-straling. 

Fig. 4.6 : Doorsneden van een tand met amalgaamvulling 
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Hoofdstuk 5 : X-STRALENBRON GENT 
 
 
 
a) Inleiding : 
 
Na de succesvolle experimenten aan de intense bron van het ESRF was de tijd rijp om ook in 
Gent de bestaande monochromatische X-stralenbron verder aan te passen zodat voldoende 
intensiteit kon bekomen worden om onder andere aan 3D-tomografie te doen. Daarom was het 
nodig inzicht te krijgen in de efficiënte produktie van remstraling enerzijds, en in de theorie van 
kristaldiffractie anderzijds. In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven welke infrastructuur 
voorhanden is. Dan zal de opstelling worden beschreven in de volgorde waarin ze wordt 
doorlopen. Vervolgens wordt een algemene theoretische achtergrond van de kristaldiffractie 
geschetst en welke implicaties dit heeft voor deze specifieke set-up. Met deze kennis worden 
enkele belangrijke karakteristieken van de gehele set-up onderzocht. Tot slot wordt beschreven 
welke experimenten werden uitgevoerd en welke de resultaten en vooruitzichten zijn. 
 
b) Lineaire elektronenversneller Gent : 
 
1. Inleiding : 
 
De faciliteit in Gent is een 15 MeV lopende golf lineaire elektronenversneller. Deze werd 
opgestart in 1986 in het Laboratorium voor Kernfysica voor zeer specifiek fundamenteel 
kernfysisch onderzoek. De machine kon met een hoog vermogen en hoge resolutie 
elektronenbundels en/of al dan niet gepolariseerde gammabundels van hoge kwaliteit 
produceren. Naarmate dit onderzoek zich verplaatste naar hogere energieën werd de installatie 
aangepast om ook te kunnen dienen voor multidisciplinair onderzoek, o.a. dosimetrie, 
radiotherapie, vaste-stofonderzoek, ruimtevaarttechnologie, enz. Hierdoor is de versneller een 
uiterst flexibel instrument geworden qua bundelenergie en -stroom, met uitzonderlijke 
karakteristieken. 
De machine bestaat hoofdzakelijk uit twee delen : de eigenlijke versneller en het 
bundeltransportsysteem. Hieronder volgt een nadere beschrijving. Een uitgebreide beschrijving 
is te vinden in [6]. 
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2. De versneller : 
 
Om geladen deeltjes te versnellen gebruikt men elektromagnetische golven (meer bepaald de 
elektrische component). Een vlakke golf is hiervoor echter niet bruikbaar omdat de 
veldcomponenten hiervan steeds loodrecht op de bewegingsrichting staan. 

Beschouwt men echter twee vlakke golven onder een hoek θ resp. -θ met de z-as dan krijgt men 
de situatie in figuur 5.1. De volle lijnen stellen de maxima voor en de stippellijnen de minima. 
Op lijnen met x = 0, ± a, ... staat de vectorsom van de elektrische velden loodrecht op de z-as. 
Daarom kan men op die plaatsen een geleidende plaat plaatsen zonder de veldconfiguratie te 
wijzigen vermits de tangentiële component van een elektrisch veld op het oppervlak van een 
goede geleider steeds nul is. Door deze redenering uit te breiden naar drie dimensies begrijpt 
men het principe van een rechthoekige golfgeleider. Op de centrale as is het elektrische veld 
gericht langs de z-as (zie figuur 5.1) en treden maxima op met een periode λz = λ/cosθ wat 
correspondeert met een fasesnelheid van de elektromagnetische golven vf = λz.ν = c/cosθ  die 
steeds groter is dan de lichtsnelheid. Aangezien elektronen massa hebben kunnen deze nooit een 
snelheid bereiken die hoger is dan de lichtsnelheid. Bovendien moeten de elektronen voor een 
optimale versnelling in fase zijn met de elektromagnetische golven in de versnellerstructuur. 
Cilindrische golfgeleiders vormen hierop geen uitzondering. Daarom moet men de fasesnelheid 
aanpassen aan de snelheid van het deeltje. Dit kan door het inbrengen van geleidende ringen of 
irissen. Figuur 5.2 toont hoe het elektro-magnetisch 
vermogen ingekoppeld wordt in een golfgeleirde met 
irissen. 
Elektronen bereiken wegens hun kleine massa zeer snel 
relativistische snelheden, reeds vanaf enkele honderden 
keV. De bron van elektronen is een 40 kV triode 
elektronenkanon van het Pierce-type dat elektronen 
injecteert in de prebuncher. De prebuncher is één enkele 
resonerende caviteit die de continue stroom elektronen verdeelt in pakketjes die door de 

θ 
z 

x 

x=-a 
 
 
 
 
 
x=0 
 
 
 
 
 
x=a 

Fig. 5.1 : Principe van vlakke golven in een golfgeleider 

Fig. 5.2 : Golfgeleider met irissen 
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versnellerstructuur kunnen geaccepteerd worden. Bij dit injecteren hebben de elektronen reeds 
een snelheid van 0,37.c (40 keV). 
Na de prebuncher volgen twee versnellersecties. Ten eerste de 0,86 m lange buncher die met een 
vast piekvermogen van 0.3 MW de elektronen versnelt tot 1,75 MeV en dus praktisch de 
lichtsnelheid. Deze is speciaal ontworpen voor het versnellen van nog niet relativistische 
elektronen wat een variabele fasesnelheid impliceert. Om het hoogfrequent vermogen in fase 
met de snelheid van het elektron te laten propageren bestaat de buncher uit caviteiten die 
bepaald worden door irissen met oplopende spatiëring. Tevens wordt door een buncher de 
fasespreiding en dus ook energiespreiding van de elektronenpakketjes verder gereduceerd. 
De tweede sectie is een 3,5 m lange structuur die een regelbaar vermogen opneemt tussen 0,3 en 
1,5 MW piek, wat overeenstemt met een uiteindelijke energie tussen 3 en 15 MeV. In deze 
sectie bewegen de elektronen vrijwel aan lichtsnelheid waardoor de caviteiten een constante 
spatiëring hebben. 
Beide versnellersecties worden gevoed door éénzelfde S-band type klystron (TV2013) dat 1 tot 
5000 pulsen/s van maximaal 10 µs aan hoogfrequentvermogen aflevert bij een frequentie van 
2999 MHz met een maximaal piekvermogen van 1,8 MW. Alle combinaties van pulsfrequentie 
en pulslengte zijn mogelijk zolang de duty factor niet meer dan 2% bedraagt. Om beide secties 
te voeden met hetzelfde klystron zijn een variabele HF-koppelaar en een fasedraaier 
noodzakelijk. De pulsen voor het klystron worden geproduceerd door een hard-tube 
pulsmodulator. 
 
 
 

 Uiterste waarden Typische waarden 
energie [MeV] 0.2 - 15 10 
gemiddelde stroom [mA] 2 (max.) 4.10-3 - 4.10-1 

duty factor [%] 2 (max.) 0.2 - 1.4 
pulslengte [µs] 1 - 10 0.1 - 7.0 
pulsfrequentie [Hz] 1 - 5000 500 – 2000 
piekstroom [mA] 100  
aantal elektronen per puls 1 - 6.1012  

Tabel 5.1 : Machinekarakteristieken 
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3. Bundeltransportsysteem : 
 
Eens de elektronen versneld zijn moeten ze naar één van de 7 experimenteerstanden geleid 
worden. Dit gebeurt doorheen vacuüm drifttubes omdat door verstrooiing aan luchtmoleculen de 
bundeldivergentie te veel zou toenemen over de vereiste afstanden. Sectormagneten zorgen voor 
het sturen van de bundel in een welbepaald kanaal. Er worden zowel 2x45°, 90° als 270° 
magneten gebruikt. De eerste om een bundel te splitsen in 2 loodrecht op elkaar staande kanalen. 
De 90° en 270° buigen beide de bundel af onder een rechte hoek, maar de 90° vertoont geen 
energiefocus, terwijl de 270° dit wel doet en dus geen energieselectie uitvoert. De 
focusseringsmagneten zorgen voor het binnen de perken houden van de bundelexcursie. 
Hiervoor worden quadrupoolmagneten gebruikt. Omdat een quadrupoolmagneet steeds 
convergentie in één vlak veroorzaakt en divergentie in het andere zijn er minstens twee van 
nodig. Behalve de rechtstreekse bundellijn zijn alle andere lijnen uitgerust met 
energieselectieslits die een energieresolutie van beter dan 1% garanderen.  

 

 
 
1. elektronenkanon 
2. eerste versnellerstructuur 
3. tweede versnellerstructuur 
4. hoogvermogenklystron 
5. variabele hoogfrequentkoppelaar 
6. fase- en amplituderegelaar 
7. hardtube pulsmodulator 
8. quadrupooltriplet 
9. bundelmonitoring 
 
 
 
 

10. energieselectieslit na 45° magneet 
11. beamstop of trefplaat 
12. Pb-flatteningfilter voor homogene 

dosisprofielen 
13. kickspoel voor afbuiging e--bundel 
14. hoogvermogen elektronen- 

sweepmagneet 
15. kristalmonochromator 
16. collimator 

Fig. 5.3 : Grondplan van versneller en bundeltransportsysteem 
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c) Beamstop en Remstralingsproduktie : 
 
De opstelling situeert zich op het kanaal C1 (fig. 5.4). De eerste stap tot monochromatische X-
straling is uiteraard de produktie van de X-straling. Dit gebeurt in het remstralingstarget dat 
bestaat uit een plaatje koolstof waarop de elektronenbundel invalt. Omdat het remstralings-
target historisch afgeleid werd uit een beamstop zal deze eerst toegelicht worden. 
Wanneer een hoogenergetische elektronenbundel wordt gebruikt moet deze op een veilige 
manier kunnen gedumpt worden. Daartoe heeft men een goed ontworpen beamstop nodig die 
bestand is tegen dergelijke hoge vermogens, en die de omgeving beschermt tegen mogelijks 
schadelijke effecten. 
Om de hoogvermogen elektronenbundels volledig te kunnen stoppen heeft men vooral een 
aanzienlijke dikte materiaal nodig. Maar om de ongewenste remstralingsproduktie die 
aanleiding geeft tot storende achtergrondstraling te reduceren is een materiaal met lage Z nodig 
(zie verder). Bovendien moet het een lage dichtheid hebben en kunnen weerstaan aan een hoge 
thermische belasting. Dat dit laatste noodzakelijk is, blijkt uit volgende korte berekening. 
Wanneer een fijne bundel met gemiddelde intensiteit i invalt op een materiaal dan wordt langs 
het bundelpad in een eenheidsvolume een gemiddeld vermogen  

 
 

afgezet met ρ de dichtheid van het bestraalde materiaal en (dE/ds)x het energieverlies per lengte-
eenheid (door ionisatie en excitatie) voor de bundelenergie op die plaats x in MeV.cm²/g en D 
de bundeldoorsnede. Met een bundel van 10 MeV , ∅ 1 cm² en gemiddeld 2 mA geeft dit een 
dissipatie van de orde 800 W/cm³. Daarom valt de keuze op grafiet. In zuivere vorm is ρC=2.25 
g/cm³ en weerstaat temperaturen van 4000 °C. 
De bundelstop werd vervaardigd (zie figuur 5.5) uit een grafietcilinder van 300 mm lengte en 
165 mm diameter. Daaruit werd een afgetopte conus uitgespaard van 205 mm met een 
basisdoormeter van 50 mm en een topdiameter van 10 mm. Boven op de top werd nog een 
bijkomend cilindertje van 35 mm hoog uitgespaard. Zodoende wordt de terugstrooiing van 
elektronen minimaal zodat een kwantitatieve ladingscollectie mogelijk is en is er nog voldoende 
grafiet rondom de plaats van impact om de bundel volledig te stoppen. De cilinder wordt in het 
vacuümsysteem geplaatst in een watergekoelde kamer van roestvrij staal zonder in rechtstreeks 
contact te staan met de wand. De afstand tussen de cilinder en de wand bedraagt 18 mm. 
Daartoe zijn op de cilinder Al2O3-stiften geplaatst die de cilinder op zijn plaats houden en deze 
zowel elektrisch als thermisch isoleren. 
Met een eindige-differentietechniek werd de temperatuur in de beamstop gesimuleerd voor een 
bundelenergie van 10 MeV bij een gemiddelde intensiteit van 1 mA (dus een vermogen van 10 
kW) en een bundeldiameter van 5 mm. De hoogst bekomen temperatuur is van de orde 2650 °C 



Hoofdstuk 5  : X-stralenbron Gent  pg. 51 

Microtomografie met fotonen- en neutronenbundels  Manuel Dierick 

wat het belang bevestigt van de materiaalkeuze. Houden we nog rekening met het feit dat de 
bundel gepulst is en dus hogere ogenblikkelijke intensiteiten optreden kan de temperatuur 
kortstondig nog groter zijn. Bij dergelijke hoge temperaturen is het enige relevante 
afvoermechanisme straling (conductie is verwaarloosbaar). 
Het door straling afgevoerde vermogen door een object op een temperatuur T [K] met een 
oppervlakte S naar een omgeving op temperatuur To [K] is volgens de wet van Stefan-
Boltzmann : 

