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Röntgenkuvantaminen on ollut merkittävä työkalu materiaalien karakterisoinnissa jo yli sadan vuo-
den ajan. Perinteisellä menetelmällä voidaan tuottaa kuvia, joissa kontrasti muodostuu näytteen
aiheuttamasta röntgensäteilyn vaimenemisesta. Esimerkiksi pehmytkudoksen tapauksessa näin tuo-
tettu kontrasti ei kuitenkaan usein ole riittävä. Vaihekontrastikuvantaminen hyödyntää näyttees-
sä tapahtuvia röntgensäteilyn vaihemuutoksia, jotka ovat usein merkittävästi suurempia kuin vai-
meneminen. Talbot–Lau-interferometri on vaihekontrastikuvantamislaitteisto, jota voidaan löyhien
koherenssivaatimustensa ansiosta käyttää myös laboratorio-olosuhteissa.

Talbot–Lau-laitteistossa käytetään röntgensäteilyn vaihetta siirtävää hilaa muodostamaan periodi-
sesti muuttuva interferenssikuvio Talbot-ilmiön mukaisesti tietyille etäisyyksille. Tätä interferens-
sikuviota näytteistetään vaihehilan taakse Talbot-etäisyydelle sijoitetun absorptiohilan avulla. Niin
kutsutussa phase-stepping-menetelmässä absorptiohilaa askelletaan vaihehilan suhteen, ja jokaista
sijaintia kohden otetaan kuvat näytteen kanssa ja ilman. Vertaamalla näytekuvaa referenssikuvaan
voidaan selvittää näytteen aiheuttamat muutokset interferenssikuvioon (ja siten säteilykenttään)
kunkin pikselin kohdalla. Fourier-analyysin avulla interferenssikuviokartoista voidaan muodostaa
perinteisen vaimennuskuvan lisäksi säteilykentän vaihesiirtymään ja sirontaan perustuvat kuvat.
Ylimääräiset kuvat tarjoavat vaimennuskuviin nähden lisäinformaatiota tapauksissa, joissa tihey-
serot näytteessä ovat pienet ja vaimennus on vähäistä.

Tätä tutkielmaa varten kasattiin ja testattiin röntgensäteilyä käyttävä Talbot–Lau-interferometri.
Laitteiston toimivuuden varmistamiseksi kuvattiin erilaisia testinäytteitä ja biologisena näyttee-
nä parta-agama-liskon alkio. Testikuvat ovat kvalitatiivisesti oikeanlaisia, ja biologisen näytteen
tapauksessa nähdään selvästi uusien kontrastimodaliteettien tarjoama parannettu pehmytkudos-
kontrasti. Mittausten toistettavuudessa havaittiin kuitenkin puutteita, jotka haitannevat erityisesti
tomografiaa. Lisäksi tulosten kvantitatiivinen oikeellisuus tulee varmistaa ennen laitteiston varsi-
naista käyttöönottoa.
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3.1 Absorptiokuvantaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2 Kuvaustulokseen vaikuttavat tekijät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.2.1 Suurennus ja pikselikoko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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1 JOHDANTO

1 Johdanto

Röntgensäteily on ollut tärkeä työkalu materiaalien karakterisoinnissa aina siitä lähtien, kun

saksalainen fyysikko Wilhelm Conrad Röntgen onnistui röntgensäteiden tuottamisessa juuri

ennen 1900-luvun vaihdetta. Röntgensäteilyn avulla saadaan korvaamatonta tietoa materiaa-

lien rakenteesta sen suuremmin vaurioittamatta niitä, ja se on yksi lääketieteellisen diagnos-

tiikan ja materiaalitutkimuksen perustyökaluista vielä nykyäänkin. Korkean läpäisytehonsa

ja pienen aallonpituutensa vuoksi röntgensäteet soveltuvat moniin käyttökohteisiin ja mah-

dollistavat erinomaisen paikkaerotuskyvyn.

