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N.V. P h i l i p s ' Gloeilampenfabrieken t e Eindhoven . 

Kinematisch röntgen analyse apparaat. 

De uitvinding heeft betrekking op een röntgen analyse apparaat 
met een röntgenbron, een monsterhouder, een kristalhouder, een röntgen 
detectie inrichting en met een bewegingsmschanisme voor verplaatsing en 
orientering van onderscheiden onderdelen ten opzichte van elkaar. 

5 Een dergelijk röntgen analyse apparaat, in de vorm van een 
röntgen diffractie apparaat, is bekend uit ÜS 2.898.469. 

Voor apparatuur waarin nauwkeurige hoekinstellingen en/of af-
standinstellingen nodig zijn, zoals voor röntgen diffractie net een hoog 
oplossend vermogen, voor spanningsonderzoek aan bijvoorbeeld werkstukken, 

10 voor fase metingen aan legeringen, voor röntgen absorptie metingen, 
zoals bijvoorbeeld exafs (extended X-ray absorption fine structure) 
metingen, voor kristalstruktuur metingen bij diffusie en/of implantatie 
en dergelijke, is de nauwkeurigheid en de reproduceerbaarheid van bekende 
bewegingsmechanismen veelal onvoldoende. 

15 In een dergelijk apparaat, aangepast voor hijvoarbeeld exafs 
metingen is het gunstig als monochrcmator gebruik te maken van bijvoorbeeld 
een Johannson kristal zoals samen met andere typen kristallen beschreven 
in het boek "Principles and practice of X-ray spectrometer Analysis" by 
E.P. Bert in, Plenum Press, pp 148-160. Hierbij wordt een kristal dat 

20 volgens Johannson is gebogen en uitgeslepen tot een kromtestraal over-
eenkomstig de kromtestraal van een Rowland cirkel f op welke Rowland 
cirkel bij deze metingen, op gelijke boogafstanden van het midden van het 
monchrcmator kristal, een stralingsvoorwerpspunt en een te doorstralen 
monster zijn gepositioneerd. Voor het doormeten van het monster wordt 

25 de invalshoek & van de straling cp het monochronator kristal gevarieerd. 
Dit zou eenvoudig kunnen worden gerealiseerd door het stralingsvoorwerps-
punt en het monster in de genoemde configuratie onder behoud van de 
gelijke boogafstanden, tegen elkaar in langs de Rowland cirkel te bewegen. 
Een redelijk exacte verplaatsing van het stralingsvoorwerpspunt en daar-

30 mede van de röntgenbron is moeilijk uitvoerbaar. Daarom wordt het stra-
lingsvoorwerpspunt gefixeerd en worden de positie en de orientatie van 
het monster en het monochrcmator kristal gevarieerd. Hierbij wordt nu 
noodzakelijkerwijs de Rowland cirkel zelf ook bewogen en wel schuivend 
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door het stralingsvoorwerpspunt, waarbij het middelpunt van de Rowland 
cirkel een cirkelbaan om het stralingsvoorwerpspunt beschrijft. Ook 
moet de richting van het monochromator kristal en het monster dan wel 
een detector of een detectorstelsel steeds worden bijgesteld. Een mecha-

5 nisrce voor verplaatsing en orientering van de onderscheiden onderdelen 
daarvoor en ireer algemeen voor een lineaire spectrometer, is in het 
bijzonder onderwerp van de uitvinding. 

De uitvinding beoogt een röntgen analyse apparaat te ver-
schaffen waarin het bewegingsmechanisme voor onderlinge verplaatsing 

10 en orientering van onderdelen zodanig is uitgevoerd, dat daarmede een 
nauwkeurig bepaalde en goed reproduceerbare instelling van de onderdelen 
ten opzichte van elkaar mogelijk is. Een röntgen analyse apparaat van de in 
de aanhef genoemde soort heeft daartoe volgens de uitvinding tot ken-
merk, dat het bewegingsmechah-isme is uitgerust met een langs een 

15 hoofdgeleider verplaatsbare hoofdslede, een daarmede roteerbaar verbonden 
detectiegeleider met een daarlangs verplaatsbare detectieslede, een 
detectiemiddelpunt arm, een kristalhouder-middelpunt arm en een bron-middel-
punt arm, welke drie armen onderling roteerbaar zijn om een gemeenschappe-
lijke middelpuntas en roteerbaar zijn verbonden met respectievelijk 

20 de detectieslede, de kristalhouder en met een as door een stralingsvoor-
werpspunt. 