Hierin zijn S de oppervlakte van het stralend object, C1 en C2 geometriefactoren en σ de Stefan-
Boltzmannconstante = 5,67.10-8 W/m2K4 

).(. 4
02

4
1 TCTCSPrad −= σ
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De remstralingsproduktie gebeurt in een hiervan afgeleide constructie. Hier is het uiteraard de 
bedoeling zoveel mogelijk X-straling in het gewenste energiebereik op te wekken. X-stralen kan 
men op verschillende manieren bekomen. Meestal worden X-stralen opgewekt door een target te 
beschieten met elektronen. Deze worden sterk afgeremd en geven daarbij remstraling 
(Bremsstrahlung) af. Daartoe gebruikt men in de medische wereld meestal een X-stralenbuis. 
Maar men kan ook een linac met target gebruiken als X-stralenbron. Een algemeen (in het 
relativistische geval) geldige uitdrukking voor het vermogen dat onder de vorm van 
elektromagnetische straling wordt uitgezonden door een versneld of vertraagd geladen deeltje 
(hier een elektron) werd afgeleid door Liénard : 

met q de lading, mo de massa en γ = m/mo. Hieruit volgt dat het uitgestraalde vermogen afhangt 
van de hoek tussen de voortbewegingsrichting van het geladen deeltje en de richting van de 
inwerkende kracht, maar onafhankelijk is van de aard van de kracht. Zo geeft dit in 
magneetvelden met een transversale krachtwerking synchrotronstraling (zie H.3) en in het 
Coulombveld van atoomkernen remstraling. Uit de vorm van de Coulomb krachtwerking volgt 
dat de remstralingsopbrengst evenredig is met (Z/mo)2 vermits voor de Coulombwerking geldt : 
Dus een hoge opbrengst bekomt men bij de verstrooiing van lichte deeltjes aan zware 

trefkernen. Nu is het energieverlies bij afbuiging aan een atoomkern groter bij dichtere nadering 
tot de kern (stootparameter b). Vermits deze statistisch bepaald is is een remstralingsspectrum 
een continuüm met alle energieën van 0 tot de energie van het invallende elektron. Bovendien 
ondergaat één enkel elektron meerdere interacties in het target. Bij elke verstrooiing kan het 
elektron weer een bijdrage leveren tot het spectrum, zij het met steeds lagere eindpuntenergieën. 
Naast deze elastische verstrooiingen wordt een groot deel van de elektronenergie afgestaan door 
inelastische botsingen met atomaire elektronen. Hierbij kan het atoom in een aangeslagen 
toestand gebracht worden of geïoniseerd worden. 
Bij excitatie krijgt men desexcitatie door uitzenden van laagenergetische straling in het zichtbaar 
gebied die niet bijdraagt tot het remstralingsspectrum. 
Bij ionisatie wordt de bewegingsenergie van het invallende elektron deels omgezet in 
bewegingsenergie van het uitgestoten atomair elektron. Dit is opnieuw een bewegende lading 
die kan bijdragen tot het totale spectrum. Tenslotte kan ook de uitgezonden straling zelf nog 
absorptie in het targetmateriaal zelf ondergaan, alsook verstrooiing (o.a. Compton-verstrooiing). 
Hieruit kan men besluiten dat de intensiteit en de hoekverdeling van het remstralingsspectrum 
afhangt van o.a. de invallende elektronenenergie, het materiaal en de geometrie van het target. 
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Enkel voor zeer dunne lagen (orde µm) bestaat een analytische benadering : het Schiff-
spectrum. De opbrengst aan remstraling is een compromis tussen enerzijds de dikte van de 
trefplaat en anderzijds zelfabsorptie en in mindere mate meervoudige verstrooiing, maar ook 
externe factoren als warmteafvoer kunnen beperkingen opleggen. Als vuistregel kan men stellen 
dat de intensiteit maximaal wordt voor platen met een dikte van ongeveer 0.3 à 0.4 keer de 
dracht van de elektronen (ro). 
Enkel met Monte-Carlo-simulaties kan men nauwkeurig hoek- en energiedistributie voorspellen. 
Hiertoe dient het aantal fotonen in het gewenste energiebereik op het kristal geoptimaliseerd te 
worden. Dit gebeurde met de BEAM-code. Daaruit werd besloten dat met stijgende 
elektronenenergie de opbrengst stijgt zonder dat de vorm van het laagenergetisch gedeelte van 
het spectrum wijzigt. Rekening houdend met het vermogen dat de accelerator kan leveren in 
functie van de elektronenenergie werd deze vastgelegd op 10 MeV. Een tweede en verrassende 
conclusie was dat een materiaal met lage Z-waarde best geschikt was, terwijl de algemene 
opbrengst toch stijgt met Z. Lage Z materialen geven een minder divergente bundel waardoor er 
meer fotonen op het kristal kunnen terechtkomen. De invloed van de dikte van het trefplaatje 
ziet men in figuur 5.4 : 

 

 
De verhouding van fotonen in het gewenste energiebereik tot het totale aantal fotonen (dat een 
maat is voor de achtergrond) blijkt weinig afhankelijk te zijn van de dikte van het target. 
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Fig. 5.4 : Invloed dikte trefplaat op opbrengst 
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Vermits enerzijds uit de analyse van het warmteprobleem bleek dat enkel targets dunner dan 4 
mm de volle bundelintensiteit weerstaan, en anderzijds de gemiddelde dracht van 10 MeV 
elektronen in C van de orde 4 cm is, zal een aanzienlijke fractie van de elektronen door het 
target geraken. Een deel hiervan wordt in de wand van de uitgeboorde cilinder gestopt, terwijl 
de minst divergente elektronen samen met de geproduceerde fotonen uit de grafietcilinder 
treden. Daarom is een cleaningmagneet plus beamstop nodig om deze elektronen uit de 
fotonenbundel af te buigen en op te vangen. Dit is voorgesteld in figuur 5.5 : 

 
In Labview werd een programma geschreven dat de gecollecteerde lading in beide gedeeltes 
afzonderlijk opmeet en dan optelt. Dit signaal kan gebruikt worden bij de normalisatie van 
metingen. De mogelijkheid werd voorzien om, hetzij gedurende een bepaalde tijd te meten, 
hetzij tot een bepaalde lading gecollecteerd is. Het programma heet bundelmonitor.VI  en de 
code en het frontpaneel is te vinden in Appendix A. 
De fotonen treden uit het vacuüm doorheen een Al-venster. Vooraleer de fotonen invallen op het 
kristal worden ze nog gecollimeerd (zie verder). 

e- 

e- 
e-+γ γ 

I1,coll 

I2,coll 

Fig. 5.5 : configuratie bremsstrahlungsbron + beamstop 
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d) Monochromator : 
 

1) Inleiding : 
 
Na de produktie van de X-straling in het remstralingstarget vindt de energieselectie plaats. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het verschijnsel van diffractie van een golf aan een 
periodieke structuur, met name een kristal. 
Eerst zal een theoretische achtergrond gegeven worden bij het monochromatiseren van een X-
stralenbundel door diffractie aan kristallen. Deze is vooral gebaseerd op de werken van 
Zachariasen [7] en Warren [8] 
Uit het voorgaande weten we dat het energiespectrum van de bundel zoals afgeleverd door de 
versneller en het remstralingsspectrum na de trefplaat er kwalitatief als volgt uitzien: 

 

 
Hierbij valt op te merken dat de energieën die voor de beoogde toepassingen nodig zijn (ruim 
genomen van 20 tot 250 keV) zich uiterst links in het spectrum bevinden, wat impliceert dat het 
grootste deel van het geproduceerde remstralingsvermogen verloren gaat. 
Beschouwen we eerst een ideaal vlak kristal waarop een ideale parallelle bundel invalt zoals in 
figuur 5.7 : 

 
De kristalvlakken waaraan diffractie zal plaatsvinden staan loodrecht op het kliefvlak van het 
gebruikte kristal. 

Fig. 5.6.a : Energiespectrum elektronenbundel  Fig. 5.6.b : Energiespectrum remstraling 

Fig. 5.7 : Braggwet in het ideale geval 
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Wanneer de invallende bundel een hoek θ maakt met de kristalvlakken dan zal door diffractie 
aan de periodieke structuur enkel constructieve interferentie optreden voor die fotonenergieën 
die voldoen aan de Bragg-voorwaarde : 

met h de constante van Planck, c de lichtsnelheid en d de spatiëring tussen de kristalvlakken.  
 
Deze laatste is verbonden met de roosterparameter a van het beschouwde kristal via : 

De gediffracteerde fotonen maken uiteindelijk een hoek 2θ met de invalsrichting van de bundel. 
Maar de Bragg-conditie is niet de enige voorwaarde om diffractie te hebben, er is ook nog de 
structuurfactor Fhkl die afhangt van het kristalvlak waaraan gediffracteerd wordt en van de 
kristalstructuur van het gebruikte materiaal. De intensiteit van de gediffracteerde bundel is 
evenredig met F2. De hier relevante kristalstructuur (diamant, Si, Ge, ...) is een vlakgecenterd 
rooster met 8 atomen per eenheidscel (figuur 5.8) In het blauw en het rood zijn resp. het 111 en 
het 311-vlak voorgesteld. 

 

 
 

Hiervoor is de structuurfactor Fhkl  : 
Als  h,k,l even en h+k+l = 4.N    : F=8.f 

h,k,l oneven en h+k+l = 4.N±1   : F=4.√2.f 
 h,k,l even en h+k+l = 4.N±2    : F=0 
 h,k,l gemengd       : F=0 

 
Hier is f de atomaire verstrooiingsfactor. Deze factor geeft de verhouding van de effectieve 
amplitude van de elastisch verstrooide golf en de theoretische amplitude van de verstrooide golf 

E
nhcnsind2 == λθ

Fig. 5.8 : FCC Kristalstructuur 
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in het klassieke beeld (zie verder). Volgens dit beeld doet het invallend elektrisch veld de 
elektronen oscilleren, wat een secundair veld doet ontstaan dat dus enkel dezelfde frequentie 
bevat als het invallend veld. In realiteit is deze verhouding f steeds kleiner dan één wegens het 
optreden van niet-elastische verstrooiing. Wanneer f=0 en dus F=0 betekent dit dat er geen 
diffractie optreedt. Dit beperkt het aantal bruikbare kristalvlakken. Om de hoogste intensiteit te 
bekomen verdient het eerste geval met F=8.f de voorkeur. Het eerste vlak dat hieraan voldoet is 
het 220 vlak. Hiervoor is d = a/2. 
Daarnaast zijn ook nog de vlakken 111 en 311 bruikbare vlakken, zij het met een kleinere 
reflectiviteit. In figuur 5.10 op volgende bladzijde is de Bragg-hoek uitgezet t.o.v. de energie. 
Men ziet dat voor hogere energie men steeds dichter bij de rechtstreekse bundel komt.  
 
Uit de Braggwet volgt strikt gezien dat men geen monochromatische bundel bekomt vermits niet 
alleen de fundamentele eerste orde diffractie met energie E kan doorgelaten worden, maar ook 
zijn hogere harmonieken n.E (met n geheel). 
Het spectrum na diffractie aan een vlak ideaal kristal ziet er dan ook uit als figuur 5.9. Door 
zelfabsorptie in het target wordt de eerste orde diffractie geattenueerd waardoor deze typisch 
van dezelfde grootteorde wordt als de tweede orde. Een voordeel van de vlakken 111 en 311 is 
het ontbreken van een tweede orde harmonische omdat de structuurfactor voor 222 en 622 nul 
is. Vandaar de voorkeur t.o.v. de sterker reflecterende 220-richting. 