Röntgensäteilyä synnytettiin jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä röntgenputkien avul-

la, jotka ovat pysyneet samankaltaisina tähän päivään saakka. Yksinkertaisuudestaan

ja edullisuudestaan johtuen ne yleistyivät nopeasti laboratoriokäytössä. 1900-luvun en-

simmäisien vuosikymmenien jälkeen kehitettiin merkittävästi säteilyn kirkkautta parantavat

pyöriväanodiset rötgenputket. Tällaiset lähteet ovat edelleen standardeja etenkin kliinisessä

käytössä. Muutama vuosikymmen myöhemmin kehitettiin niin kutsuttu synkrotronilaitteis-

to, joka oli eräänlainen röntgentutkimuksen mullistus. Nykyaikaiset synkrotronit mahdollis-

tavat tavalliseen röntgenputkeen verrattuna jopa 1012 kertaa kirkkaamman [1, s. 1] ja (lähes)

monokromaattisen röntgensäteilyn tuoton, mikä on toiminut myöskin motivaationa uuden-

laisten kuvantamismenetelmien synnylle.

Röntgenkuvantaminen on lähes aina perustunut röntgensäteilyn vaimenemiseen aineessa

erilaisten vuorovaikutusten seurauksena. Tutkittavan näytteen eritiheyksiset osat vaimen-

tavat röntgensäteilyä eri määrän, mikä näkyy suoraan ilmaisimella havaittuina intensiteet-

tieroina. Nämä variaatiot visualisoidaan kuvissa erilaisina harmaasävyarvoina, mikä johtaa

kontrastin syntymiseen näytteen eri osien välille.

Näin saavutettu kontrasti on riittävä useimmissa tilanteissa (esimerkiksi kudoksen

ympäröidessä luuta). Aineissa, jotka vaimentavat säteilyä vain vähän tai joissa on vain pie-

net tiheyserot, vaimennus ei usein pysty tarjoamaan riittävää kontrastia. Tämä ongelma

esiintyy esimerkiksi pehmytkudosta, polymeereja tai kuitukomposiitteja kuvattaessa [2].

Kymmeniä vuosia sitten syntyi idea vaihtoehtoisten kontrastimenetelmien käyttämiseen.

1960-luvulla fyysikot Ulrich Bonse ja Michael Hart esittelivät röntgensäteitä hyödyntävän

kideinterferometriaan perustuvan laitteiston [3], jolla kuva muodostetaan näytteessä tapah-

tuvien vaihesiirtymien avulla. Perusidea on se, että materian läpi kulkevat röntgensäteet

eivät ainoastaan vaimene vaan myöskin taittuvat hieman. Tämä taittuminen näkyy myös

röntgensäteilyn vaiheen muuttumisena. Vaimennustieto voidaan selvittää suoraan näytteen

läpäisevien röntgensäteiden intensiteetistä, mutta vaihetiedon tapauksessa se ei ole niin help-
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1 JOHDANTO

poa. Tämä usein johtaakin monimutkaisempien kuvausjärjestelyiden ja kuvanmuodostusal-

goritmien tarpeeseen.

Vaikka vaihekuvausta on sovellettu näkyvälle valolle jo pitkään, varhaiset röntgensäteitä

hyödyntävät laitteet eivät saavuttaneet laajaa suosiota. Tähän ovat syynä monenlaiset on-

gelmat, kuten laitteistolta vaadittu äärimmäinen vakaus ja säteilyn monokromaattisuus. Ai-

kojen saatossa on kuitenkin kehitetty useita erilaisia vaihekuvantamismenetelmiä, jotka voi-

daan pääosin jakaa kolmeen ryhmään: Interferometriaan perustuvat menetelmät, analysaat-

toripohjaiset menetelmät ja vapaan propagaation menetelmät [2]. Monien menetelmien ongel-

mana on kuitenkin säteilyn korkeat koherenssivaatimukset, mitkä rajoittavat niiden käytön

synkrotronilähteille.

2000-luvun vaihteessa interferometriaan perustuvat röntgenvaihekuvantamislaitteistot

kokivat eräänlaisen mullistuksen: Kiteiden sijaan alettiin käyttää hilarakenteita, joissa pii-

kiekon pinnalla on absorboivia tai vaihetta siirtäviä viivarakenteita. Tämänkaltaisen laitteen

potentiaali havaittiin jo aikaisessa vaiheessa ja vuonna 2006 siitä esiteltiin laboratorio-oloissa

toimiva versio [2].