Doordat in een röntgen analyse apparaat volgens de uitvinding 
een hoofdgeleider met bij voorkeur een instelbare driepunts ondersteuning 
is opgenomen, die in principe alle onderdelen draagt, zijn de gebruikelijk 

25 aan het oppervlak van een draagtafel voor het apparaat te stellen eisen 
minder stringent. Doordat de hoofdslede via een wrijvingsoverbrenging 
wordt aangedreven, is een continue, dode gang vrije en uiterst betrouw-
bare verplaatsing van de hoofdsléde verzekerd. De verplaatsing van de 
hoofdslede kan, bijvoorbeeld door toevoeging aan de hoofdgeleider van een 

30 daartoe geeigende ireetlineaal, gemakkelijk net een hoge mate van nauw-
keurigheid worden gemeten, dan wel in verplaatsingsafstand worden gestuurd. 

In een voorkeursuitvoering is een koppeling tussen de hoofd-
slede en de hoofdgeleider kinematisch bepaald en bevat de hoofdslede 
daartoe bijvoorbeeld vijf paren steunpunten ten opzichte van de hoofd-

35 geleider die paarsgewijs aangespannen zijn op geleidevlakken van de hoofd-
geleider. In het bijzonder zijn voor de daarbij aan te leggen voor-
spanningen benodigde scharnieringen gerealiseerd door in een boven- en 
een onderplaat van de hoofdslede insnijdingen aan te brengen die een 
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elastische scharniering in het vlak van de platen toelaten. 
In een voorkeursuitvoering van een apparaat volgens de uit-

vinding, in het bijzonder geschikt voor exafs metingen, vormt een anode-
trefvlek van een röntgenbuis het stralingsvoorwerpspunt, is in de kristal-

5 houder een gebogen en bij voorkeur uitgeslepen monochrcmator kristal op-
genomen en is op de detectieslede een te doorstralen monster net in de 
stralengang gezien bij voorkeur aan weerszijden daarvan een stralendetec-
tor opgenomen. Het stralingsvoorwerpspunt, het monochrcmator kristal en 
het monster, dan wel een ingangsspleet van een eerste detector liggen 

10 daarbij allen op een door de middelpunt armen bepaalde Rowland cirkel. 
De as door het stralingsvoorwerpspunt is daarbij gerealiseerd in een 
montageblok dat bijvoorbeeld via een kogelgewrichtsverbinding met de 
hoofdgeleider is verbonden. Door deze as is dan de bron-middelpunt arm 
eveneens via het montageblok met de hoofdgeleider verbonden, waarbij het 

15 stralingsvoorwerpspunt dus samenvalt met de rotatie-as van de baron-
middelpunt arm. 

Met de opstelling van een monochromator kristal in de kristal-
houder, een te onderzoeken monster en in de stralengang gezien, bij 
voorkeur zowel daarvoor als daarachter geplaatst, een röntgendetector 

20 op de detectieslede, is een hoogwaardig apparaat voor exafs metingen ge-
realiseerd. Aan de hierbij kritische eis voor het instellen van de af-
stand tussn het voorwerpspunt van de bron en het monochrcmator kristal 
kan daarbij ruimschoots worden voldaan. Bij voorbeeld door toevoeging 
van een meetlineaal aan de hoofdgeleider en aan de detectiegeleider kan die 

25 afstand ook exact worden geneten.üit de meetlineaal van de hoofdgeleider 
gewonnen ireetsignalen kunnen worden gebruikt voor het cp gelijke 
afstand ten opzichte van het monochrcmator kristal instellen van het mon-
ster op de detectieslede langs de detectiegeleider. 