 

Fig. 5.9 : energiespectrum gediffracteerde bundel 
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2) Vlakke kristallen: 
 
De meeste kristallen zijn verre van perfect. In de kristalstructuur zijn defecten, vervormingen en 
spanningen aanwezig en vaak is het kristal een groepering van kleinere éénkristallen. Dit laatste 
wordt mosaïciteit genoemd. Er zijn in de praktijk slechts weinig kristallen die op 
macroscopische schaal kunnen gegroeid worden als quasi-perfecte éénkristallen. Met name voor 
Si en Ge is er vanuit de halfgeleiderindustrie echter een enorme know-how die het heeft 
mogelijk gemaakt grote quasiperfecte éénkristallen uit deze materialen te groeien. In deze thesis 
zijn enkel theorieën voor perfecte kristallen van belang vermits een Si-éénkristal wordt gebruikt. 
Diffractieverschijnselen zijn het gevolg van de periodiciteit in een structuur die aanleiding geeft 
tot vaste faserelaties, en bijgevolg interferentieverschijnselen, tussen de onderlinge verstrooide 
golven. Verstrooiing van fotonen gebeurt aan elektronen. 
Er kunnen twee processen optreden. Ten eerste kan het foton geabsorbeerd worden met uitstoot 
van het elektron, en ten tweede kan het foton verstrooid worden aan het elektron. 
Eerst wordt de verstrooiing aan een vrij elektron uiteengezet in het klassieke beeld. Hierin kan 
de invallende bundel benaderd worden door een vlakke golf, wat correspondeert met een 
sinusoïdaal variërend elektrisch veld dat inwerkt op een elektrische lading. Dit resulteert in een 
versnelling van het elektron evenredig met het ogenblikkelijke elektrische veld wegens de kleine 
massa van het elektron. Een bewegende lading straalt elektromagnetische golven uit en vormt zo 
een secundaire golf die enkel dezelfde frequentie als het invallend veld vertoont. Men bekomt 
volgende uitdrukking voor de verstrooide intensiteit (in CGS-eenheden) : 

R en φ zijn respectievelijk de afstand en de hoek tussen de invalsrichting van de vlakke golf en 
het verstrooiingscentrum. 
Nu is het klassieke beeld uiteraard onvolledig, vermits er niet alleen voornoemde elastische of 
Rayleighverstrooiing optreedt, maar ook inelastische Comptonverstrooiing waarvoor λuit>λin is. 
Dit is in de context van diffractie een essentieel punt omdat enkel de elastisch verstrooide 
fotonen kunnen bijdragen tot de diffractie. Dit komt omdat bij Comptonverstrooiing onmogelijk 
onderlinge faseverbanden terug te vinden zijn wegens de veranderde golflengte. Anders gezegd 
is inelastisch verstrooide straling volledig incoherent. De inelastische verstrooiing zal een 
ongewenste background vormen tijdens alle experimenten. 
Men definieert eerst de verstrooiingsfactor per elektron fe als de amplitude van de verstrooide 
golf genormeerd op die uit het klassieke beeld. Logischerwijze is de atomaire verstrooiings-
factor f=Σfe over alle elektronen van het atoom. Hier is f een functie van sinφ en λ. Eens gekend 
is hoe de verstrooide golf aan elk atoom eruit ziet kan men binnen één eenheidscel de onderlinge 
faserelaties onderzoeken tussen de golven verstrooid aan de verschillende atomen van die cel. 
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Zo bekomt men de structuurfactor F. Tot slot onderzoekt men de faserelaties tussen de golven 
verstrooid aan de periodiek herhaalde eenheidscellen. 
In de nu volgende paragrafen worden de twee belangrijkste modellen voor diffractie in vlakke 
kristallen beschreven, het kinematische model en het meer rigoureuze dynamische model. 
 
i. Kinematisch model : 
 
Ten opzichte van een klein perfect kristal kan een invallende bundel beschouwd worden als een 
vlakke golf, en analoog is ook de gediffracteerde golf benaderend een vlakke golf als de 
waarnemer zich op een afstand bevindt die groot is t.o.v. de afmetingen van het kristal. Een 
dergelijk klein kristal is een 3D periodieke structuur met als herhaalde eenheid een eenheidscel 
('unit cell'). Uit de diffractietheorie van Fresnel volgt heel algemeen voor de diffractie van een 
vlakke golf aan een periodieke structuur van N eenheidscellen dat de verstrooide golf een term 
bevat van de vorm : 

Voor realistische afmetingen is N steeds zeer groot en is de verstrooide intensiteit zeer klein 
behalve in welbepaalde richtingen waarvoor x=nπ. (figuur 5.11) 

 
Vermits een kristalrooster in drie onafhankelijke richtingen periodiciteit vertoont zijn er drie 
dergelijke voorwaarden op te stellen. Samen zijn deze equivalent met de Bragg-conditie. 

)x(sin
)Nx(sin

2
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Fig. 5.11: Interferentiepatroon bij verstrooiing aan een N maal herhaalde eenheidscel 
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Zoals reeds vermeld geeft de periodiciteit mogelijke richtingen voor diffractie, maar is dit niet 
de enige voorwaarde. Binnenin de eenheidscel geeft de schikking van de atomen ook nog 
aanleiding tot onderlinge faserelaties. De uitdrukking voor de structuurfactor is : 

Hierbij wordt gesommeerd over de n atomen in de eenheidscel. 
Voor een fcc rooster zoals dat van Si of Ge met 8 identieke atomen per eenheidscel geeft dit : 

 
Soms vindt men in de uitdrukkingen voor de intensiteit van de verstrooide golf een factor van de 
vorm e-2M. Dit is de Debye-temperatuursfactor die rekening houdt met de beweging van de 
atomen om hun evenwichtsposities door de temperatuur. Dit heeft ondermeer als gevolg dat de 
intensiteit van de reflecties daalt met de temperatuur. Bovendien zal bij een vaste temperatuur de 
intensiteit dalen met stijgende Bragghoek. Dit alles wordt beschreven door de parameter M die 
dus onder andere afhangt van de temperatuur en van de Bragghoek. In deze context is deze 
echter steeds verwaarloosbaar en zal dan ook niet verder vermeld worden. 
Er is reeds opgemerkt dat in de meeste gevallen het aantal eenheidscellen N zo groot is dat de 
intensiteit steeds praktisch nul is behalve in de directe omgeving van de Bragghoek waar er een 
piek met eindige doch zeer smalle breedte is. Wanneer N zo klein is dat de breedte merkbaar 
toeneemt spreekt men van particle size broadening, maar dit is enkel relevant in poederdiffractie 
of extreem kleine kristallen. Wegens de zo smalle hoekbreedte bij éénkristallen is het vrijwel 
onmogelijk een dergelijk profiel op te meten. Daarom wordt een andere meer bruikbare 
grootheid gehanteerd, de geïntegreerde intensiteit Q : 

De laatste factor is de Lorentz-polarisatiefactor voor het geval van een niet gepolariseerde 
invallende bundel. Verder is δV het volume van het kristal, V het volume van de eenheidscel, F 
de structuurfactor, en Io de invallende intensiteit. 
Deze formule blijft zelfs geldig voor grotere kristallen waar de vlakke golfbenadering niet 
langer opgaat en men zal hierop steunen in simulatiepaketten als XOP. 
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ii. Dynamisch model : 
 
Totnogtoe werden absorptie en extinctie verwaarloosd. Dergelijke 
theorieën worden kinematische theorieën genoemd, omdat ze de 
interactie tussen invallende en gereflecteerde golven in het kristal 
verwaarlozen. Dat dergelijke interactie er is kan men begrijpen doordat, 
wanneer de invallende bundel onder de juiste Bragghoek invalt op een 
reeks atoomvlakken, dan zal de gereflecteerde dat ook doen. Dus zal 
deze op zijn beurt terug kunnen gereflecteerd worden in de 
oorspronkelijke richting van de primaire bundel. Deze tweevoudig gereflecteerde bundel heeft 
een zeer kleine amplitude tenzij er zeer vele atoomvlakken kunnen bijdragen, dus voor grote 
perfecte kristallen. Meer rigoureuze modellen die dit effect wel in rekening brengen heten 
dynamische theorieën. De basis hiervoor werd gelegd rond 1920 door Darwin [9]. Er worden 
nog steeds enkel volledig perfecte kristallen beschouwd zonder defecten, vervormingen of 
spanningen. Gewone absorptie is er voor alle richtingen en wordt beschreven door de gewone 
foto-attenuatie-coëfficiënten µ in cm-1. Extinctie daarentegen, de vermindering aan intensiteit 
van de primaire bundel doordat energie in de gediffracteerde bundel wordt afgestaan, treedt 
enkel op bij richtingen in de directe omgeving van de Bragghoeken horend bij sterke reflecties. 
Een meer elegante benadering werd enkele jaren later uitgewerkt door Ewald [10]. Hij 
beschouwde een kristal als een periodieke structuur van elektrische dipooltjes die worden 
geëxciteerd door de invallende golf. Om de interactie tussen de primaire en gereflecteerde 
bundel te beschrijven moet men een gekoppeld veldprobleem binnenin het medium van het 
kristal oplossen met de veldvergelijkingen van Maxwell en randvoorwaarden voor het invals- en 
uittredevlak opleggen. Daartoe moet men de brekingsindex of de daarmee verbonden 
diëlectrische constante onderzoeken. Deze vertoont dezelfde periodiciteit als het kristal en ligt 
dicht bij 1. Het invallende veld kan twee modes α en β exciteren die elk licht verschillende 
dispersierelaties vertonen, waardoor de energie oscilleert over de beide modes. Dit wordt het 
Pendellösung-fenomeen genoemd. Een gevolg hiervan is een sterke oscillatie van de 
geïntegreerde reflectiviteit die uitmiddelt naarmate de dikte van het kristal toeneemt en minder 
exact bepaald is (zie verder). 

d 

Fig. 5.12 : Meervoudige 
    reflectie in een kristal 
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Enkele belangrijke grootheden uit de dynamische theorie voor een kristal met dikte T : 
 

richtingscosinussen :  
 
verhoudingen : 
 
extinction-length : 

Pendellösunggolflengte : 
 
 
genormaliseerde dikte : 
 
hoek t.o.v. θB : 
 
invalsparameter : 
 
Darwin-width (Bragg): 
 
 
Darwin-width (Laue) : 
 
 

θB 
χ 

θB 
χ 
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Oplossingen voor een vlak perfect kristal met dikte t0 volgens de dynamische theorie: 
 

Eerst worden de resultaten besproken voor kristallen waarin, ongeacht de dikte, de absorptie nul 
gesteld wordt. Dit verdient speciale aandacht vermits niet evident is wat met 'absorptie' juist 
wordt bedoeld. Zoals reeds in hoofdstuk 2 beschreven zijn er een aantal mechanismen waarmee 
fotonen kunnen interageren met materie. In algemene omstandigheden wordt de absorptie 
beschreven door foton-interactiecoëfficiënten µ in cm²/g die bekomen worden door de attenuatie 
te meten van een invallende bundel met gekende intensiteit Io doorheen het desbetreffende 
medium met dikte t en dichtheid ρ . Dit wordt zoals gekend beschreven door de wet van 
Lambert-Beer : 

In deze context zijn slechts drie processen van belang : foto-elektrische absorptie, Compton-
verstrooiing en elastische verstrooiing. 
In de huidige opstelling wordt een Si-kristal van t = 4 mm dik gebruikt. Uit de literatuur volgt 
dat voor 60 keV fotonen µtot/ρSi = 0.321 cm²/g bedraagt, en ρSi = 2.33 g/cm³. Hieruit volgt dat 
I(t)/Io = 0.74, wat zou betekenen dat ongeveer 26% wordt geabsorbeerd. Correcter gezegd 
verdwijnt 26% uit de invallende bundel. Daar ligt echter juist het verschil tussen absorptie in 
amorfe stoffen en in kristallijne stoffen, namelijk omdat bij kristallijne stoffen de elastische 
verstrooiing niet zomaar random en diffuus is, maar wegens haar coherentie juist aanleiding 
geeft tot diffractie. Maar deze gediffracteerde bundels zijn wel nog onderhevig aan de overige 
absorptieprocessen. Daarom moet men rekenen met een µ/ρ = (µFE + µCompton)/ρ wat voor 60 
keV impliceert µ/ρSi = 0.281 cm²/g of I(t)/Io = 0.76. Dit resulteert in een iets kleinere absorptie 
van 24%. 
Er wordt telkens onderscheid gemaakt tussen de Laue-geometrie (transmissie) en de Bragg-
geometrie (reflectie). Tevens wordt er steeds uitgegaan van een monochromatische parallelle 
bundel. 
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absorptie = 0 : 
dunne kristallen : (A<<1)  
 
  * Laue :  
 
   hierin is  A = t0/te = genormaliseerde dikte 
      y = π.te.(θ-θb)/dhkl voor kleine Bragghoeken 
      te = V/(re.λ.Fhkl.e-2M) = extinction length 

 V = volume eenheidscel 
   geïntegreerde reflectiviteit in y-schaal: 

 
In het ideale geval moet exact voldaan zijn aan de Braggwet om diffractie mogelijk te 
maken. Uit bovenstaande oplossing voor de reflectiviteitscurve leert men dat in de 
dynamische theorie een bepaald hoekbereik om de ideale Bragghoek toegelaten is. Dit 
hoekbereik noemt men de Darwinwidth. De Darwinwidth is in dit geval zeer klein, orde 1 in 
de y-schaal, wat overeenstemt met een angulair bereik van de orde µrad. De snelle 
oscillaties zijn voor experimentele omstandigheden van geen belang. Daarom wordt vaak 
gebruik gemaakt van benaderingen die een vloeiende kromme beschrijven met dezelfde 
oppervlakte en breedte als de theoretische curve. 