Myös hilainterferometriana tunnetun menetelmän suuri vahvuus on sen sovellettavuus

polykromaattisten ja heikosti koherenttien lähteiden kanssa. Lisäksi sen avulla voidaan

muodostaa kuva kolmella eri kontrastimodaliteetilla: Absorptiokontrastilla, vaihekontrastil-

la ja sirontaan perustuvalla kontrastilla. Vaikka hilainterferometrit ovatkin osoittautuneet

hyödyllisiksi useissa sovelluksissa, esiintyy myös niiden kanssa useita rajoituksia ja ongel-

mia. Viimeisen vuosikymmenen aikana laitteistoa on kuitenkin kyetty optimoimaan monin

tavoin.

Tässä tutkielmassa esitellään röntgensäteilyä hyödyntävä vaihekontrastikuvantamislait-

teisto, joka pohjautuu aiemmin rakennettuun laitteistoon [4]. Laitteistoa varten tarvittavat

hilat saatiin lainaan Sveitsin Paul Scherrer Instituutilta, mutta muuten siinä on käytetty

pääasiassa Helsingin yliopiston röntgenlaboratoriosta löytyviä komponentteja. Tutkielmas-

sa esitellään niin laitteiston teoreettinen perusta kuin sen käyttöönotto ja soveltaminen

käytännössäkin. Tutkielman lopussa pohditaan laitteiston ongelmia, optimointia, ja esitetään

päätelmä siitä, millaisia parametreja kannattaa käyttää laitteiston seuraavassa versiossa.
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2 RÖNTGENSÄTEILYN TEORIAA

2 Röntgensäteilyn teoriaa

Seuraavissa osioissa käsitellään kahta röntgenkuvantamisen kannalta tärkeää tekijää:

Röntgensäteilyn tuottamista sekä röntgensäteilyn ja aineen välisiä vuorovaikutuksia.

2.1 Röntgensäteilyn tuottaminen

Röntgensäteilyä voidaan tuottaa monin eri tavoin. Perinteinen röntgensäteilyä tuottava

laite on röntgenputki, joka on yksinkertaisuudestaan johtuen säilynyt edelleen tärkeänä

säteilylähteenä laboratorio- ja sairaalaolosuhteissa. Röntgenputkessa säteilyä syntyy kovaan

nopeuteen kiihdytettyjen elektronien ja sopivan kohtiomateriaalin välisissä vuorovaikutuk-

sissa.

Röntgenputken jälkeen on kehitetty erilaisia röntgenlähteitä, jotka tuottavat huomatta-

vasti kirkkaampaa säteilyä (suurempi fotonivuo). Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi synk-

rotronit ja vapaaelektronilaserit (engl. free electron laser). Molemmissa säteilyä syntyy, kun

lähes valonnopeudella kulkevat elektronit saatetaan aaltoilevaan (ja siten kiihtyvään) liik-

keeseen. Näin saatu säteily on koherenttia ja se voidaan helposti monokromatisoida, mikä

on mahdollistanut useita uudenlaisia sovelluskohteita. Erityisesti synkrotronilaitteisto onkin

ollut tärkeässä roolissa röntgenvaihekuvantamisen kehittämisessä.

2.1.1 Röntgenputki

Hahmotelma tavallisen röntgenputken rakenteesta on esitetty kuvassa 1. Röntgenputkessa

säteilyä tuotetaan törmäyttämällä korkeaenergisiä (kiihdytysjännite tyypillisesti kymme-

niä kilovoltteja) elektroneja kohtiomateriaaliin (anodi). Elektronit irtoavat hehkulangasta

(katodi), jota kuumennetaan sähkövirran avulla. Putken anodin ja katodin välille muo-

dostetaan korkea jännite ja siten sähkökenttä. Katodilta emittoituvat elektronit kiihtyvät

sähkökentässä kunnes ne osuvat anodimateriaaliin, jonka kanssa ne vuorovaikuttavat ja syn-

tyy röntgensäteilyä. Putken sisällä oleva tyhjiö varmistaa elektronien esteettömän liikkumi-

sen.

