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Monochrcmator 
De uitvinding heeft betrekking qp een monochronator bestaande uit -

in de richting van de straling achter elkaar opgesteld - een ingangsspleet, 
een eerste stel gekreunde spiegels, een dispergerend tralie, een tweede stel 
gekromde spiegels en een uitgangsspleet. Meer in het bijzonder heeft de 

5 uitvinding betrekking cp zulk een monochronator voor straling gelegen in 
het verre ultraviolette gebied of voor zachte röntgenstraling. 

Zulk een ironochranator is bekend uit het artikel "X-ray efficiencies 
of blazed gratings in extreme off-plane mountings" van de hand van W.Werner 
en gepubliceerd in "Applied Optics" J_6, Nr. 8 (augustus 1977), biz. 2078. 

10 Het voornaamste onderdeel van de in dit. artikel beschreven monochronator 
voor röntgenstralen is een reflecterend diffractietralie met equidistante 
rechte groeven. Bij zulk een tralie wordt de richting van de invallende 
bundel in twee corponenten ontbonden. De hoek tussen de invallende stralen 
en het vlak loodrecht qp de traliegroeven is de Snellius-component Q (fig.1). 

15 De andere corponent, diffractieconponent V genoemd, is de hoek tussen de 
invallende stralen na projectie hiervan in het vlak loodrecht op de tralie-
groeven en de loodlijn qp het vlak van het tralie. De richting van de afge-
bogen bundels wordt in vergelijkbare corponenten ontbonden. Deze worden 
aangegeven met ty' (diffractieconponent) en Q' (Snelliuscoiponent). 

20 Ter vergroting van het rendement van zulk een diffractietralie 
worden twee maatregelen getroffen. Ten eerste heeft de dwarsdoorsnede van voorts 
de groeven een asymmetrische zaagtandvorm en wordt ervva5r gezorgd dat de 
op het tralie invallende stralen zijn gelegen in vlakken die evenwijdig 
lopen aan de lengterichting van de groeven en loodrecht staan op de schui-

25 ne zijden van de zaagtanden (blaze configuration). De hoek tussen de lood-
lijn op de schuine zijde van de zaagtand en de loodlijn qp het vlak van het 
tralie wordt de "blaze" hoek ^genoemd. In de beschreven configuratie zijn 
de beide diffractieccmponenten tjj en ̂ p' dus gelijk aan de "blaze" hoek . 

Ten tweede wordt er voor gezorgd dat de stralen bijna evenwijdig 
30 aan de groeven qp het tralie invallen (off-plane incidence). Dit is nood-

zakelijk orüat er geen materialen bekend zijn die zachte röntgenstraling 
(en ook straling gelegen in het verre ultraviolette gebied) bij betrekkelijk 
kleine invalshoeken nog in aanzienlijke mate reflecteren. Het rendement 
van een reflectie van zulke straling neemt echter sterk toe bij scherende 

35 inval, dat wil zeggen bij waarden van de Snelliuscamponenten Ö en B' van 
bijna 90°. 
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Bij de bekende monochranator bevinden zich - gezien in de richting 
van de straling - vóór het diffractietralie een ingangsspleet waardoor een 
polychrcmatische bundelstraling intreedt en een eerste stel gekromde spie-
gels die er voor zorgen dat deze straling in de vorm van een evenwijdige 

5 bundel qp het diffractietralie invalt. Dit eerste stel gekromde spiegels 
kan bestaan uit twee in de richting van de straling achter elkaar opgestel-
de spiegels waarvan elk in één richting is gekromd en waarbij de kramiings-
richting van de ene spiegel ongeveer loodrecht staat op die van de andere. 
Het is echter ook mogelijk in plaats van een stel slechts één in twee 

10 richtingen gekromde, bijvoorbeeld parabolische spiegel toe te passen. Ten-
gevolge van het reeds vermelde feit, dat slechts bij scherende inval een 
enigermate aanvaardbaar reflectierendement kan worden verkregen is de op-
stelling van de gekrande spiegel(s) zodanig, dat de straling hier onder 
een hoek van bijna 90° invalt. 