A.dy
I
IR
0

y π== ∫

Fig. 5.13 : Reflectiviteitscurve voor een vlak dun kristal zonder absorptie 
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  * Bragg : hier gelden dezelfde formules en conclusies als voor het Laue-geval. 

 
 dikke kristallen : A>>1 en niet langer strikt bepaald waardoor sin² uitmiddelt tot 1/2 : 
  * Laue : 
 
   geïntegreerde reflectiviteit : 

 
 

 
Er valt op te merken dat er in het algemeen een offset is van de Bragghoek, die groter 
wordt naarmate de invalshoek met de kristalvlakken groter wordt (vandaar de 
benadering voor y voor kleine Bragghoeken op vorige blz.). Tot nog toe werd immers 
verwaarloosd dat licht (in casu X-straling) wanneer het in een medium komt breking 
ondergaat doordat het een lagere snelheid heeft in dat medium. Strikt genomen is de 
Bragg-wet dus enkel geldig in het inwendige van het kristal en is uitwendig reflectie te 
zien bij een licht afwijkende hoek. 

  

λ 
  

θ 
θ’ θ’ 

λ’ 

Fig. 5.14 : Reflectiviteitscurve voor een vlak dik kristal zonder absorptie 
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* Bragg :     
 
  
geïntegreerde reflectiviteit : 

 
 
 

 
Voor al deze ideale gevallen vertonen de diffractiepieken dus een intrinsieke 
energiespreiding die in het in deze thesis relevante geval van Lauediffractie gegeven wordt 
door een Full Width at Half Maximum in de y-schaal : FWHM = 2 
Hierdoor wordt de energieresolutie : 

met re de klassieke straal van de baan van het elektron , V het volume van de eenheidscel, C 
de polarisatiefactor, F de structuurfactor en d de reeds vermelde spatiëring tussen de 
vlakken. Dit correspondeert met een eindig hoekbereik waarin reflectie optreedt via de wet 
van Bragg : 

V
FCdr
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Fig. 5.15 : Reflectiviteitscurve voor een vlak dik kristal zonder absorptie in Bragg-geometrie 
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In tabel 5.2 wordt de intrinsieke energieresolutie voor enkele veel gebruikte vlakken van Si 
en Ge getoond. 
 

 Si[111] Si[220] Si[311] 
 

Ge[111] Ge[220] Ge[311] 
2d 6.2706 3.8399 3.2747 6.5327 4.0005 3.4116 
F[hkl] 59.5 67.5 44.5 153 183 121 
δE/E (x106) 131 56 27 323 145 70 

  Tabel 5.2 : enkele belangrijke karakteristieken van de meest gebruikte kristalvlakken. 

 

absorptie ≠ 0 : 
 
Het in rekening brengen van de absorptie leidt tot kleine veranderingen in de vorm van de 
reflectiviteitscurven, maar de kwalitatieve conclusies zoals de breedte van het doorgelaten 
hoekbereik en de grootteorde van de geïntegreerde reflectiviteit blijven in normale gevallen 
dezelfde. Daarom wordt hier geen verdere theoretische uitwerking gegeven en wordt 
verwezen naar (verw.). 
 

iii. eigenschappen vlak kristal : 
 
Volgende conclusies kunnen uit voorgaande theorie getrokken worden aangaande de 
diffractie van een monochromatische parallelle bundel aan een ideaal vlak kristal : 

• Een vlak kristal heeft een zeer smalle Darwin-width (orde µrad) en is daardoor 
zeer gevoelig aan allerlei storingen als vibraties en thermische zettingen. Dit 
maakt het systeem zeer gevoelig en instabiel wat resulteert in sterke fluctuaties in 
bundelintensiteit. 

• Eventueel kan men harmonieken reduceren door met opzet van de ideale 
Bragghoek af te wijken doordat de Darwinbreedtes kleiner zijn voor hogere ordes 
en deze dus sneller naast hun reflectiviteitscurve komen te liggen. Dit impliceert 
wel dat de intensiteit daalt en doordat men meer op de schouder van de 
reflectiviteitscurves zit wordt de instabiliteit nog groter. 

• Hoe dikker het kristal genomen wordt hoe meer lagen kunnen bijdragen tot de 
diffractie. Hierdoor bekomt men een grotere Darwinwidth en geïntegreerde 
reflecitiviteit, maar ook meer attenuatie en dus een kleinere maximale 
reflectiviteit. 

• In Braggreflectie is er een hoekbereik waar totale reflectie optreedt, in de hier 
belangrijke Laue-geometrie niet. 
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3. gebogen kristallen : 
 
Door kristallen te buigen kan ervoor gezorgd worden dat fotonen van een bepaalde energie 
gefocusseerd worden in een punt (zie verder bij geometrie). Dit is analoog aan een lens die een 
parallelle lichtbundel focusseert op een eindige afstand. Hierdoor kan de intensiteit verhoogd 
worden. Er zijn verschillende modellen die diffractie in gebogen kristallen kunnen beschrijven.  

 
i. lamellair model : 
 
Het lamellair model steunt op de veronderstelling dat in elk voldoende klein deelvolume van 
een gebogen kristal de conclusies en formules van de dynamische theorie nog gelden. Meer 
bepaald wordt het kristal beschouwd als een verzameling onafhankelijke kleine lamellen die 
zich elk gedragen als een perfect vlak dun kristal en waarvoor de reflectie- en transmissie-
verhoudingen kunnen berekend worden met de afgeleide formules. Door de buiging maakt 
elke lamelle een licht verschillende hoek met de invallende bundel. Vermits diffractie enkel 
optreedt voor hoeken die binnen de Darwinbreedte om de Bragghoek vallen zal de bundel 
ongehinderd (absorptie wordt voorlopig verwaarloosd) doorheen de lamellen gaan tot het op 
een bepaalde diepte in het kristal een zone bereikt waar de lamellen onder de juiste hoek 
staan zodat er diffractie optreedt. Voor een smalle parallelle bundel betekent dit dat slechts 
een beperkt aantal lamellen in het kristal zullen bijdragen tot de reflectie. Maar omdat er nu 
voor de Bragghoek een continu bereik θB ± δθ  wordt doorlopen wordt de acceptantie van 
het kristal groter : 

Hierin is ν de Poissonverhouding, χ de asymmetriehoek, T de dikte en ρ de kromtestraal 
van het kristal. De belangrijkste conclusie die hieruit volgt is dat om de acceptantie te 
vergroten het kristal asymmetrisch gesneden moet worden, m.a.w. de kristalvlakken 
waaraan gediffracteerd wordt moeten een hoek maken met de normale op het oppervlak. 
Alleen dan staan de lamellen langs het pad van de bundel onder verschillende Bragghoeken. 
Dit correspondeert via de Braggwet met een energiebreedte : 

 In de y-schaal wordt dit : 
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De Darwinwidth voor diffractie aan een dik vlak perfect kristal in Laue-geometrie bedroeg 
in de y-schaal π/2. Daarom wordt de dikte δT van de lamellen zo gekozen dat de 
hoekverandering over die dikte gelijk is aan de Darwinwidth π/2, zodat er in totaal n=δT/T 
lamellen zijn. De totale reflectiviteit van het gebogen kristal wordt dan bekomen door de 
individuele bijdragen van elke lamelle te sommeren : 
met ri en ti resp. de amplitude reflectie- en transmissiecoëfficiënten van de i-de lamelle. 

 
ii. PEPO model : 

 
Een ander model dat de propagatie van X-straling beschrijft in een gedeformeerd medium 
zoals een gebogen kristal is het Penning Polder model. Dit model is het vermelden waard 
vermits het specifiek van toepassing is op een transmissiegeometrie (Laue). Zij steunden op 
de theorie van de geometrische optica en op de veronderstelling dat in elk voldoende klein 
deelvolume van het kristal de dynamische theorie nog opgaat. Deze laatste veronderstelling 
gaat enkel op voor lichte buiging, voor zeer sterke buiging geldt de kinematische theorie. 
Bij lichte buiging is de verandering van de roosterparameter klein en continu en het 
propagerende veld doorloopt het medium op een adiabatische manier, d.w.z. het blijft in 
dezelfde mode. Het simulatiepakket XOP (zie verder) heeft ook dit model geimplementeerd. 
De conclusies voor de in dit werk beschouwde set-up blijven echter dezelfde. Voor een 
uitgebreide beschrijving van dit model wordt dan ook verwezen naar [7,8] 
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iii. eigenschappen gebogen kristal:  
 
Buiging leidt tot een hogere reflectiviteit die meer dan 50 % kan bedragen, en een grotere 
Darwin-width (tot 10 mrad, m.a.w. tot 4 grootteordes groter) en een vlakker verloop van de 
reflectiviteitscurve. Hierdoor verkrijgt het systeem en grotere stabiliteit. 
De invloed van enkele belangrijke parameters wordt bekeken aan de hand van simulaties 
met het simulatiepakket XOP. 

• kromtestraal : 
In eerste instantie stijgt de piekreflectiviteit t.o.v. een vlak kristal met sterkere 
buiging om door een maximum te gaan en weer te dalen. Met de buiging 
nemen de FWHM en de geïntegreerde reflectiviteit monotoon toe. 

• dikte kristal : 
zoals reeds vermeld zullen de Darwin-width en de geïntegreerde reflectiviteit 
toenemen met de hoeveelheid beschikbaar materiaal dat kan bijdragen tot de 
reflectie. Maar tevens zal door de toenemende attenuatie de piekreflectiviteit 
afnemen. 

• asymmetriehoek : 
uit de lamellaire theorie volgde dat enkel voor een asymmetrisch gesneden 
kristal er een bredere acceptantie werd bekomen. Hierdoor stijgen de 
geïntegreerde reflectiviteit en de Darwin-width.  
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Fig. 5.16 : Reflectiviteitscurve voor een gebogen kristal in functie van de asymmetriehoek 
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e) Opstelling : 
 
De historische evolutie van de X-stralenbron in Gent is beschreven in [11,12,13,14]. 
De voorgaande theoretische overwegingen hebben geleid tot de keuze om een [311] reflectie 
van een asymmetrisch gesneden gebogen Si-kristal te gebruiken. Met het simulatiepakket XOP 
werden enkele relevante karakteristieken bepaald zoals de reflectiviteit in functie van de dikte en 
de asymmetriehoek. Hieruit werd besloten om 4 mm dik kristal te gebruiken met een 
asymmetriehoek van 5°. Dit is de hoek die de [311] kristalvlakken maken met de normale op het 
kristaloppervlak. 
De opstelling in Gent is gebaseerd op een gebogen-kristalmonochromator in de inverse 
Cauchois-geometrie en werkt in transmissie. Hierbij is het kristal zo gebogen dat alle fotonen uit 
een uitgestrekte bron die voldoen aan de Bragg-wet voor een gegeven energie en diffractieorde 
gefocusseerd worden in het horizontale vlak in één punt F. De verzameling van deze punten F 
voor alle θ vormt een cirkel (figuur 5.17). In één punt F komen dus een eerste-ordediffractie en 
haar harmonieken terecht.  

Fig. 5.17: Monochromator in de Cauchoisgeometrie 
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Door nu een spleetsysteem van een sterke absorber zoals Tantaal aan te brengen ter hoogte van 
F kunnen we die ene energie doorlaten. De energiebandbreedte van de doorgelaten bundel hangt 
af van zowel de breedte van deze Rowlandslit als de intrinsieke breedte in één punt (zie verder). 
De energiebandbreedte vanwege de Rowlandslit wordt gegeven door: 

Dit geldt enkel zolang de bandbreedte bepaald wordt door de horizontale divergentie van de 
bundel : 

en niet door de eindige breedte van de slit. Dit is het geval zolang de horizontale divergentie 
veel kleiner is dan de acceptantiehoek van de opening. Hierin is D de breedte van dat deel van 
het kristal dat belicht is. De lengte en breedte van de slit geven immers een ondergrens voor de 
bandbreedte gegeven door : 

Uit het voorgaande kan men onmiddellijk besluiten dat het voordelig is om RC groot te maken, 
bovendien is de rest van de opstelling dan ver verwijderd van de X-stralenbron, zodat met een 
adequate afscherming de achtergrond minimaal kan gehouden worden. De kromtestraal bedraagt 
10.65 m. Daar is de Rowlandslit geplaatst, een 12 cm lange Ta-collimator met een variabele 
opening. 
 
De buiging van het kristal is een delicaat punt. In de literatuur blijkt dat voor gebogen 
kristalspectrometers meestal gebruik wordt gemaakt van een bender met 4 staven, al dan niet 
naderhand vlot instelbaar op een andere kromtestraal. Vermits in Gent de ervaring hiermee 
ontbreekt en een vaste set-up wordt gebruikt waardoor dus slechts éénmaal dient gebogen te 
worden, werd ervoor geopteerd om een mal te 
gebruiken uit koper. Zo was er de zekerheid dat de 
juiste kromtestraal werd bekomen over de gehele 
oppervlakte van het kristal. Bovendien leek zo de kans 
op breken kleiner vermits niet op een beperkte zone 
werd aangegrepen maar over een relatief grote 
oppervlakte van het kristal. 
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Vooraleer het kristal te buigen werden enkele tests gedaan. Vooreerst diende de juiste oriëntatie 
gevonden te worden. Daartoe werd alles juist uitgelijnd op een welbepaalde energie en werd het 
kristal gedraaid tot een reflectie gevonden werd. Daarna werd met de Ge-detector geverifieerd 
of het de correcte energie betrof. Zoniet was het een reflectie aan een ander vlak. Eens de juiste 
oriëntatie gevonden werd deze op het kristal gemerkt. Het aanspannen van de moeren gebeurde 
met een momentsleutel om een zo gelijkmatig mogelijke spannings-verdeling te bekomen. De 
cirkelvormige opening in de mal bedraagt 5 cm. 
Er werd al snel geconstateerd dat de even ordes inderdaad ontbraken en dat de peak-to-
background-ratio zeer goed was. 
 