Elektronien ja kohtion atomien välisissä vuorovaikutuksissa röntgensäteilyä muodostuu

pääasiassa kahdessa prosessissa: Jarrutussäteilyä syntyy, kun putkessa kiihdytetyt elektronit

jarruuntuvat kohtiomateriaalin atomien ytimien Coulombin (sähkö-)kentissä. Elektronit (eli

varatut hiukkaset) ovat tällöin kiihtyvässä liikkeessä ja emittoivat sähkömagneettista säteilyä

röntgenalueella. Jarruuntuessa syntyvät fotonit voivat saada energioita aina nollasta elekt-

ronien kiihdytysenergiaan saakka, ja siten ne muodostavat jatkuvan energiaspektrin. Usein

3



2 RÖNTGENSÄTEILYN TEORIAA

Elektroneita

Röntgensäteilyä

Tyhjiö

Anodi

Kohtio

Katodifilamentti

+ -
Korkea jännite

Beryllium-ikkuna

Kuva 1: Hahmotelma röntgenputken rakenteesta. Katodifilamentilta irtoavat elektronit kiihdytetään
sähkökentän avulla ja törmäytetään metalliseen kohtiomateriaaliin. Elektronit vuorovaikuttavat koh-
tion atomien kanssa. Näissä vuorovaikutuksissa syntyy röntgenalueen fotoneita. Röntgenputken
ulosmenoaukon edessä oleva beryllium-ikkuna suodattaa osan pienienergisistä röntgenfotoneista.

spektrin alimmat energiat suodatetaan pois1, koska ne absorboituvat näytteeseen yleensä ko-

konaisuudessaan eivätkä siten kontribuoi kuvasignaalin syntyyn. Ne pikemminkin lisäisivät

näytteen saamaa säteilyannosta, mitä yleensä halutaan rajoittaa.

Karakteristista säteilyä syntyy valosähköisessä ilmiössä. Putkessa kiihdytetyt elektronit

irrottavat kohtiomateriaalin atomeista elektroneja, jolloin atomeihin syntyy tyhjiä elektro-

nitiloja. Näin syntyneet aukot täyttyvät yleensä nopeasti ylemmän elektronikuoren elektro-

neilla atomin pyrkiessä pienimmän energian tilaan, ja samalla vapautuu röntgenfotoneita,

joiden energia vastaa näiden kahden energiatilan välistä energiaerotusta. Kilpailevassa ta-

pahtumassa vapautuva energia annetaan atomin ulkokuoren elektronille (Auger-elektroni)

fotonin sijaan. Karakteristinen säteily näkyy fotonispektrissä piikkeinä diskreettien, kohtio-

materiaalista riippuvien energioiden kohdalla, sillä ne syntyvät aina samoista elektronisiir-

tymistä. Tyypillinen röntgenputken tuottama energiaspektri on esitetty kuvassa 2.

Röntgenputkessa suurin osa (jopa 99%) tuotetusta tehosta muuttuu lämmöksi [6]. Tämän

seurauksena anodi lämpenee merkittävästi, ja ilman riittävää jäähdytystä se voi jopa pa-

laa rikki. Perinteisissä röntgenputkissa jäähdytys hoidetaan esimerkiksi vesikierrolla (anodin

läheisyydessä) tai nestemäisellä typellä/heliumilla. Lisäksi anodimateriaalin täytyy kestää

1Osa absorboituu myös laitteiston kohtiomateriaaliin ja ikkunaan
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2 RÖNTGENSÄTEILYN TEORIAA

Kuva 2: Röntgenputken (volframianodi) tuottama tyypillinen energiaspektri kahdella eri elekt-
ronien kiihdytysjännitteellä. Spektri muodostuu jatkuvasta jarrutussäteilyn osuudesta ja materi-
aalikohtaisista karakteristisista piikeistä diskreeteillä energioilla (piikkejä levennetty kuvan sel-
keyttämiseksi). Ilma ja erilaiset suodattimet suodattavat osan pienistä fotonienergioista pois. Muo-
kattu lähteestä [5].

korkeita lämpötiloja, ja kohtiomateriaaleina käytetäänkin esimerkiksi volframia tai kuparia

(yleisestikin metalleja), joilla on suhteellisen korkea sulamispiste.

Niin kutsutuissa pyöriväanodisissa röntgenputkissa anodi on nimensä mukaan pyörivässä

liikkeessä, minkä vuoksi elektronisuihku jakautuu tasaisemmin anodille eikä kohdistu jatku-

vasti samaan pisteeseen. Tämän seurauksena elektronivirtaa voidaan kasvattaa, mikä johtaa

jopa muutaman kertaluokan parannukseen tuotetussa säteilyvuossa [1].