15 Gezien in de richting van de straling achter het diffractietralie 
is een tweede stel gekrande spiegels opgesteld waarop ander een invalshoek 
van bijna 90° door het diffractietralie gereflecteerde straling valt, welke 
spiegels een beeld van de ingangsspleet vormen dat zich bevindt ter plaatse 
van een achter dit tweede stel spiegels opgestelde uitgangsspleet. Ook dit 

20 tweede stel spiegels kan bestaan uit twee ieder in één richting gekrande 
spiegels of uit één in twee richtingen gekrande spiegel. Indien een groter 
gezichtsveld is vereist kannen hier zelfs meerdere in twee richtingen ge-
kromde spiegels worden toegepast. 

Aangezien er de voorkeur aan wordt gegeven de diffractieccnponenten 
25 ^ en ij/1 beide constant en gelijk of nagenoeg gelijk te doen zijn aan de 

"blaze" hoek, zal de verandering van de golflengte tot stand gebracht moe-
ten worden door het wijzigen van de Snelliusccrnponent Q . Deze hoek, die 
iets kleiner is dan 90°, kan worden gewijzigd door het diffractietralie te 
draaien ten opzichte van de stralingsbundel afkomstig van het eerste stel 

30 gekromde spiegels, dus ten opzichte van de ingangsspleet en het eerste 
stel gekrande spiegels die vast ten opzichte van elkaar zijn opgesteld. 
Door de genoemde draaiing van het diffractietralie verandert echter de 
richting van de door dit tralie gereflecteerde bundel en dit maakt het 
noodzakelijk ook het tweede stel gekromde spiegels tezamen met de ten cp-

35 zichte hiervan vast opgestelde uitgangsspleet van plaats en richting te 
doen veranderen teneinde dit tweede stel spiegels en de uitgangsspleet 
de juiste positie ten opzichte van de door het gedraaide tralie gereflec-
teerde stralingsbundel te laten innemen. 

Het is duidelijk, dat de noodzaak tot het verplaatsen van het 
40 tweede stel gekrande spiegels tezamen met de uitgangsspleet bij het instel-
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len op een andere golflengte een nadeel is van de tekende monochranator. 
Niet alleen vormt het instellen van het tweede stel spiegels met de uit-
gangsspleet een complicatie, maar bovendien moet/ook de zich achter de uit-
gangsspleet bevindende apparatuur opnieuw worden ingesteld. 

5 De uitvinding beoogt nu een rronochrcmator te verschaffen waarbij 
bij het instellen op een andere golflengte de plaats en de richting van de 
uitgaande stralingsbundel ten opzichte van die van de binnenkomende stra-
lingsbundel niet veranderen. 

Dit doel wordt bereikt met een monochronator van de in de aanhef 
10 aangegeven soort, welke monochronator volgens de uitvinding hierdoor is 

gekenmerkt, dat de ingangs- en uitgangsspleet en de beide stellen gekrolde 
spiegels vast zijn opgesteld en dat tussen de beiden stellen gekromde spie-
gels ten minste één vlakke spiegel is aangebracht, waarbij zowel de stand 
van deze vlakke spiegel als die van het dispergerende tralie kunnen worden 

15 gevarieerd. 
Een monochronator volgens de uitvinding kan zijn voorzien van één 

vlakke spiegel die zich bevindt tussen het eerste stel geikrcmde spiegels 
en het tralie, of tussen het tralie en het tweede stel gekromde spiegels. 
Teneinde een acceptabel reflectierendement te verkrijgen is het noodzake-

20 lijk dat straling onder een invalshoek van bijna 90° cp de vlakke spiegel 
valt. Wordt het tralie ten opzichte van de van het eerste stel gekreunde 
spiegels afkomstige stralingsbundel gedraaid teneinde de monochronator qp 
een andere golflengte in te stellen, dan kan door een wijziging van de 
stand van de vlakke spiegel de invloed van deze draaiing cp de plaats en 

25 de richting van de door het tralie gereflecteerde bundel worden gecompen-
seerd. Bij een voorkeursuitvoering van de monochronator volgens de uitvin-
ding is één vlakke spiegel aanwezig die zodanig met het tralie is verbonden, 
dat de hoek tussen het oppervlak van deze spiegel en het oppervlak van het 
tralie constant is. 