Het eerste deel van de opstelling (figuur 5.18) bestaat uit het kristal (3) en onmiddellijk daarop 
volgend een horizontale (4) en een verticale collimator (5) uit Tantaal. Dit alles staat opgesteld 
op een grote granieten optische tafel. De rotatie van het kristal om zijn verticale as gebeurt met 
een op perslucht gelagerde stappenmotor (CRY) waarvan de rotatie door middel van een 
hefboomsysteem werd ontdubbeld om de nodige precisie te bekomen bij de instelling van de 
hoek t.o.v. de elektronenbundel. Met behulp van een laser werd bepaald dat er 12973 stappen 
per graad zijn, of 7,708.10-5 ° per stap. De horizontale collimator die de verticale dimensie van 
de bundel collimeert is in hoogte verstelbaar vanop afstand d.m.v. stappenmotor CHO. De 
verticale collimatie vereist twee motoren (CVF en CVB) omdat deze de hoek van de bundel 
moet volgen. (figuur 5.18) Dan doorloopt de bundel enkele meters lucht tot de focus. Op 
ongeveer 8m is een zware loden afscherming geplaatst om de achtergrond in de meetruimte te 
beperken. In een latere fase werd de collimatie dichtbij het kristal vervangen door een loodmuur 
die vooral bedoeld was om de primaire bundel en de achtergrondstraling te absorberen. De 
motor CVB werd dan gebruikt om een beweegbare slit te voorzien ter hoogte van de muur op 8 
m van het kristal. 

Fig. 5.18 : Grondplan van de monochromatische X-stralenbron te Gent 
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In de meetruimte zelf is de opstelling ook op een optische tafel gemaakt. Alles bevindt zich op 
een draaitafel (8) die een translatie loodrecht op de as van de elektronenbundel en een rotatie 
kan ondergaan met de motoren TAX en TAR. Op exact 10.65 m van het kristal is een collimator 
(de Rowlandslit) geplaatst met een regelbare opening (9). Deze is gemaakt van Tantaal. Ook op 
deze tafel en achter de Rowlandslit is een goed afgeschermde Germaniumdetector geplaatst (7). 
Alle motoren worden aangestuurd via commando’s die met Labview via een seriële 
kabelverbinding worden doorgegeven aan de controllers die zich in de meetruimte bevinden.  
De mogelijke commando’s die naar de controller gestuurd worden zijn : 
 PR : leest de huidige positie van de motor uit 
 EP : verplaatst de motor naar een opgegeven positie  
 ER : verplaatst de motor over een opgegeven aantal stappen t.o.v. de huidige positie 
 PO : herdefinieert de waarde van de huidige positie 
 HL : halt-functie 
 
 
 

TRA 400 stappen/mm 
ROT 400 stappen/° 
CVF 3255 stappen/mm 
CVB 3255 stappen/mm 
CHO 3213 stappen/mm 
CRY 12973 stappen/° 
TAR 66,6 stappen/° 
TAX 133 stappen/mm 

Tabel 5.3 : Motorkarakteristieken. 
 

Daar waar nodig zijn de motoren voorzien van limitswitches. Dit zijn schakelaars op de uiterste 
posities die de desbetreffende motor mag bereiken. Deze zouden eventueel kunnen gebruikt 
worden als absolute oorsprong. In de wereld van stappenmotoren spreekt men van ‘homing’. 
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f) Detectiesysteem : 
 

Vlak na het sample is een goed afgeschermde Germaniumdetector van 76 cm³ geplaatst om een 
energiespectrum op te meten van de invallende X-straling. De werking van een Ge-detector 
wordt nu kort toegelicht. 

 
De Ge-detector bestaat uit een halfgeleiderdiode van Germanium met een P-I-N structuur. De 
Intrinsieke (I) zone (n=p=ni) of depletiezone is de eigenlijke detector en wordt gecreëerd door 
een negatieve spanning aan te leggen. De breedte van de depletiezone is benaderend evenredig 
met de aangelegde spanning. Deze zone werkt als ionisatiekamer voor voornamelijk X- en 
gammastraling. Wanneer een stralingskwantum invalt op de halfgeleider worden een aantal 
elektron-gat-paren gecreëerd. De lading die zo losgemaakt wordt is evenredig met de in de 
detector afgezette energie. De ladingsdragers worden door het elektrisch veld naar hun 
corresponderende elektrode gedreven vóór recombinatie ze weer doet verdwijnen. Het valt wel 
op te merken dat in een solid-state-detector geen ladingsmultiplicatie plaatsvindt zoals in een 
Geiger-Muller detector. De gecollecteerde lading wordt door een integrerende voorversterker 
omgezet in een spanningspuls. Deze voorversterker is niet alleen ruisarm, maar dient vooral als 
impedantie-aanpassing. Koeling met een dewar met vloeibare stikstof tot 77 K is nodig wegens 
de kleine bandgap van Ge (0.74 eV) om ruis en lekstromen door thermische generatie van 
ladingsdragers te beperken. De kleine gemiddelde energie nodig voor de creatie van één 
elektron-gat-paar (3 eV), de hoge specifieke dichtheid en de hoge Z-waarde (Z=32) maken van 
Ge een efficiënte detector. De best haalbare resolutie is op die manier ongeveer 500 eV. De 
hoge mobiliteit van de ladingsdragers samen met de intrinsiek kleine afmetingen maken in 
principe een snelle ladingscollectie (10 ns) mogelijk. Maar het hier gebruikte kristal is vrij groot, 
waardoor de ladingscollectie eerder 1 µs in beslag neemt. Hierdoor is deze detector niet geschikt 
voor het meten van hoge fotonfluxen doordat er pile-up optreedt. Wanneer twee fotonen met een 
bepaalde energie ongeveer gelijktijdig (binnen een interval kleiner dan de ladings-collectietijd) 
invallen wordt één tel geregistreerd met een energie gelijk aan de som van de energieën van de 
beide fotonen. In een spectrum neemt men typisch een piek waar bij de dubbele energie (zie 
bvb. figuur 5.24). Deze piek mag niet verward worden met de 2e orde diffractie vermits deze bij 

Fig. 5.19 : Principe van een Germaniumdetector 
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reflectie aan een [311] vlak ontbreekt. Vermits geweten is dat de 2e orde reflectie ontbreekt is 
het gerechtvaardigd de tellen bij deze energie mee te rekenen als tellen bij de grondenergie. 
Hierbij mag men evenwel niet vergeten dat elke tel in deze piek correspondeert met twee tellen 
in de eerste piek. 
De detector vereist een spanning van –3000 V die door een gepaste hoogspanningsvoeding 
wordt geleverd. Er is een controller met een ingang inhibit, een veiligheidssignaal vanuit de 
detector dat naar de hoogspanningsvoeding leidt en deze uitschakelt wanneer bijvoorbeeld de 
temperatuur van de detector te hoog wordt. Het eigenlijke uitgangssignaal wordt naar de 
preamplifier geleid. Vervolgens wordt het signaal versterkt. Er zijn drie versterkingsfactoren 
beschikbaar : 100x, 300x en 1000x . 
Met een coaxiale kabel wordt dit signaal naar de controlekamer geleid en door middel van een 
analoog-digitaal-omzetter gedigitaliseerd tot een 13-bit-signaal. Dit geeft een spectrum met 
8192 kanalen die elk corresponderen met een energie. Hierdoor is het energiebereik bij een grote 
versterkingsfactor kleiner dan bij een kleine versterking, maar de energieresolutie beter. 
Eventueel bestaat de mogelijkheid om in coïncidentie met de pulsen van de versneller te meten 
om de achtergrondstraling te beperken. Met een data-acquisitie-kaart en zelf geschreven 
software worden de gegevens verwerkt. 
 
Uitlezing van een Germaniumdetector geeft een aantal tellen in functie van het kanaalnummer. 
Calibratie is nodig om dit kanaalnummer te relateren aan een energie. Dit gebeurt door een 
gekende radioactieve bron naast de detector te leggen die bij verval X-stralen met typische 
energieën uitstuurt. Met een best-fit aan de bekomen data bekomt men enkele kanaalnummers 
(typisch een viertal) die overeenkomen met de bekende energieën die men vindt op 
isotopenkaarten. Aan deze koppels wordt een lineaire best fit gedaan en daarmee gebeurt de 
omrekening van kanaalnummer naar energie. Merk wel op dat naargelang de gebruikte 
voorversterkingsfactor de omrekenfactoren verschillen. 
Wanneer relatief hoge energieën (boven 200 keV) dienen gemeten worden is de meest geschikte 
ijkbron 226Ra met pieken bij resp. 295.2, 351.9, 609.3 en 1120.3 keV. Voor metingen beneden 
200 keV wordt 57Co gebruikt met lijnen bij 122.06 keV en 136.47 keV. Deze liggen echter vrij 
dicht bij elkaar zodat voor heel nauwkeurige metingen en verre extrapolatie bijkomende lijnen 
dienen gebruikt te worden. Een geschikte ijkbron is 182Ta met als belangrijkste lijnen 57.9, 59.3, 
67.2, 67.7, 100.1 en 222.1 keV. Eventueel ook bruikbaar zijn de karakteristieke Kα en Kβ-lijnen 
van lood, vermits deze door de afscherming rond de detector in elk opgenomen spectrum 
opduiken. Deze liggen bij 75.0 en 84.9 keV. Deze lijnen worden veroorzaakt doordat de 
invallende straling via het foto-elektrisch effect atomaire elektronen loslaat. De lege schil die 
dan achterblijft wordt opgevuld doordat hoger gelegen elektronen terugvallen met emissie van 
karakteristieke straling. 
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Calibratie dient voor precieze metingen telkens opnieuw te gebeuren wanneer de hoogspanning 
werd uitgeschakeld. Omwille van de gevoelige FET in de elektronica moet de hoogspanning 
immers langzaam van 0 opgevoerd worden tot haar nominale waarde van -3000V en de 
reproduceerbaarheid van deze waarde is onvoldoende betrouwbaar voor nauwkeurige metingen. 
Zoniet is een verschuiving over enkele procenten mogelijk. 
Naast de energiecalibratie is ook een constante monitoring van de bundelintensiteit 
noodzakelijk. Daarvoor is een goede tijdsresolutie nodig. Met de PC-TIO-10 counterkaart (zie 
Appendix A) kan dit gemakkelijk worden uitgevoerd. Het programma heet bundelmonitor.VI en 
registreert en toont de stromen I1 en I2 afzonderlijk en hun som. Deze som is een maat voor de 
bundelintensiteit. Strikt gezien is dit geen ideale indicator voor de invallende intensiteit aan X-
straling omdat de opbrengst van de remstralingsbron niet constant mag verondersteld worden in 
functie van de X-stralenenergie. De beste indicator zou een transmissie-ionisatiekamer zijn die 
tussen de bron en het sample staat. Dit kan in de toekomst eventueel onderzocht worden. 
Het programma kan zowel gebruikt worden om een meting te laten lopen tot een bepaalde 
lading is gecollecteerd dan wel gedurende een vooropgestelde tijd. 
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g) Toepassing van de theorie op de set-up in Gent : 
 
In de nu volgende paragraaf wordt de net beschreven theorie toegepast op de in Gent gebruikte 
opstelling. Er wordt een overzicht gegeven van de relevante parameters en hun onderlinge 
grootteordes. Hieruit konden enkele opmerkelijke conclusies getrokken worden. Daarnaast 
wordt beschreven hoe deze conclusies experimenteel konden geverifieerd worden. 
 
- divergentie van de X-stralenbron : 

Doordat de elektronenbundel reeds een eindige afmeting van de orde 0.5 cm heeft, en er in 
het target verstrooiing optreedt, zal de afmeting van de X-stralenspot aan de uittredezijde 
ongeveer 1 cm bedragen. De afstand tussen de bron en de collimator bedraagt ongeveer 135 
cm. De collimator begrenst de beam die op het kristal valt tot een breedte van 1 cm. Dit 
levert een divergentie op van 0.4° (FWHM) wat overeenstemt met ongeveer 5000 stappen 
van de motor CRY. Dit kon bevestigd worden aan de hand van het Labview-programma 
CRYSCAN. Hierbij wordt de beamline ingesteld op een bepaalde energie. Vervolgens wordt 
enkel de motor CRY van het kristal gedraaid en wordt de intensiteit in functie van de hoek 
opgemeten. Op figuur 5.20 is te zien dat het plateau inderdaad een breedte heeft van de 
zelfde orde. 

 
Hieruit volgt dat de X-stralenbron mag beschouwd worden als een superpositie van 
parallelle bundels, met alle mogelijke energieën, over ongeveer een halve graad. Dit beeld 
zal verder gebruikt worden bij de analyse van de energieresolutie in de verschillende 
mogelijke geometrieën. 