Jfet bijvoorbeeld een te bestralen monster ter plaatse van het 
30 stralingsvoorwerpspunt,een analyse kristal in de kristalhouder op een 

kristal wisselaar in plaats van de kristalhouder en een röntgen detector 
gemonteerd op de detectieslede, is een uiterst nauwkeurig lineaire 
spectrometer gerealiseerd. Ook hierbij is het praktisch de stralingsbron, 
hier het te bestralen monster, een vaste positie te laten innenen. 

35 Met een rronochromator in het verlengde van de hoofdgeleider, 
een te onderzoeken monster in de kristalhouder en een detector gemon-
teerd op de detectieslede is een diffractometer gerealiseerd net een nauw-
keurige positionering voor de relevante onderdelen en daarmede net de 
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mogelijkheid voor metingen met een hoog oplossend vermogen zoals bijvoor-
beeld voor textuur en fase metingen. 

Aanpassing van meetvariaties in de röntgenbuis ten aanzien van 
de brandvlek op. de anode en daarmede van het stralingsvoorwerpspunt en 

5 voor variatie in de stralingsafnamehcek kan door positionering van de 
röntgenbuis ten opzichte van het montageblok worden gerealiseerd. Voor 
aanpassing van de kromtestraal van een in de houder te plaatsen monochro-
mator kristal, zijn in een vcorkeursuitvcering de kristalhouder arm, de 
detector arm en de middelpunt arm in lengte aanpasbaar dan wel gemakkelijk 

10 uitwisselbaar uitgevoerd. 
In het onderstaande zullen aan de hand van de tekening enkele 

voorkeursuitvoeringen volgens de uitvinding nader worden beschreven. In 
de tekening toont : 

Figuur 1 de stralengang in een röntgen analyse apparaat, bij-
15 voorbeeld voor exafs metingen, met een vaste positie 

van alle onderdelen, 
Figuur 2 een reeks posities die de onderdelen van een derge-

lijk apparaat tijdens een meetcyclus innemen, 
Figuur 3 een principe schets van een röntgen analyse apparaat 

20 volgens de uitvinding, en 
Figuur 4 een neer gedetailleerde schets van een bewegingsiiecha-

nisme daarvan. 
In figuur 1 is de stralengang voor een vaste meetpositie van de 

onderscheiden onderdelen van een apparaat voor bijvoorbeeld exafs metingen 
25 met behulp van een Johannson kristal als monochromator kristal weergegeven. 

Het Johannson kristal K is gebogen met een kromtestraal 2R waardoor ook 
evenwijdig met het kristaloppervlak verlopende kristalvlakken L met die 
kromtestraal zijn gebogen. Een hol oppervlak F van het aldus gebogen 
kristal is uitgeslepen tot een kromtestraal R. Hierbij is R de straal 

30 van een Rowland cirkel S waarmede in een meetpositie het oppervlak F 
van het kristal samenvalt. Cp de Rowland cirkel S zijn tevens een bundel-
voorwerpspunt A, hier overeenkomend met een anode trefvlek van een röntgen-
buis en een te doorstralen monster C geplaatst. In deze configuratie 
valt een krcmtemiddelpunt M van de kristalvlakken L op de cirkelomtrek en 

35 liggen het bronpunt A en het monsterpunt C op gelijke boogafstarden 
daarvan verwijderd. Met B als midden van het monochrcmator kristal geldt 
derhalve steeds AB = BC. Een vanuit het voorwerpspunt A uitgaande röntgen-
bundel x-1 treft hier de kristalvlakken L van het kristal K over het gehele 
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oppervlak F onder een gelijke hoek O en alle straling net een golflengte 
waarvoor bij die hoek en de kristalvlakafstand van de kristalvlakken 

L aan de Bragg voorwaarde = 2 d sin © is voldaan, zal na diffractie ge-
focusseerd in een bundel x-2 het monster C treffen. 