30 Volgens een andere voorkeursuitvoering van de monochrcmator volgens 
de uitvinding zijn twee vlakke spiegels aanwezig, en wel een eerste tussen 
het eerste stel gekremde spiegels en het tralie en een tweede tussen het 
tralie en het tweede stel gekromde spiegels, waarbij elke vlakke spiegel 
kan draaien cm een in het vlak van deze spiegel gelegen as die loodrecht 

35 staat qp het vlak: waarin de stralingsweg is gelegen, terwijl voorts het 
tralie evenwijdig aan zichzelf in het genoemde vlak kan worden bewogen. 
Bij voorkeur zijn de beide vlakke spiegels dan zodanig gekoppeld, dat een 
draaiing van de ene spiegel over een hoek in de ene richting gepaard gaat 
met een draaiing van de andere spiegel over eenzelfde hoek, maar in de ter 

40 gengestelde richting. Hierdoor verkrijgt men een opstelling waarbij niet 
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slechts bij verandering van de gekozen golflengte de plaats van de uit-
gaande stralingsbundel constant kan worden gehouden, maar tevens het op-
pervlak van het tradie steeds optimaal wordt benut. 

De uitvinding zal nu nader warden verklaard aan de hand van de 
5 tekening, waarin: 

fig. 1 de richting van een invallende en een gereflecteerde bundel 
bij een vlak diffractietralie weergeeft, 

fig. 2 een voorkeursuitvoering weergeeft van een nonochranator vol-
gens de uitvinding met twee vlakke spiegels, en 

10 fig. 3a en b schematisch aangeven hoe de beide vlakke spiegels en het 
tralie van de monochrcmator van fig. 2 kunnen worden gekop-
peld ter verkrijging van een automatische Instelling. 

Figuur 1 is hierboven reeds ter sprake gekcmen» 
In figuur 2 zijn de voornaamste onderdelen van een monochrcmator 

15 volgens de uitvinding weergegeven. 1 is een ingangsspleet waardoor poly-
chrcraatische straling gelegen in het verre ultraviolette gebied of poly-
chronatische röntgenstraling, bijvoorbeeld afkomstig van een synchrotron, 
invalt. De binnentredende divergerende stralingsbundel wordt door een 
parabolische spiegel 2 getransformeerd in een evenwijdige bundel die via 

20 een vlakke spiegel 3 cp een reflecterend vlak diffractietralie 4 valt. De 
door dit diffractietralie gereflecteerde bundel valt cp de vlakke spiegel 
5 en vervolgens cp de parabolische spiegel 6, die van de ingangsspleet 1 
een beeld vormt ter plaatse van de uitgangsspleet 7. 

Door de vlakke spiegels 3 en 5 beide ara. de in de tekening aangege-
25 ven assen over eenzelfde hoek te draaien, maar in tegengestelde richtingen, 

zoals aangegeven door de ronde pijlen, en het tralie 4 in de richting van 
de rechte pijl naar beneden te bewegen, valt de van de spiegel 3 afkom-
stige stralingsbundel onder een kleinere invalshoek qp het tralie 4, maar 
de stralingsbundel die de spiegel 5 verlaat verandert hierdoor nóch van 

30 plaats, nóch van richting. Door het naar beneden bewegen van het tralie 4 
bereikt men/ dat de waarde van de Snelliuscarponenten & en &' verandert en 
kan worden ingesteld op een waarde die samenhangt met de golflengte die de 
uitgangsspleet 7 moet passeren. 

Figuur 3a is een doorsnede door een deel van de inrichting van 
35 figuur 2, welke inrichting echter van enige toevoegingen is voorzien. 