 

Cryscan Si[311] vlak
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Fig. 5.20 : Het resultaat van een CRYSCAN-procedure 
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- onderzoek van de energieresolutie : 

Bij de bepaling van de energieresolutie van de uiteindelijk op de detector invallende bundel 
zijn vele parameters van belang. Om een beeld te krijgen van welk van deze parameters 
bepalend was voor de energieresolutie werd telkens een orde van grootte berekend. Daartoe 
werd dezelfde chronologie gevolgd als bij de beschrijving van de theorie. 
 
* Bragg-wet voor een ideaal vlak kristal vlak : figuur 5.21 

Beschouw een parallelle bundel met energie Eo. Uit de Braggwet volgt dat deze enkel zal 
gediffracteerd worden wanneer exact een hoek θo wordt gemaakt met de kristalvlakken. 
Met de hierboven berekende divergentie van de bron betekent dit dat er steeds een 
gediffracteerde bundel met energie Eo zal zijn, vermits er parallelle bundels met een 
energie Eo aanwezig zijn over een hoekbereik van een halve graad. Omgekeerd zullen 
alle energieën die overeenstemmen met het hoekbereik van ongeveer een halve graad 
van de bron ook gediffracteerd worden. 
De divergentie van de bron legt een bovengrens op aan het door het kristal doorgelaten 
hoekbereik (of gelijkwaardig energiebereik). Wanneer op een afstand van 10.65 m een 
spleetsysteem met een breedte van 1 mm geplaatst wordt moeten volgende factoren in 
rekening gebracht worden. Het belicht gedeelte van het kristal wordt vanuit de spleet 
(vanuit punt 2) gezien onder een hoek van 0.054°. Dit geeft een bovengrens aan de 
energieresolutie doordat vanuit de detector slechts dit hoekbereik gezien wordt. 
Omgekeerd wordt de spleet door het kristal (vanuit punt 1) gezien onder een hoek van 
0.0054°. Ook dit geeft een bovengrens aan het doorgelaten energiebereik. 
We besluiten dat het doorgelaten energiebereik correspondeert met ∆θ = 0.054° wat bij 
65 keV overeenstemt met 1.05 keV voor Si[311]. Dit kan men berekenen met 
sinθ=3.7860/E met E in keV. Anders gezegd wordt de energiebreedte in deze geometrie 
bepaald door de grootste van de twee hoeken. Meestal is de slit smaller dan het belicht 
gedeelte van het kristal waardoor de hoek waaronder het kristal wordt gezien vanuit de 
spleet de bepalende factor is. 

  .       

  . 

1 

2 

Fig. 5.21 : Resolutiebepalende factoren bij een vlak kristal 
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* Dynamische theorie voor een ideaal vlak kristal : 

De reflectiviteitscurve dient als volgt te worden geïnterpreteerd. Beschouw opnieuw een 
parallelle bundel met energie Eo. Daar waar volgens de Braggwet exact een hoek θo moet 
gemaakt worden met de kristalvlakken zal nu eenzelfde bundel die minder dan ∆θ/2 
afwijkt van de ideale θo ook gediffracteerd worden. Deze spreiding is van de orde 10-6 °. 
Wegens de veel grotere divergentie van de gebruikte bron wil dit zeggen dat alle 
parallelle bundels met energie Eo ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Anders gezegd 
worden er fotonen met energie Eo gediffracteerd over een hoekbereik ∆θ om de ideale 
θo. Dit is voorgesteld in figuur 5.22. 
Teruggrijpend naar de opstelling met een spleetsysteem geeft dit in principe een 
bijkomende afname van de energieresolutie, maar uit het vorige blijkt dat deze bepaald 
wordt door de hoek waaronder het kristal wordt gezien, vermits deze zal domineren t.o.v. 
∆θ = 10-6 °. 

θ0 

∆θ 

Eo 

Fig. 5.22 : Bijdrage van de dynamische theorie tot de bepaling van de resolutie  
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* Lamellair model voor een ideaal gebogen symmetrisch kristal : 

Het buigen zorgt ervoor dat bundels van een bepaalde energie gefocusseerd worden op 
een bepaald punt van de Rowlandcirkel (zie geometrie). Nu speelt de hoek waaronder 
het kristal wordt gezien vanuit de detector geen rol meer, vermits deze niet meer 
correspondeert met een hoekbereik waaronder de verschillende kristalvlakken worden 
gezien. Het kristal werd immers juist zo gebogen dat alle kristalvlakken onder dezelfde 
hoek worden gezien. 
In elk punt van deze cirkel is de energieresolutie echter ook hier beperkt door de breedte 
van de reflectiviteitscurve zoals die uit de dynamische theorie volgt. Hierdoor worden 
fotonen met een bepaalde energie uitgesmeerd over een hoekbereik van de orde 10-6 ° 
om de ideale Bragghoek. 
Nu zal enkel de breedte van de spleet bepalende zijn voor de energieresolutie. Deze 
situatie was van toepassing bij de metingen van de K-edge van Bismuth en Uranium die 
werden gedaan toen er nog een symmetrisch gesneden Ge-kristal werd gebruikt [15]. 

 
* Lamellair model voor een ideaal gebogen asymmetrisch kristal : figuur 5.23 

Nu bekomt men uit de reflectiviteitscurve dat deze ten eerste veel breder is, van de orde 
10-3 °, maar ook dat deze niet meer symmetrisch is om de ideale Bragghoek. Beschouwt 
men opnieuw een parallelle bundel met energie Eo dan wordt die wegens de Braggwet 
gediffracteerd bij θo , maar wegens de reflectiviteitscurve ook voor grotere hoeken θ (de 
dynamische theorie zorgt ook hier nog voor een bijdrage aan beide zijden van de orde 
10-6 ° maar deze is verwaarloosbaar t.o.v. de 10-3 ° aan de kant van grotere hoeken). 
Het buigen zorgt ervoor dat een bepaalde energie Eo wordt gefocusseerd in het punt Fo 
op de Rowlandcirkel dat bepaald wordt door de hoek θo langs de Rowlandcirkel vanaf 
het buigingscentrum O. Maar nu kunnen fotonen met dezelfde energie Eo ook 
gediffracteerd worden onder grotere hoeken dan θο , dus in figuur 5.23 komen fotonen 
met energie Eo niet alleen in Fo maar ook dichter bij F1 terecht. Omgekeerd komen in één 
welbepaald punt F1 niet alleen fotonen met energie E1 aan maar ook hoger energetische 
fotonen. 
Voor de hier beschouwde set-up bedraagt deze intrinsieke breedte 0.076 mrad of 93 eV 
bij 68 keV. Uit de simulaties met XOP volgt immers dat de FWHM van de 
reflectiviteitscurve voor het hier gebruikte kristal (Si[311] , 4 mm dik , 5° asymmetrisch 
gesneden , 10.65 m kromtestraal) 4,35.10-3 ° bedraagt. Deze waarde is ongeveer constant 
voor θo tussen 50° en 100°. 
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Dit is van dezelfde orde van grootte als het hoekbereik dat de slit overspant op de 
Rowlandcirkel. Deze situatie is van toepassing op de huidige set-up. 
Tot nog toe gebeurden de meeste experimenten met een slitbreedte van 1 mm wat 
correspondeert met een energiebereik van 114 eV. Daardoor is de totale energiebreedte 
van de doorgelaten bundel 207 eV. De intrinsieke breedte wordt dominant wanneer de 
spleet een kleinere hoek overspant dan de intrinsieke hoek van 4,35.10-3 ° . Dit is het 
geval voor slitbreedtes kleiner dan 0.8 mm. 
Verderop wordt een experiment beschreven waaruit blijkt dat de zo bepaalde 
energiebreedte correct is. 

0

θ θ- 1

θ1
θ0

F1

I

θ0

θ1

Fig. 5.23 : Bepaling van de energieresolutie voor een gebogen asymmetrisch kristal 
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Dit heeft enkele belangrijke implicaties. 
Wanneer men een K-edge wil opmeten met een energieresolutie van enkele eV is het 
essentieel een goede energiecalibratie te hebben. De hier gebruikte Ge-detector heeft 
dankzij de koeling met LN2 een resolutie van ongeveer 500 eV. Hierdoor wordt een 
bundel met één enkele energie Eo op het spectrum waargenomen als een Gaussachtige 
kromme met een FWHM van ongeveer 500 eV. Toch is het mogelijk de energie te 
bepalen met een nauwkeurigheid die beter is dan 500 eV juist doordat enkel bundels 
gebruikt worden met een breedte die klein is t.o.v. die 500 eV. Hierdoor kan men een fit 
uitvoeren aan de kromme waarvan men weet dat ze afkomstig is van een smalle bundel 
(qua energiebreedte t.o.v. de detectorresolutie). Dit komt overeen met het uitvoeren van 
de deconvolutie van het bekomen spectrum met de impulsresponsie van de detector. Op 
die manier kan men de gemiddelde energie van de invallende bundel bepalen tot op 
ongeveer 10 eV (fout op fit + fout op de calibratie). 
Een tweede manier om de energie te bepalen is uit de geometrie van de opstelling. Dit 
wordt hier in het geval van een asymmetrisch gesneden kristal wel bemoeilijkt door de 
asymmetrische reflectiviteitscurve. Bovendien weet men voor een bepaalde 
gediffracteerde bundel niet a priori welke hoek deze maakte met de elektronenas vóór 
inval op het kristal. Daarvoor moet men de hoek bepalen die de kristalvlakken maken 
met de elektronenas. Men kan het kristal met behulp van de laser tot ongeveer 1 cm op 
10.65 m nauwkeurig richten. Op de lengte van 10.65 m zit een fout van ongeveer 3 cm 
en op de afstand tot de bundellijn ongeveer 2 mm. Bovendien volgt de slit niet de 
Rowlandcirkel maar een raaklijn. Dit alles resulteert in een nauwkeurigheid van 
hoogstens 1 keV. 
Hieruit wordt duidelijk dat een absolute energiecalibratie enkel mogelijk is door gebruik 
te maken van de Ge-detector. 
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h) Experimenten en resultaten: 
 
1) Historisch overzicht : 
 
Figuur 5.24 toont de evolutie van de karakteristieken van de monochromatische bron: 

Men kan nu terecht stellen dat huidige X-stralenbron een echt monochromatische bron is. De 
tweede orde reflectie is niet aanwezig en de derde orde is naar schatting 50 keer kleiner. 
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Fig. 5.24: Spectra in de verschillende fazen van de ontwikkeling van de bron 
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Fig. 5.25 : Berekening van de posities van de motoren i.f.v de hoek met de bundelas 
 

2) Automatisering plaatsing motoren : 
 
Uitlijning van de opstelling gebeurde tot dusver manueel met een laser vanop de plaats van de 
Ge-detector aan de hand van de reflectie op het kristal. Dit was een omslachtige en tijdrovende 
procedure . Daarom was het wenselijk dit te automatiseren d.m.v. een programma in Labview 
dat als enige input de gewenste energie zou kennen en aan de hand van deze waarde alle 
motoren op de juiste positie zou plaatsen. Dit houdt in de draaiing van het kristal (CRY), de 
plaatsing van de loodmuur met slit (CVB), de translatie van de tafel met Rowlandslit en Ge-
detector en de rotatie zodat de Rowlandslit exact in de richting van het kristal staat (ROT resp. 
TRA). Eerst werden de absolute posities uitgerekend t.o.v. de as van de invallende elektronen. 
(figuur 5.25) : 
 
           Xdet = 10650 mm 
             Xlood = 8745 mm 
 
                     2θ 
 
                   Ylood 

  Ydet 
 
 

   2θ 
 

 
 
 
Belangrijk is wel dat slechts voldaan is aan deze geometrie wanneer het kristal zo gedraaid is dat 
de gediffracteerde bundel die in de detector valt oorspronkelijk parallel aan de bundelas van de 
elektronen lag. Daarom is een CRYSCAN-procedure noodzakelijk die voor een bepaalde 
geometrie de positie van de motor CRY zoekt die een maximale opbrengst geeft. Hiermee kan 
de ideale positie slechts bepaald worden tot op ongeveer 500 stappen (zie figuur 5.20) of 1/20 
graad waardoor slechts tot op ongeveer 1 keV nauwkeurig kan ingesteld worden. Dit wordt 
bevestigd door de praktijk en deze nauwkeurigheid is voldoende voor de beoogde toepassingen. 
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Uit de geometrie volgt :  
 
2d.sinθ = nhc/E   met n=1  →   θ = arcsin(hc/2dE) = arcsin(3.786125/E[keV])     voor Si[311] 
waardoor : 
Ydet   = Xdet.tan(2θ) 
Ylood  = Xlood.tan(2θ) 
 
Daaruit volgt met de gegevens uit tabel ??? het aantal stappen dat elke motor moet doorlopen 
om van een energie Eo naar een nieuwe energie E te gaan. 
 