2.2 Röntgensäteilyn ja aineen väliset vuorovaikutukset

Röntgensäteilyn ja aineen väliset vuorovaikutukset riippuvat suurilta osin käytetyn säteilyn

energiasta ja säteilytettävän aineen koostumuksesta. Kymmenien kiloelektronivolttien

energioilla kuvantaessa merkittävässä roolissa on kolme vuorovaikutusta: Valosähköinen

ilmiö/absorptio, Compton-sironta ja Rayleigh’n sironta. [7]

Valosähköinen absorptio: Valosähköisessä absorptiossa röntgenfotoni vuorovaikuttaa ai-

neen atomin sidotun elektronin kanssa. Kun fotonin energia on vähintään elektronin sidos-

energian suuruinen, se kykenee irrottamaan atomista elektronin. Fotoni häviää (absorboi-

tuu) tapahtumassa, eikä siten enää kontribuoi aineen läpäisevään röntgensuihkuun. Irrotet-

5



2 RÖNTGENSÄTEILYN TEORIAA

tu elektroni (niin kutsuttu fotoelektroni) saa kineettisen energian, joka on yhtä suuri kuin

tulevan fotonin energian ja kyseisen elektronin sidosenergian erotus. Atomiin syntyvä elekt-

roniaukko täyttyy yleensä nopeasti korkeammalla kuorella olevan elektronin toimesta, mikä

johtaa karakteristisen röntgenfotonin tai Auger-elektronin emittointiin. [8, s. 49]

Karkea arvio valosähköisen absorption todennäköisyydelle (atomia kohden) τ tietyllä

röntgenenergialla Eγ ja tietylle aineelle (järjestysluku Z) voidaan esittää seuraavasti:

τ = vakio× Zn

E3,5
γ

(1)

missä n vaihtelee lukujen 4 ja 5 välillä riippuen fotonien energiasta. [8, s. 49]

Ilmiö on siis vahvasti riippuvainen sekä energiasta että aineen järjestysluvusta. Kaavasta

1 nähdään lisäksi se, että absorptio on voimakkainta pienillä energioilla ja suurilla Z:n

arvoilla. Tästä johtuukin suoraan se, että absorptiokuvantaminen soveltuu heikosti esimer-

kiksi pehmytkudoksen (pieni Z) kuvaukseen, jossa absorptio on vain pientä.

Compton-sironta: Compton-sironnassa2 fotoni vuorovaikuttaa absorboivan aineen yk-

sittäisen (”vapaan”, ulomman kuoren) elektronin kanssa. Vuorovaikutuksessa fotoni me-

nettää energiaa elektronille ja muuttaa suuntaansa. Siirtyneen energian suuruus riippuu si-

rontakulmasta: Pienillä sirontakulmilla energiaa siirtyy vähemmän. Sironneen fotonin ener-

gia kulman funktiona voidaan esittää seuraavasti:

E ′γ =
Eγ

1 + Eγ
m0c2

(1− cosθ)
(2)

missä m0c
2 on elektronin lepomassa (0,511 MeV). [8, s. 50-51]

Compton-sironnan esiintymistodennäköisyys (atomia kohden) riippuu saatavilla olevien

sirontakohtioiden määrästä ja se kasvaa siis lineaarisesti aineen järjestysluvun Z kasvaessa.

Compton-sirontaa esiintyy melko laajalla energia-alueella (ks. kuva 4), mutta esiintymis-

todennäköisyys on yleensä valosähköiseen ilmiöön verrattuna merkittävämpi suuremmilla

MeV-luokan fotonienergioilla. [8, s. 50-51]

Rayleigh’n sironta: Rayleigh’n sironta3 on niin sanotusti koherenttia sirontaa, jossa ei

tapahdu aineen atomin virittymistä tai ionisaatiota. Siinä tuleva fotoni vuorovaikuttaa

absorboivan atomin kaikkien elektronien kanssa. Vuorovaikutuksessa ei siirry energiaa (juu-

2epäelastinen sironta
3elastinen sironta
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2 RÖNTGENSÄTEILYN TEORIAA

Kuva 3: Röntgen-/gammasäteilyn ja aineen välisten vuorovaikutusten suhteellinen esiin-
tymistodennäköisyys fotonin energian E ja absorboivan aineen järjestysluvun Z funktiona.
Röntgenkuvantamiselle tyypillisellä energiavälillä 10− 100 keV parinmuodostusta ei esiinny. Muo-
kattu lähteestä [8].