3 en 5 zijn de vlakke spiegels en 4 is het diffractietralie. Dit diffrac-
tietralie is aangebracht cp de vlakke bovenkant van een drager 12 die cp 
en neer kan worden bewogen. De vlakke spiegel 3 is draaibaar cm een as 8 
en voorzien van een vast met deze spiegel verbanden stang 10. De vlakke 

40 spiegel 5 is draaibaar cm een as 9 en vast verbonden met een stang 11. 
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De spiegels 3 en 5 zijn symmetrisch, opgesteld ten opzichte van het tralie 
4. De stangen 10 en 11 hebben dezelfde lengte, die overeenkomt met de af-
stand tussen de assen 8 en 9. De van de spiegels afgekeerde uiteinden van 
de stangen 10 en 11 zign via hefboompjes verbonden met de randen van het 

5 bovenvlak van de drager 12. 
Een stralingsbundel 13 (in de tékening met een stippellijn weerge-

geven) valt op de vlakke spiegel 3- De door deze spiegel gereflecteerde 
bundel 14 treft het tralie 4, gaat na reflectie aan het tralieV15 naar de 
vlakke spiegel 5 en verlaat deze spiegel na reflectie als de bundel 16. De 

10 opstelling van de beide spiegels 3 en 5 en de stralengang zijn symmetrisch 
ten opzichte van een (niet in de tekening aangegeven) verticale lijn door 
het midden van het tralie 4. 

Men diene te bedenken, dat de verticale afstand tussen de spiegels 
3 en 5 en het tralie 4 en de hoeken die de stralingsbundels met de reflec-

15 terende oppervlakken maken duidelijkheidshalve in de tekening te groot zijn 
weergegeven. In werkelijkheid maken de stralingsbundels een hoek met de re-
flecterende Cfppervlakken van 1° tot 10°, en de grootte van deze hoeken 
(uitgedrukt in radialen) is vrijwel gelijk aan de waarde van de sinus en 
van de tangens van deze hoeken. 

20 In figuur 3b, die in hoofdzaak overeenkomt met figuur 3a, is de 
stand van de spiegels 3 en 5 en van het tralie 4 weergegeven waarbij de 
drager 12 (tezamen met het tralie 4)zich in een lagere stand bevindt dan 
in figuur 3a. Door het omlaag bewegen van de drager 12 met het tralie 4 
zakken eveneens de van de spiegels 3 en 5 afgekeerde uiteinden van de 

25 stangen 10 en 11, waardoor elk van de spiegels 3 en 5 an de respectieve-
lijke assen 8 en 9 draaien over eenzelfde hoécet, maar in tegengestelde 
richting. Spiegel 3 draait namelijk in de richting van de wijzers van een 
uurwerk en de spiegel 5 draait in de tegengestelde richting. De stralings-
bundel 14 draait eveneens en wel in dezelfde richting als de spiegel 3, 

30 maar over een hoek 2«t. Aangezien echter de lengte van de stang 10 het dub-
bele is van de lengte van de stralingsbundel 14 (of de afstand van de as 8 
tot het midden van het tralie 4) blijft - ondanks zijn draaiing - de 
stralingsbundel 14 het tralie 4 in het midden treffen. Door het in verti-
cale richting naar beneden bewegen van de drager 12 verandert derhalve wel 

35 de hoek B waaronder de bundel 14 qp het tralie 4 valt, maar niet de plaats. 
De stralingsbundel 15 draait op dezelfde wijze als de bundel 14, maar in 
tegengestelde richting. Na reflectie door de eveneens gedraaide spiegel 5 
ontstaat de bundel 16, waarvan de plaats en de richting, ondanks de genoem-
de verplaatsingen en rotaties, onveranderd zijn gebleven. 

40 De in de figuren 2, 3a en 3b weergegeven onderdelen van een mono-
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chrcniator worden bij voorkeur in een buisvormig geëvacueerde ruimte aange-
bracht. Door de constructie van de figuren 3a en 3b, dat wil zeggen de kop-
peling van de spiegels 3 en 5 met de drager 12, is het mogelijk de spiegels 
3 en 5 en het tralie 4 te verstellen met behulp van slechts één bewegend 

5 onderdeel dat door de genoemde buis vacuümdicht naar buiten wordt geleid. 
Dit is een groot voordeel van de in de figuren 3a en 3b weergegeven con-
structie, daar bij afwezigheid van de daar weergegeven koppeling drie be-
wegende onderdelen, namelijk één voor elke spiegel 3 en 5 en één voor het 
tralie 4 vacuümdicht naar buiten zouden moeten worden geleid, hetgeen een 