5 Voor een nauwkeurige absorptie neting aan het monster is het gunstig 
zowel voor als na het monster een detector te plaatsen. Met een eerste de-
tector D-1 wordt dan een maat voor de invallende straling verkregen en 
net een detector D-2 een maat voor de door bet manster doorgelaten straling. 
Het kan bij deze netingen ook gunstig zijn in plaats van het monster 

10 C een ingangsspleet van de detector D-1 sanen te laten vallen met de Row-
land cirkel. De lengte van de straal R van de Rowland cirkel is bijvoor-
beeld 50 cm. Uit de figuur is verder af te lezen dat A B = x = 2Rsin© ; 
met de Bragg conditie X = 2 d sin © volgt daaruit x = RAP waarbij P de 
reciproke waarde van d, de afstand van de kristalvlakken L is. 

15 Er bestaat dus een evenredig verband tussen de afstand x en de 
golflengte van de gebruikte straling en daarmede een omgekeerd evenredig 
verband tussen die afstand en de energie van de gebruikte straling. 
Voor het meten over een gewenst traject van de invalshoek O dus over een 
gewenst golflengte traject dan wel een energie traject worden nu, bij een 

20 vaste positie van het stralingsvoorwerpspunt A, het monochromator kristal 
en het monster met de detectoren ten opzichte van elkaar verplaatst en 
gericht waarbij het middelpunt O van de Rowland cirkel een cirkel om 
bet stralingsvoorwerpspunt A beschrijft. 

In figuur 2 zijn enkele posities optredend bij een dergelijk 
25 neettraject, nu voor een lineaire spectrometer, aangegeven. Het stra-
lingsvoorwerpspunt A wordt nu gevormd door een ingangsspleet voor fluoresc-
entie straling afkomstig van een, door een zijdelings opgestelde röntgen-
bron E te bestralen gedeelte van een te onderzoeken monster C. Voor elk 
van een reeks Rowland cirkel posities S1, S2, S3 en S4 zijn analyse kristal 

30 posities K1, K2, K3 en K4 en detector posities D1, D2, D3 en D4 aangege-
ven. In de Rowland cirkel positie S4 valt de detector samen met het 
stralingsvoorwerpspunt A. Het kristal K voert bij de metingen een lineaire 
beweging uit die is gericht langs een kristalbaan G en die samenvalt met 
de rechte x-ön figuur 1. De detector beweegt daarbij langs een baan H die 

35 over eenkant met de baan C M zoals aangegeven in US 2.898.469. 
Een röntgen analyse apparaat volgens de uitvinding zoals geschetst 

in figuur 3 is in het bijzonder geschikt voor exafs metingen en bevat 
een röntgenbron 1, een kristalhouder 3 en een detectiehouder 5 met hier 
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detectoren 6 en 8. Bij het verrichten van metingen worden deze onderdelen 
zoals reeds is aangegeven ten opzichte van elkaar verplaatst en georien-
teerd. Hiertoe bevat het apparaat een bewegingsnechanisme met een hoofd-
geleider 7, waarlangs een hoofdslede bijvoorbeeld met behulp van een aan-

5 drijfmotor 11 die hier cp de hoofdslede is gemonteerd maar die cok elders 
kan zijn opgesteld, verplaatsbaar is. Roteerbaar om een kristalhouder as 13 
met de hoofdslede verbonden is een detectiegeleider 15. Een roteerbaar 
cm een stralingsvoorwerp as 17 gemonteerde bron-middelpunt arm 19, een ro-
teerbaar om de as 13 gemonteerde kristal-middelpunt arm 21 en een roteer-

10 baar om een detectie as 23 gemonteerde detectie-middelpunt arm 25 zijn allen 
roteerbaar verbonden met een middelpunt as 27 die door het middelpunt 
van de in de eerdere figuren aangegeven Rowlarü cirkel en loodrecht op het 
vlak daarvan verloopt. De röntgenbron is een op zich bekende röntgenbuis 
met, indien zoals hier een hoge stralingsdichtheid gewenst is, bij voor-

15 keur e°n roterende anode. Een stralingsvoorwerpspunt 30, in praktische 
gevallen overeenkomend net een stralingsfocus op de anode van de röntgen-
buis 1 ligt op de rotatie as 17. De lengte van de arm 19 tussen de stra-
lingsvoorwerp as 17 en de middelpunt as 27 bepaalt de straal van de Row^ 
land cirkel. De kristalhouder as 13, de detectie as 23 en de as 17 zijn 

20 ter plaatse van de omtrek van de Rowland cirkel loodrecht op het vlak 
van de Rowland cirkel gericht. Het op de as 17 gelegen stralingsvoorwerps-
punt 30, een op de as 13 gelegen kristalhouderpunt 32 en een op de as 23 
gelegen detectiepunt 34 liggen allen op die Rowland cirkel. 