ER  CRY : 12973.[arcsin(hc/2dE) - arcsin(hc/2dEo)]   ( in graden ! ) 
ER  ROT : 400.2.[arcsin(hc/2dE) - arcsin(hc/2dEo)]   ( in graden ! ) 
ER CVB : 3,255.Xlood.[tan(2θ)- tan(2θ0)]     ( in mm ! ) 
ER TRA : 400.Xdet.[tan(2θ)- tan(2θ0)]      ( in mm ! ) 
 
 
Er bestond reeds een module place.VI om elk van de motoren afzonderlijk te sturen. 
De implementatie is te vinden in Appendix A. Het programma kent als input de energie Eo waar 
de set-up zich op dat moment bevindt en de energie E waar men wenst naartoe te gaan. Het 
programma rekent steeds relatief ten opzichte van de oorspronkelijke positie in de 
veronderstelling dat deze correspondeert met een correct uitgelijnde situatie. Wanneer om een of 
andere reden iets fout gaat en men de juiste posities zou verliezen moet opnieuw handmatig uit 
te lijnen. Om dit te vermijden werd ervoor gezorgd dat de oorspronkelijke posities en de nieuwe 
posities worden weggeschreven naar een logfile, zodat men eventueel aan de hand van die 
gegevens kan achterhalen wat er fout liep. 
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3) Detectorscan : 
 
Het vorige programma kan geïntegreerd worden in een programma dat bij verschillende 
energieën een meting verricht. Dit kent als parameters de energieën Eo van de oorspronkelijke 
set-up, de startenergie, de eindenergie, het aantal metingen tussen deze waarden en de duur van 
elke meting. Het resultaat hiervan is te zien in volgende figuur : 
Het programma kreeg de opdracht om 10 metingen van 200 s te doen, met als startenergie 55 
keV en als eindenergie 65 keV. 

Een variant op dit programma is beamlinescan.VI en hierbij wordt het kristal vastgehouden en 
de beamline bewogen. Wanneer dan de gemeten intensiteit wordt uitgezet in functie van de hoek 
langs de Rowlandcirkel bekomt men figuur 5.27 : 

Hieruit volgt nogmaals de bevestiging dat op een gegeven moment steeds een hoekbereik van 
ongeveer een halve graad op de Rowlandcirkel belicht wordt wegens de divergentie van de bron. 

Fig. 5.26 : Meting van de monochromatische bundel in functie van θ 
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Fig. 5.27 : Intensiteit langs de Rowlandcirkel voor een vaste kristalpositie 
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4) Meting van een K-edge : 
 
i. Inleiding : 
 
Met een continu afstembare X-stralenbron met goede energieresolutie is het mogelijk de 
attenuatiecoëfficiënt van in principe elk geschikt element te onderzoeken. Dergelijke bronnen 
zijn echter slechts sinds kort met voldoende intensiteit in het energiebereik boven enkele 
tientallen keV beschikbaar, aan grote synchrotronstralingsfaciliteiten. Hierdoor is er weinig 
systematische experimentele data voorhanden en is men aangewezen op theoretische simulaties 
[16]. De remstralingsbron te Gent biedt het voordeel over een groot energiebereik en met goede 
energieresolutie systematisch dergelijke metingen te kunnen verrichten, en dit aan een fractie 
van de kost van experimenten aan grote synchrotronstralingsfaciliteiten. 
Met name de meting van de attenuatiecoëfficiënt in de buurt van de K-edge is interessant. Met 
de vorige set-up, die gebruik maakte van een Ge[220]-kristal, werden reeds de K-edges van Bi 
en U opgemeten [15]. Hierbij werden enkele systematische afwijkingen vastgesteld van de 
theoretische voorspelling wat het belang onderstreept van dergelijke metingen. 
De gezochte waarde µ(E) in cm-1 bekomt men uit de wet van Lambert-Beer : I=Io.exp(-µ.x) 
Hieruit volgt dat µ=-ln(I/Io)/x 
Drie zaken zijn hierbij van essentieel belang. Ten eerste dient de dikte x van het target 
nauwkeurig gekend te zijn. Vervolgens moeten de intensiteiten Io en I van resp. de invallende en 
geattenueerde monochromatische bundel precies gemeten worden. Tot slot moet de energie van 
de bundel nauwkeurig bepaald kunnen worden. Er zal beschreven worden hoe aan de eerste 
twee eisen wordt tegemoetgekomen door een roterend sample te gebruiken. De laatste vereiste 
zal nadien worden toegelicht. 
 
ii. Roterend sample : 
 
Wanneer men een vast sample gebruikt zal steeds dezelfde zone van dat sample bestraald 
worden. Het is evident dat men voor preciese metingen de dikte in die zone heel nauwkeurig 
moet kennen. Hiervoor kan men een micrometer gebruiken, of men kan de dikte afleiden uit het 
gewicht, de soortelijke massa en de oppervlakte van het sample. Deze laatste methode geeft 
echter een gemiddelde dikte over het hele sample, welke kan afwijken van de dikte op de plaats 
die belicht wordt met de bundel. Door het sample te laten roteren, zodat telkens een andere zone 
wordt belicht, wordt de dikte uitgemiddeld. Daardoor wordt de methode op basis van het 
gewicht en de oppervlakte voldoende nauwkeurig. 
Voor het normaliseren van de data moet in principe een meting gebeuren van het aantal fotonen 
in het gewenste energie-interval die op het sample invallen. Hiervoor moet men echter een 
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energiegevoelige detector tussen Rowlandslit en sample plaatsen waardoor de invallende bundel 
zou beïnvloed worden. Men kan echter terugvallen op enkele signalen van de witte bundel. Zo is 
de lading die wordt afgezet in het remstralingstarget én in de beamstop samen een maat voor de 
intensiteit van de invallende elektronenbundel. Hierbij veronderstelt men echter dat de spectrale 
opbrengst remstralingsbron steeds dezelfde is, wat niet a priori geweten is. Voor deze meting 
kan het programma bundelmonitor.VI gebruikt worden (zie Appendix A). Een tweede mogelijk 
signaal is de uitlezing van een ionisatiekamer tussen bron en sample. Hiermee meet men de 
intensiteit van de witte X-stralenbundel. Wanneer men dit signaal gebruikt als normalisatie 
veronderstelt men dat het energiespectrum van de bundel steeds hetzelfde blijft, zowel in functie 
van de tijd als van de geselecteerde energie. Ook dit zal niet het geval zijn. 
 
Daarom wordt sample gebruikt in de vorm van een cirkel 
waaruit een sector is uitgespaard (figuur 5.28). Dit wordt 
bevestigd op een dunne aluminium schijf die aangedreven 
wordt door een elektromotortje (3) met een regelbare 
snelheid van om en bij de 1 Hz. Hierdoor zal men met de 
Ge-detector afwisselend de bundel waarnemen die enkel 
door het aluminium (met bekende dikte) is gegaan, en de 
bundel die door het aluminium én door het sample is 
gegaan. Door nu met een sensor (5) te controleren welke 
zone zich in het belicht gedeelte bevindt kan men quasi 
simultaan een spectrum opnemen van de ongeattenueerde 
en de geattenueerde bundel. Dit gebeurt inductief, door 
middel van een aluminium ring die dezelfde hoek overspant als het target (7). Er is nog een 
tweede sensor (6) voorzien om te bepalen wanneer de overgang van de ene naar de andere zone 
plaatsvindt. Wegens de eindige omvang van de bundel neemt deze overgang enige tijd in beslag 
gedurende dewelke geen zinvolle informatie wordt bekomen. Daarom is het belangrijk dat het 
roterend sample dicht bij de detector staat ter hoogte van de Rowlandcirkel. Daar is de bundel 
immers gefocusseerd en zal de overgang minder tijd in beslag nemen waardoor de kans op foute 
metingen kleiner wordt. Door het signaal van de eerste sensor als 14e bit toe te voegen aan het 
signaal uit de ADC bekomt men dat beide spectra van 8192 kanalen worden opgenomen in één 
spectrum van 16384 kanalen breed (figuur 5.29). De eerste helft correspondeert dan met het 
sample in de bundel, de tweede helft met de ongeattenueerde bundel. De hoek die wordt 
overspannen door het sample wordt zo gekozen dat het aantal tellen in beide spectra ongeveer 
van dezelfde orde is. 
Door de rotatie worden tijdsafhankelijke fluctuaties van de bundel opgenomen in beide spectra 
en spelen dus geen rol meer. Enkel de fotonen in het relevante energiebereik worden gemeten 

Fig. 5.28 : Het roterend target 
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zodat verschuivingen in het spectrum van de witte bundel niet langer een probleem stelt. Tot slot 
worden door dezelfde sensor die bepaalt op welke zone de bundel invalt ook twee counters Cin 
en Cout getriggerd. Deze worden gebruikt om te corrigeren voor fluctuaties in de rotatiesnelheid 
van het sample. 
Dan volgt µ(E) uit : 
 
 
Nu kan x.ρ nauwkeurig gemeten worden via  x.ρ = m/A  met m de massa en A de oppervlakte. 
Er valt wel op te merken dat de zo gemeten µ enkel de attenuatie wegens foto-elektrisch effect 
en incoherente verstrooiing omvat. De coherent verstrooide fotonen ondergaan een zo kleine 
hoekafwijking dat deze niet te onderscheiden zijn van de fotonen die niet interageerden. 
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Fig. 5.29:  Voorbeeld van een dubbel spectrum bekomen met een roterend sample 



Hoofdstuk 5  : X-stralenbron Gent  pg. 92 

Microtomografie met fotonen- en neutronenbundels  Manuel Dierick 

iii Experiment : 
 
De K-edge van Tantaal (Ta) ligt bij 67.4 keV. Omdat deze energie aansloot bij de opstelling op 
dat moment en er Ta-plaatjes beschikbaar waren, werd besloten Ta als sample te nemen. Er 
werden 20 metingen gedaan gecentreerd om de K-edge met een interval van telkens 15 stappen 
van de motor CRY. Dit is gemiddeld 24 eV per meting zodat de totale meting ongeveer 500 eV 
overspant. De breedte van de Rowlandslit bedroeg 0.35 mm wat bij 67.4 keV overeenstemt met 
een energiebreedte van 39.4 eV. De intrinsieke breedte bedraagt 91.0 eV waardoor de totale 
energiebreedte van de gebruikte bundel 130.4 eV bedraagt. 
Een count in de piek met dubbele energie is wegens het ontbreken van de 2e orde reflectie met 
zekerheid toe te schrijven aan een pile-up-event. Daarom moet het aantal tellen onder de piek 
met dubbele energie twee maal opgeteld worden bij het aantal tellen onder de eerste piek. Dit is 
nodig omdat bij hoge fluxen de kans op pile-up groter is, waardoor de fractie die in de piek met 
dubbele energie terechtkomt niet constant is. 
 
Zo werd het resultaat bekomen in figuur 5.30 : 

 

Fig. 5.30 : Experimentele meting van de K-edge van Ta 
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5) Verificatie energiebreedte : 
 
Hierboven werd beschreven waarom een roterend target wordt gebruikt. De spectra die men 
hiermee bekomt bevatten echter meer informatie dan alleen de attenuatie. Het blijkt mogelijk te 
zijn rechtstreeks de energiebreedte van de invallende bundel uit deze spectra te halen. 
Beschouw een bundel met een bepaalde energiebreedte. Wanneer hiermee een meting van de K-
edge gebeurt zoals hierboven beschreven, dan zal die breedte zich manifesteren in de opgemeten 
spectra.  
Veronderstel voorlopig voor de eenvoud een rechthoekig energiespectrum en een stapvormig 
verloop van de attenuatiecoëfficiënt. De invloed van deze factoren wordt verder in detail 
onderzocht. Wanneer het volledige energiebereik in de bundel, typisch 100 eV breed, beneden 
de K-edge ligt ondervinden alle fotonen eenzelfde attenuatie. Hierdoor is het energiespectrum 
van de doorgelaten bundel identiek aan dat van de invallende. Merk op dat de verhoudingen van 
de attenuaties arbitrair gekozen zijn. Voor het met de detector opgemeten spectrum betekent dit, 
wegens de beperkte resolutie van 500 eV, dat een analyse van beide pieken dezelfde gemiddelde 
energie geeft. Dezelfde redenering geldt voor het geval dat de bundel volledig boven de K-edge 
valt. 
 