rikaan4), mutta fotonin suunta muuttuu, minkä takia vuorovaikutus on merkittävä myös

kuvantamisen kannalta. Juuri elastinen sironta aiheuttaa vaihekontrastikuvantamisessa

hyödynnettävän röntgensäteilyn vaihesiirtymän [9]. Rayleigh’n sironnan esiintymisto-

dennäköisyys on merkittävä vain pienillä fotonienergioilla ja on korkeimmillaan suuren

järjestysluvun materiaaleilla. Vuorovaikuttavan fotonin sirontakulma on sitä suurempi mitä

pienempi sen energia on. [8, s. 53]

Röntgen-/gammasäteilyn merkittävimpien vuorovaikutusten todennäköisyydet fotoniener-

gian ja kohtiomateriaalin järjestysluvun funktiona on esitetty kuvassa 3. Vuorovaikutusten

todennäköisyyksien tarkempi energiariippuvuus raudan tapauksessa on puolestaan esitetty

kuvassa 4. Siitä nähdään hyvin, kuinka valosähköinen ilmiö, Compton-sironta ja Rayleigh’n

sironta dominoivat röntgenkuvantamiselle tyypillisillä noin 10-100 keV:n energioilla.

Kvantitatiivisesti (aaltotarkastelun avulla) röntgensäteilyn ja aineen välistä vuorovaiku-

tusta voidaan kuvata aineelle ominaisen kompleksisen taitekertoimen n avulla:

n = 1− δ + iβ (3)

jossa reaaliosan termi δ kytkeytyy säteilyn vaihesiirtymään ja kompleksiosan termi β säteilyn

4Atomin massa on tulevan fotonin massaan verrattuna niin suuri, että energianmenetys on mitätön.
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Parinmuodostus ytimen kentässä
Parinmuodostus elektronin kentässä
Kokonaisvaimennus

Kuva 4: Fotonien massavaimennuskertoimien (ks. [10]) energiariippuvuus raudalle.
Röntgenkuvantamisen tyypillinen energiaväli on 10−2 − 10−1 MeV eli 10 − 100 keV. Tällöin
valosähköinen absorptio, koherentti- ja epäkoherentti sironta ovat todennäköisimpiä. Muokattu
lähteestä [11].

vaimenemiseen. [12]

Pehmytkudoksen tapauksessa (ja kymmenien kiloelektronivolttien energioilla) δ on

noin kolme suuruusluokkaa isompi kuin β, minkä seurauksena näytteessä tapahtuva

röntgensäteilykentän vaihesiirtymä on paljon suurempi kuin sen vaimeneminen. Tällaisissa

tilanteissa vaihekontrastikuvantaminen on paljon herkempi tiheyseroille kuin absorptioku-

vantaminen. [13]

Tarkastellaan seuraavaksi kuvan 5 mukaista lineaarisesti polarisoidun sähkömagneettisen

aallon sähkökenttäkomponenttia, joka etenee z-suunnassa taajuudella ω, amplitudilla E0 ja

aaltoluvulla k = 2π/λ. Kun aalto on läpäissyt aineen, jonka taitekerroin on n, sitä voidaan

kuvata yhtälöllä [1, 14]:

E(z, t) = E0e
i(nkz−ωt) = E0e

−βkzei[(1−δ)kz−ωt] (4)

Tällä tavoin aalto voidaan siis jakaa vaimennusta ja vaihesiirtymää kuvaaviin termeihin.

Aallon amplitudi pienenee määrällä ∆A ja sen vaihe muuttuu määrän ∆Φ läpäistessään

väliaineen. Aallon amplitudin pieneminen (tai vaimennustermi β) voidaan suhteuttaa

8



2 RÖNTGENSÄTEILYN TEORIAA

Tyhjiö 
n=1

Z

Δϕ

ΔA

Väliaine
n=1-δ+iiβ

Kuva 5: Väliaineen läpi kulkevan sähkömagneettisen aallon amplitudi ja vaihe muuttuu.
Röntgensäteilyn tapauksessa tätä muutosta voidaan kuvata kompleksisen taitekertoimen n = 1 −
δ + iβ avulla, jossa δ kuvaa aallon vaiheen muutosta ja β sen amplitudin muutosta.

säteilyn intensiteetin pienenemiseen (I0 intensiteetti ennen näytettä ja I(z) sen jälkeen)

[7, s. 8]:
I(z)

I0
=
|E(z)|2

|E0|2
= e−2kβz (5)

mikä toisaalta voidaan ilmaista myös aineen lineaarisen vaimennuskertoimen µ avulla sijoit-

tamalla yhtälöön µ = 2kβ [1].