De hoofdslede 9 is hier het primair aangedreven onderdeel. Voor 
25 de aandrijving daarvan is een bijvoorbeeld met spanrollen 24 ingeklemde 

aandrijfas 26 van de aandrijfmotor 11 bij voorkeur via een wrijvingsover-
brenging 31 gekoppeld met een eerste voorspanrol 33. Voor een nauwkeurige 
positionering van de hoófdslede ten opzichte van de hcofdgeleider bevat 
de slede verdere voorspanrollen 37 die alleen contacteren met geleide-

30 vlakken zoals 35 en 36 van de hoofdgeleider. Ten opzichte van de hoofd-
geleider tegenover elkaar gelegen voorspanrollen zijn daarbij, bij voor-
keur onder toevoeging van insnijdingen 41 in afdekplaten 43 en 45, van de 
hoofdslede onder klemmende veerdruk met elkaar gekoppeld. Overeenkomstige 
voorspanrollen 46 contacterend met geleidevlakken, zoals 47, verzorgen 

35 een exacte positionering in een richting dwars op de eerstgenoemde, Bij 
verplaatsing van de hoofdslede wordt primair de afstand tussen het stra-
lingsvoorwerpspunt 30 en het kristalhouderpunt 32 ingesteld. Deze in-
stelling kan met een nauwkeurigheid tot bijvoorbeeld 1 ĵm worden uitge-
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voerd en door een met de verplaatsing gekoppeld mechanisme bijvoorbeeld 
een langs de hoofdgeleider gemonteerd meetlineaal worden gemeten. Daaruit 
verkregen meetwaarden, omgezet in electrische signalen kunnen worden ge-
bruikt voor verplaatsing van een detectieslede 51 langs de detectorge-
leider 15. De detectieslede is daartoe evenals de hoofdslede uitgerust 
met een aandrijfmotor 53, met een wrijvingsoverbrenging, voorspanrollen 
55 enz. die in hoge mate gelijk aan die van de hoofdslede kunnen zijn 
maar in de tekening niet allen als zodanig zijn aangegeven. Een bij 
de verplaatsing van de hoofdslede passende verplaatsing van de detec-
tieslede kan ook net behulp van een mechanische koppeling tussen beide 
sleden worden verzorgd, bijvoorbeeld overeenkomstig het in DE 2.418.372 
beschreven mechanisme. Bij deze bewegingen kan er voor gezorgd worden dat 
de afstand tussen de kristalhouder 3 en de stralenbron 30 steeds gelijk 
is aan de afstand tussen de kristalhouder 3 en de detectiehouder 5. Het 
stralingsvoorwerpspunt 30, het kristalhouder punt 32 en het detectiepunt 
34 blijven bij verplaatsingen van de hoofdslede 9 steeds liggen op de 
omtrek van de Rowland cirkel waarvan de as 27 de middelpunt as vormt. Het 
middelpunt van de Rowland cirkel wordt bij de beweging dus wel verplaatst 
en wel zodanig dat de as 27 een cirkel cm de stralingsvoorwerps as 
17 beschrijft. Het voorwerpspunt 30 is het enige punt dat bij neetbewe-
gingen in een vast punt blijft gefixeerd. Dit spruit zoals reeds is opge-
merkt voort uit de praktische overweging, dat een röntgenbuis een zwaar en 
mede als gevolg van de daarvoor benodigde hoogspanning kabel aansluitingen, 
moeilijk exact te verplaatsen onderdeel vormt. De verplaatsing van de 
hoofdslede en van de detectieslede kan ook in een open loop plaats vinden. 
Hierbij zijn de posities van de sleden gedefinieerd vanaf vaste punten 
op de sleden. De afstand daarvan is daarbij bijvoorbeeld gegeven door het 
aantal stappen van een stappennotor, het aantal pulsen van een gepul-
seerde voedingsstroon voor een gelijkstroanmotör of dergelijke. Zowel 
voor de locatie van de vaste startpunten als voor het voorkomen van 
botsingen in het apparaat kan gebruik gemaakt worden van tussen de sleden 
en de geleiders aan te brengen microschakelaars waarmede bijvoorbeeld 
de aandrijfmotoren worden geschakeld. 