 
Wanneer nu het energiespectrum overlapt met de K-edge zullen de fotonen met een energie 
boven de K-edge sterker geattenueerd worden dan die met energie beneden de K-edge. 
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Fig. 5.31 : Energiespectrum van de doorgelaten bundel in functie van de positie t.o.v. de K-edge 
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Hierdoor wordt het energiespectrum van de doorgelaten bundel asymmetrisch vervormd. De 
asymmetrie zal opnieuw door de beperkte resolutie van de detector uitgesmeerd worden en niet 
waar te nemen, maar de gemiddelde energie zal verschoven zijn ten opzichte van die van de 
ongeattenueerde bundel. De verschuiving is steeds naar lagere energie toe wegens de grotere 
absorptie bij hogere energie. Het effect is merkbaar zolang de bundel overlapt met de K-edge. 
Dit is een rechtstreekse indicatie van de energiebreedte van de gebruikte bundel en meteen een 
goede methode om de simulaties gemaakt met XOP te verifiëren. De offset zal het grootst zijn 
wanneer de gemiddelde energie van de invallende bundel exact op de K-edge valt en bedraagt 
dan 1/4 van de totale energiebreedte. 
Nu zal het energiespectrum wat meer in detail bekeken worden. Het eigenlijke energiespectrum 
van de invallende bundel wordt bepaald door twee bijdragen, de intrinsieke breedte en de 
breedte bepaald door de Rowlandslit. 
De reflectiviteitscurve geeft in elk punt een intrinsiek energiespectrum dat dezelfde vorm heeft 
als de reflectiviteitscurve. In een bepaald punt kwamen zoals gezegd niet alleen fotonen aan met 
een energie zoals volgt uit de geometrie en de Braggwet, maar ook fotonen met een hogere 
energie. De reflectiviteit voor deze fotonen was echter lager waardoor het intrinsiek 
energiespectrum dezelfde vorm vertoont als de reflectiviteitscurve. De Rowlandslit is niet meer 
dan een ‘window’ op de Rowlandcirkel. Het uiteindelijke doorgelaten spectrum is wiskundig 
gesproken de convolutie van beide bijdragen. Dit zal hier slechts kwalitatief voor enkele 
speciale gevallen worden besproken. 
Wanneer de energiebreedte bepaald door de Rowland (∆R) veel 
kleiner is dan de intrinsieke breedte (∆I) zal het doorgelaten 
spectrum ongeveer de vorm hebben van het intrinsieke 
energiespectrum. 
Als de breedte bepaald door de Rowlandslit groter is dan de 
intrinsieke breedte zal de intensiteit een plateau vertonen met 
flanken met als breedte de intrinsieke breedte. 
Wanneer beide even groot zijn zal de vorm benaderend 
driehoekig zijn met als breedte 2.∆I 
Als tenslotte ∆I groter is dan ∆R bekomt men opnieuw eenzelfde 
plateauvorm. 
Van elk van deze vormen kan berekend worden wat de maximale 
offset zal zijn. Dit zal hier echter niet volledig uitgewerkt 
worden. Idealiter zou de echte convolutie met de echte functies 
moeten uitgevoerd worden. 

I 

E ∆I 

∆I     ∆R-∆I    ∆I 

2.∆I 

∆R     ∆I-∆R    ∆R 

Fig. 5.32 : Energiespectrum na 
convolutie met Rowlandwindow 
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De experimentele verificatie gebeurde met dezelfde spectra waarmee de K-edge-meting in 
vorige paragraaf gebeurde. Het betreft een meting aan een Ta-target rond 67.4 keV. Er werden 
20 metingen gedaan gecentreerd om de K-edge met een interval van telkens 15 stappen van de 
motor CRY. Dit is gemiddeld 29.4 eV per meting zodat de totale meting ongeveer 250 eV 
overspant. 
De breedte van de Rowlandslit bedroeg 0.35 mm wat bij 67.4 keV overeenstemt met een 
energiebreedte van 39.4 eV. De intrinsieke breedte bedraagt 91.0 eV. Hierdoor is de laatste 
situatie van figuur 5.32 geldig. Volgens deze berekening moet het effect merkbaar zijn over een 
energiebereik van 130.4 eV. De offset in functie van de gemiddelde energie van de invallende 
bundel zal bij benadering een Gaussvormige verloop vertonen. De maximale offset wordt 
bekomen wanneer de K-edge centraal valt in het energiespectrum. Het gemiddelde van de 
doorgelaten bundel werd dan berekend en bleek op 22.5 eV te liggen van de K-edge. Dit komt 
overeen met precies één kanaal van de ADC. 
Vervolgens werd voor elk gemeten spectrum een fit gedaan aan zowel de ongeattenueerde piek 
in de linkerhelft van het spectrum als aan de geattenueerde in de rechterhelft. Hiermee worden 
de posities van de pieken onder de vorm van kanaalnummers bekomen. Deze zullen voorlopig 
niet naar energie omgerekend worden. Van het kanaalnummer van de geattenueerde bundel 
dient nog 8192 te worden afgetrokken, waarna beide posities kunnen vergeleken worden. 
Het resultaat is te zien in figuur 5.33 : 
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Fig. 5.33 : Offset van de energie van de doorgelaten bundel rond de K-edge 
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Er werd een Gausskromme gefit aan de bekomen meetpunten met als resultaat : 

- De maximale offset bedraagt 1.05 kanalen, wat gezien het beperkt aantal meetpunten en de 
fouten erop in uitstekende overeenstemming met de theorie is. 
- Het effect is merkbaar over een breedte van 6 kanalen of 135 eV. Ook dit komt zeer goed 
overeen met de theorie. 
- De overige meetpunten zijn allen binnen de fout in overeenstemming met nul. 

Hiermee is bevestigd dat de uiteindelijke energiebreedte van de invallende bundel met goede 
nauwkeurigheid (gezien het beperkt aantal meetpunten) volgt uit de redenering van paragraaf e). 
 
Het belang van dit effect ligt onder andere in het feit dat hiermee kan vastgesteld worden in 
hoeverre de K-edge werkelijk een stap is, dan wel of deze over een bepaald energiebereik stijgt. 
Wanneer men een ideale stap zou meten met een bundel met een bepaalde energiebreedte dan 
zal deze stap in de meting uitgesmeerd worden over die breedte. Wanneer de stijging van de 
attenuatie over een bepaalde breedte zou gebeuren, dan zou het effect merkbaar moeten zijn 
over de som van beide bijdragen. 
Omdat uit het voorgaande bleek dat de berekende en de gemeten energiebreedte in goede 
overeenstemming zijn is de voorlopige conclusie dat de K-edge van Ta geen merkbare breedte 
heeft en dus een echte stap is (op een schaal van 100 eV). 
In theorie moet het mogelijk zijn om met één enkele meting met een bundel gecentreerd op de 
K-edge de attenuatiesprong te visualiseren door het gemeten spectrum te deconvolueren met de 
lijnvormfunctie van de Ge-detector. Dit dient echter nog verder onderzocht te worden. 
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Besluit : 
 
De tomografieopstelling is nu vrijwel volledig op punt gesteld, en enkele heel nuttige 
toepassingen werden gedemonstreerd. De ontwikkeling is nu zover dat de klemtoon in de 
toekomst vooral op de toepassingen zal liggen. Wat betreft tomografie in Gent is echter nog 
verdere ontwikkeling nodig om de acquisitietijden korter te maken. Vooral de efficiënte 
conversie van X-stralen naar zichtbaar licht moet nog bestudeerd worden. Er wordt ook 
overwogen een gevoeligere CCD-camera te kopen met een groter dynamisch bereik. 
De zijsprong naar neutronentomografie biedt zeer interessante perspectieven, met name wat de 
lens betreft. De uitgevoerde experimenten hebben aangetoond welke verbeteringen nog mogelijk 
zijn. Zo zal getracht worden de afmetingen van de focale spot van de lens te verbeteren. Tevens 
werden enkele nuttige potentiële toepassingen gedemonstreerd. 
Maar vooral op het vlak van de X-stralenbron in Gent is vooruitgang geboekt. 
De plaatsing van de beamline met de stappenmotoren werd geautomatiseerd en zal in vele 
experimenten kunnen aangewend worden. 
Er is een beter inzicht bekomen in de diffractie van X-stralen aan een kristal. Hierdoor werd de 
invloed van een aantal parameters verduidelijkt, waaronder de opening van de Rowlandslit. Er 
werden verschillende experimenten uitgevoerd om de conclusies die hieruit volgen te 
bevestigen. Dit alles resulteerde in een mogelijkheid om theoretisch de energiebandbreedte van 
de invallende bundel te bepalen, én in een experimentele methode om deze te verifiëren. 
Bovendien werd met de nieuwe opstelling met succes een K-edge opgemeten. Bij dit experiment 
is vooral de absolute bepaling van de energie van de invallende bundel van belang. Dezelfde 
inzichten maakten het mogelijk dit probleem beter te definiëren. Zo werd vastgesteld dat de 
energiebepaling op basis van de doorgelaten bundel een systematische fout introduceert nabij de 
K-edge. 
Uit dit alles volgt de belangrijke conclusie dat de energiebepaling enkel met een goed 
gecalibreerde Ge-detector kan gebeuren en niet op basis van de geometrie van de opstelling. 
Bovendien moet besloten worden dat voor nauwkeurige K-edge-metingen vooral een goede 
energieresolutie van belang is, eerder dan een hoge intensiteit. Daarom is een symmetrisch 
gesneden kristal onontbeerlijk. 
Dit in tegenstelling tot tomografie waar een hoge intensiteit belangrijker is dan een goede 
energieresolutie, waardoor een asymmetrisch gesneden kristal aangewezen is. 
Ongeacht de toepassing is een gebogen kristal aangewezen omwille van de intensiteit. 
In de nabije toekomst zal de K-edge van een aantal elementen opgemeten worden, met 
bijzondere aandacht voor de energiecalibratie. 
Ook zal getracht worden de detectielimiet van de element-gevoelige analyse vast te leggen aan 
de hand van enkele oplossingen met gekende concentraties. 
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APPENDIX A : LABVIEW 

 

 
 
In alle experimenten en metingen die in dit werk werden uitgevoerd werd gebruik gemaakt van 
Labview, een product van National Instruments. Labview is een programmeertaal zoals C of 
FORTRAN. Maar in tegenstelling tot deze klassieke tekstgebaseerde codes steunt Labview op 
een grafische programmeertaal, G genoemd. Programma's worden opgedeeld in subroutines net 
zoals procedures in FORTRAN en worden VI's genoemd, wat staat voor Virtual Instruments. 
Deze naam is gekozen omdat ze het uiterlijk hebben van echte instrumenten, maar wezenlijk 
zijn het echte computerprogramma's. De modulaire manier van denken maakt het mogelijk 
ingewikkelde of uitgebreide programma's op te delen in makkelijker hanteerbare deeltaken die 
in hiërarchisch hogere VI's elk voorgesteld worden door blokken met een gepast aantal in- en 
uitgangen. Hier komt nog een sterk punt van Labview naar voor. Bestaande (eventueel 
voorgeprogrammeerde) routines kunnen vlot ingepast worden in eigen programma's en Labview 
is tevens heel soepel wat betreft het accepteren van verschillende dataformaten. Verder zijn er 
de klassieke tools om het programmeren te vergemakkelijken zoals debugging, stap voor stap 
doorlopen van het programma, de mogelijkheid tussentijdse waarden te monitoren en zelfs een 
geanimeerde dataflow. Tenslotte zijn een groot aantal bibliotheken voorhanden met allerlei 
voorgeprogrammeerde functies, gaande van eenvoudige wiskundige bewerkingen tot 
gesofisticeerde acquisitie en analyseroutines, netwerk- en file I/O operaties. Dit alles maakt het 
mogelijk volledig automatisch data te collecteren, te analyseren en te verwerken. 
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Een programma bestaat uit twee delen : eerst is er de interactieve interface of het 'frontpaneel'. 
Deze bevat alle input (regelaars, instelwaarden, schakelaars,draai- en drukknoppen, enz.) en 
output (grafieken, meetwaarden, indicatoren, enz.) die de gebruiker nodig heeft. 
 
 

Fig. A.1.1 : Een frontpaneel in Labview 
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Anderzijds is er het 'blokdiagramma' of het eigenlijke programma. Een programma wordt 
opgebouwd als een flowchart waar de data langs verbindingsdraden van de ene bewerking naar 
de andere gaat, eventueel ingebed in standaardstructuren als FOR...NEXT-loops, CASE-
structuren of WHILE-condities. Bij elke input of output op het frontpaneel hoort een terminal in 
het blokschema. Labview kent uitgebreide voorzieningen voor het grafisch weergeven van data, 
voor het aansturen van seriële poorten en vooral voor data-acquisitie (DAQ). 

 
 
 
Eén van de sterkste punten van Labview is ongetwijfeld het gemak waarmee aan data-acquisitie 
kan gedaan worden. Doordat National Instruments zijn eigen DAQ-kaarten produceert is de 
hardware volledig compatibel met de software. 
 
 

Fig. A.1.2 : Een programma in Labview 
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Het programma sommeer_beeld.VI : 
 
Hier zal enkel het gedeelte getoond worden dat de eigenlijke optelling van de beeldlijnen 
uitvoert. Dit programma werd als sub-VI geïntegreerd in een programma dat de beeldacquisitie 
verzorgt, doch dit wordt hier niet getoond wegens de omvang en het feit dat dit 
voorgeprogrammeerde routines zijn. Als enige opmerking moet vermeld worden dat het bij 
gebruik van dit programma essentieel is dat het beeld perfect parallel staat met de horizontale 
richting. 

Input van de 
CCD camera 
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Het programma bundelmonitor.VI : 
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Het programma move_beamline_to_E.VI : 
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