10 aanzienlijke complicatie zou betekenen. 
Men heeft een monochrotiator volgens de uitvinding gebouwd met een 

ingangs- en een uitgangsspleet met een minimale breedte van 2Cyum en een 
minimale hoogte van 5Cyum. Voorts werden twee parabolische spiegels toege-
past met een effectieve brandpuntsafstand van 2000 *irm en een vlak diffrac-

15 tietralie met 3600 groeven per millimeter en een helling van de schuine 
zijde van de zaagtandvormige groeven van 13°32'. Het bleek mogelijk zander 
verwisseling van het tralie met deze monochrcmator een golflengtegebied te 
bestrijken van 0,6 nm tot 100 nm, waarbij voor iedere golflengte de spec-
trale oplossing^A ongeveerd 0,003 nm bedroeg. Door toevoeging van een 

20 tweede dispergerend stelsel, bestaande uit een vlak tralie en twee hieraan 
gekoppelde, roteerbare vlakke spiegels, waarbij de dispersierichting lood-
recht staat qp de oorspronkelijke, kan de spectrale resolutie\/óA over 

7 4 

het gehele genoemde golflengtegebied opgevoerd worden tot ongeveer 10 
( A'is de golflengte van de uit de monochronator tredende straling). 
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C O N C L U S I E S 
- - -1. Monochrcmator bestaande uit - in de richting van de straling 

achter elkaar- opgesteld - een ingangsspleet, een eerste stel gekromde spie-
gels, een dispergerend tralie, een tweede stel gekrcmde spiegels en een 
uitgangsspleet, m'et h e t k e n m e r k , dat de ingangs- en uit-

5 gangsspleet en de beide stellen gekramde spiegels vast zijn opgesteld en 
dat tussen de beide stellen gekromde spiegels tenminste één vlakke spiegel 
is aangebracht, waarbij zowel de stand van deze vlakke spiegel als die van 
het dispergerend tralie kunnen worden gevariëerd. 

2. Monochrcmator volgens conclusie 1, m e t h e t k e n-
10 m e r k, dat één vlakke spiegel aanwezig is en dat deze zodanig met het 

tralie is verbonden, dat de hoek tussen het oppervlak van deze spiegel en 
het oppervlak van het tralie constant is. 

3. Monochrcmator volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -
m e r k dat twee vlakke spiegels aanwezig zijn, en wel een eerste tussen 

15 het eerste stel gekrcmde spiegels en het tralie en een tweede tussen het 
tralie en het tweede stel gekrcmde spiegels, dat voorts elk van de vlakke 
spiegels kan draaien cm een in het vlak van deze spiegel gelegen as, die 
loodrecht staat cp het vlak waarin de stralingsweg is gelegen, en dat het 
tralie evenwijdig aan zichzelf in het genoemde vlak kan worden bewogen. 

20 4. Monochromator volgens conclusie 3, m e t h e t k e n -
m e r k , dat de beide vlakke spiegels zodanig zijn gekoppeld, dat een 
draaiing van de ene spiegel over een hoek in de ene richting gepaard gaat 
met een draaiing van de andere spiegel over eenzelfde hoek maar in de te-
gengestelde richting. 

25 5. Monochrcmator volgens conclusie 4, m e t h e t k e n -
m e r k , dat het tralie is aangebracht qp een drager met een plat boven-
vlak dat evenwijdig loopt aan de assen van de beide vlakke spiegels, welke 
drager in een richting loodrecht cp zijn bovenvlak kan worden bewogen, dat 
de beide vlakke spiegels symmetrisch ten opzichte van het tralie zijn opge-

30 steld en dat elke vlakke spiegel is voorzien van een vast met deze spiegel 
verbonden uitsteeksel waarvan het vrije uiteinde zich cp een afstand van de 
as van deze spiegel bevindt gelijk aan de afstand tussen de assen van de 
beide spiegels, welk uiteinde onder de andere spiegel rust op het platte 
bovenvlak van de drager,, of daarmee beweegbaar is verbonden. 
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