Figuur 4 toont de hoofdbestanddelen van een bewegingsmechanisme 
geschikt voor een aan de hand van figuur 3 beschreven apparaat in een 
ander aanzicht. De hoofdgeleider 7 bevat vier reeds genoemde geleidings-
vlakken 35. Deze vlakken warden bijvoorbeeld gevormd door gepolijste zij-
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vlakken van aan de hoofdgeleider gemonteerde metaal- of kunststofstrippen 

57 bijvoorbeeld met, in de tekening gezien, een lengte van 500 mm, een 

hoogte van 20 mm en een dikte van 5 mm. Voor geleiding en ondersteuning 

in een tweede richting dwars op de lengterichting van de hoofdgeleider 

5 zijn overeenkomstige strippen 59 met geleidevlakken 61 aangebracht. 

Aan een eerste uiteinde is de hoofdgeleider voorzien van een ondersteuning 

63, waarin, zoals in figuur 3 is weergegeven, stelschroeven 65 zijn 

aangebracht. Aan een tegenoverliggend uiteinde bevindt zich een draag-

blok 67 met behulp waarvan de stralingsvoorwerps as 17 exact kan worden 

10 gelocaliseerd. Daartoe is het draagblok 67 bij voorkeur via een kogelgewricht 

met de hoofdgeleider verbonden. In de juiste stand kan het.draagblok 

aan de hoofdgeleider worden gefixeerd. Een derde ondersteuningspunt voor de 

hoofdgeleider bevindt zich aan het nabij het draagblok 67 gelegen uiteinde 

daarvan. Aan een zijde van de hoofdslede waaraan de dètectorgeleider is 

15 gemonteerd kan de hoofdslede zijn voorzien van koppeldelen 71 en 73. De 

hoofdslede kan, afwijkend van de aan de hand van figuur 3 beschreven op-

lossing, ook worden voortbewogen met een niet op de slede gemonteerde 

en derhalve niet meebewegende aandrijfmotor, maar gezien het grote bereik 

van de hoofdslede is dat veelal minder aantrekkelijk. Als aandrijf motoren 

20 verdienen gelijkstroommotoren aanbeveling, omdat die nauwkeuriger regel-

baar en goedkoper zijn. De snelheid van de verplaatsing van de hoofdslede 

is regelbaar waardoor grote vertragingen of versnellingen die slippen 

tot gevolg zouden kunnen, hebben, kunnen worden verrieden. In de hier 

gegeven uitvoeringsvorm is de middelpunt arm 19 via het draagblok 67 met 

25 de hoofdgeleider verbonden. Bij uitlijnen van het apparaat kan hierdoor 

het stralingsvoorwerpspunt exact gepositioneerd worden op een lijn door 

het kristalhouder punt 32 evenwijdiig aan de hoofdgeleider. Bij een 

lineair spectrometer met een stralingsingangsspleet ter plaatse van het 

voorwerpspunt 30 is het veelal gunstiger die spleet vast net de hoofdge-

30 leider te verbinden en het te bestralen monster in een instelbare houder 

te positioneren waarbij dan ook nog, zij het minder nauwkeurig de 

bestralende röntgenbundel op het gewenste oppervlak van het monster moet 

worden gericht. 

Bij verplaatsing van de hoofdslede en een daarmede gecorreleerde 

35 verplaatsing van de detectieslede zorgen de anten 19, 21 en 25 voor een 

juiste orientatie van de detectiehouder 5 en de kristalhouder 3 ten op-

zichte van elkaar en ten opzichte van het stralingsvoorwerpspunt. Ten einde 

de optimale onderlinge positionering te kunnen aanpassen aan eventuele af-

8 3 0 0 9 2 7 



PHQ 83005 9 

wijkingen in bijvoorbeeld de kromtestraal van een in de kristalhouder 3 
te monteren gebogen monochroraatar kristal zijn de armen 19, 21 en 25 
in een voorkeursuitvoering in lengte aanpasbaar of gemakkelijk door in 
lengte afwijkerde armen vervangbaar uitgevoerd. 

5 Mat de exafs meetmethode kan de structuur van kristallijn en 
amorfe stoffen worden bepaald, met een zeer groot oplossend vermogen. 
Het voordeel van het gebruik van een gebogen en uitgeslepen monochrarator 
kristal, ook wsl focusserend monochromator kristal genoemd is daarbij, 
dat een relatief groot gedeelte van de röntgenbundel effectief wordt 

10 gebruikt zonder dat dit ten koste gaat van de mate van de monochranatie. 
Het kristal is daarbij als Johannson kristal cylindrisch gebogen met. 
een straal 2R en uitgeslepen tot een kromtestraal R waarbij R de straal 
van de Rowland cirkel is. Door de röntgenbundel af te nemen onder een 
relatief kleine anodehoek, bijvoorbeeld 6° wordt optisch een klein voor-

2 
15 wsrpsvlak van bijvoorbeeld 0.05 mm x 10 ma verkregen. Met een relevante 

kristal afmeting van bijvoorbeeld 50 rem kan met een röntgenbundel met een 
openingshoek tot ongeveer 5° worden gewerkt. Door van een Ge of Si 
kristal zowel de (111) als de (311) kristalvlakken met gelijke kroraning 
te gebruiken kunnen met éen energiegebied van 2,5 tot 25 KeV voor de 

20 röntgenbundel de K-lijn van de elementen vanaf As tot en met Pt en met de 
L-lijn de elementen Tc tot en met Cm gemeten worden. 

Voor spectrone trie metingen is, zoals reeds is opgemerkt, de 
röntgenbron zijdelings ten opzichte van de hoofdgeleider gemonteerd, is 
een te bestralen monster in het verlengde van de hoofdgeleider opgesteld 

25 en is ter plaatse van het voorwerpspunt 30 een straling ingangsspleet op-
gesteld. Het monochromator kristal in de kristalhouder is vervangen door 
een analyse kristal dat zoals bekend eveneens uit Si of Ge maar bij-
voorbeeld ook uit LiF loedstearaat, thalliumphtalaat, pentearithrital en 
dergelijke kan bestaan. Uit het monster tredende polychraie straling 

30 wordt door het kristal golflengte afhankelijk gediffracteerd. Ten einde 
in een dergelijke spectrometer bijvoorbeeld de intensiteit van K straling 
van de elementen koolstof tot en net antimoon en de intensiteit van L 
straling van de elementen tot en met uranium te kunnen meten, is het 
veelal gewenst de kristalhouder als kristalwisselaar uit te voeren waar-

35 door verschillende analyse kristallen eenvoudig in een meetpositie 
kunnen worden gebracht. In de detectiehouder is nu enkel een detector, 
zij het eventueel een samengestelde detector opgenomen, voor het meten 
van een door hoekvariatie in te stellen golflengte traject van de door bat 
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kristal gediffractieerde straling. 
De opbouw van de hoofdgeleider met de hoofdslede evenals die 

van de detectiegeleider en de detectieslede laten het toe deze geleiders 
als cirkelgeleider uit te voeren. Hiertoe is slechts een relatief geringe 

5 aanpassing van de hoofdslede noodzakelijk. Langs dergelijke geleiders 
kunnen dan bijvoorbeeld een detector een monster of een analyse kristal 
bewogen worden, waarbij door de middelpunt armen weer voor een juiste 
positionering van de verschillende onderdelen van de opstelling ten 
opzichte van elkaar wordt gezorgd. 
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CQNCLÖSIES : 
1. Röntgen analyse apparaat met een röntgenbron (1), een monster-
hoeder, een kristalhouder (3) en een röntgen detectie inrichting (5) en 
net een bewegingsmechanisme voor verplaatsing en orientering van onder-
scheiden onderdelen ten opzichte van elkaar met het kenmerk, dat het 

5 bewegingsnechansine is uitgerust met een langs een hoofdgeleider (7) 
verplaatsbare hoofdslede (9), een daarmee roteerbaar verbonden detectie-
geleider (15) met een daarlangs verplaatsbare detectieslede (51) ,een de-
tectie middelpunt arm (25), een kristalhouder middelpunt arm (21) en 
een bron middelpunt arm (19), welke drie armen onderling roteerbaar 

10 zijn cm een gemeenschappelijke middelpunt as (27) en roteerbaar zijn ver-
bonden met respectievelijk de detectieslede, de kristalhouder en net een 
as (17) door een stralingsvoorwerpspunt (30). 
2. Röntgen analyse apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de hoofdgeleider met stelschroeven (65) op een draagvlak instelbaar 

15 is. 
3. Röntgen analyse apparaat volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk 
dat een aandrijfmotor (11) voor verplaatsing van de hoofdslede langs de 
hoofdgeleider is gekoppeld via een wrijvingskoppel (31) met een voorspan-
rol (33) dat contacteert met een geleidevlak (47) van de hoofdgeleider. 

20 4. Röntgen analyse apparaat volgens conclusie 3, net het kenmerk, 
dat voor een verende werking tussen, aan weerszijden van de hoofdgeleider 
gelegen voorspanrollen die met geléidevlakken (35, 37) van de hoofdge-
leider contacterende, elastische vervorming toelatende insnijdingen 
(41) zijn aangebracht in montageplaten (43, 45) van de hoofdslede die 

25 zich aan weerszijden van de geleidevlakken bevinden. 
5. Röntgen analyse apparaat volgens een der voorgaande conclusies 
met het kenmerk, dat voor verplaatsing langs de detectorgeleider (15) van 
de detectieslede (51) een tweede aandrijfmotor (55) is opgenonen die 
stuurbaar is net positiesignalen verkregen uit verplaatsing van de hoofd-

30 slede. 
6. Röntgen analyse apparaat volgens conclusie 5, met het kenmerk, 
dat de aardrijmotor van de detectieslede via een vrijvingskcppeling 
met een voorspanrol (55) met de detectorgeleider is gekoppeld. 
7. Röntgen analyse apparaat volgens een der voorgaarde conclusies 

35iret het kenmerk, dat de hoofdgeleider van een draagblok (67) is voorzien 
dat via een kogelgewricht met de hoofdgeleider is verbonden en een 
daardoor van de hoofdgeleider los gekoppelde instelling van een rotatie 
as (17) door een stralingsvoorwerpspunt (30) toelaat. 
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8. Röntgen analyse apparaat volgens een der voorgaande conclusies, 
net het keraterk, dat de kristal, middelpunt arm, de bron middelpunt arm 
en de detectie middelpunt arm in lengte aanpasbaar zijn. 
9. Röntgen analyse apparaat volgens een der voorgaande conclusies, 
met het kenmerk, dat de röntgenbron een röntgenbuis met roterende anode 
is, dat de kristalhouder is uitgerust voor het dragen van een cylindrisch 
gebogen monochromatorkristal en dat de detectiehouder is uitgerust voor 
het dragen van een te bestralen monster en ten minste een stralingsde-
tector (6, 8). 
10. Röntgen analyse apparaat volgens een der conclusies 1 tot 8, met 
het kenmerk, dat dit is uitgerust met een buiten de hoofdgeleider opge-
stelde röntgenbuis (E), met een in het verlengde van de hoofdgeleider op-
gestelde monsterhouder (C), en met ter plaatse van een stralingsvoorwerps-
punt rotatie as van. de bron middelpunt arm gepositioneerde stralings-
ingangsspleet (A). 
11. Röntgen analyse apparaat volgens conclusie 10, met het kenmerk, 
dat ter plaatse van de kristalhouder een kristalwisselaar is opgenomen. 
12. Röntgen analyse apparaat volgens een der conclusies 1 tot 8, met 
het kenmerk, dat althans de hoofdgeleider zich langs een cirkelboog uit-
strekt. 

25 

30 

35 
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