Aallon vaihesiirtymä voidaan puolestaan esittää kompleksisen taitekertoimen reaaliosan

avulla seuraavasti [7, 14]:

∆Φ(z) = kδz (6)

Sekä δ että β voidaan myös suhteuttaa väliaineen massatiheyteen ρm (kaukana absorptio-

reunoista) [14, 1]:

β =
ρaσa
2k

(7)

δ =
ρap

k
(8)

missä ρa = ρmNA
M

[1, s. 20] on atomien lukumäärätiheys, NA on Avogadron vakio, M aineen

moolimassa, σa absorptioala ja p vaihesiirtymäala. δ voidaan lisäksi ilmaista materiaalin

9



2 RÖNTGENSÄTEILYN TEORIAA

elektronitiheyden ρe avulla [1, s. 71]:

δ =
2πρer0
k2

(9)

missä, r0 = 2.82× 10−5 Å ja edelleen k = 2π/λ.

10



3 KUVANTAMINEN RÖNTGENSÄTEILLÄ

3 Kuvantaminen röntgensäteillä

Röntgensäteilyn käyttäminen kuvantamisessa aloitettiin käytännössä heti sen kokeellisen

löytämisen jälkeen 1900-luvun vaihteessa. Röntgenkuvantamisen pääperiaate on säilynyt

vielä nykyäänkin samanlaisena kuin yli sata vuotta sitten: Ilmaisimella mitataan/visuali-

soidaan tutkittavan näytteen aiheuttamaa röntgensäteilyn vaimenemista näytteessä tapah-

tuvien vuorovaikutusten seurauksena. Perinteisen vaimennuskuvantamisen rinnalle on kui-

tenkin kehitetty useita täydentävää tietoa tarjoavia kontrastimodaliteetteja.

3.1 Absorptiokuvantaminen

Absorptio- tai pikemminkin vaimennuskuvantaminen on selvästi tunnetuin ja yleisin

röntgenkuvantamisen menetelmä. Vaimennuskuvantamisessa kuvan kontrasti syntyy siitä,

että tutkittavan näytteen eri osat vaimentavat röntgensäteilyä eri määrän. Röntgenfotonien

vuorovaikutukset tutkittavan näytteen atomien kanssa aiheuttavat joko fotonien häviämisen

tai niiden suunnan muutoksen siten että ne eivät pääse ilmaisimelle asti.

Säteilyn vaimenemista voidaan kuvata lineaarisen vaimennuskertoimen µ (energiasta riip-

puvainen) avulla. Lineaarinen vaimennuskerroin koostuu yksittäisten vuorovaikutusten vai-

mennuskertoimista seuraavasti [8, s. 53]:

µ = µPE + µCO + µRA (10)

Vaimennuskertoimien µi alaindeksit kertovat vuorovaikutustyypin: Valosähköinen ilmiö

(PE), Comptonin sironta (CO), Rayleigh’n sironta (RA). Tässä tapauksessa on huomioi-

tu vain röntgenkuvantamisen kannalta olennaiset vuorovaikutukset.

Vaimennuskuvantamisessa mitattava röntgensäteilyn intensiteetti I(z) voidaan suhteut-

taa lineaariseen vaimennuskertoimeen Beer-Lambertin lain avulla5 [8, 1]:

I(z) = I0e
−µz (11)

mikä vastaa yhtälöä (5), kun siihen sijoitetaan µ = 2kβ. Yleensä tutkittava kohde koostuu

useasta vaimennuskertoimesta ja vaimennuskerroin on siten paikan funktio µ(z). Yleisessä

muodossa kaava (11) voidaan esittää säteilykeilan suuntaisena viivaintegraalina [7, s. 9]:

ln(I/I0) = −
∫ z

0

µ(z)dz (12)

5Oletetaan ns. kapea/kollimoitu röntgensuihku

11
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Projektiokuvassa näkyvät arvot kuvaavat siis lineaarisen vaimennuskertoimen summaa

matkalta, jossa röntgensäteily läpäisee tutkittavan näytteen. Kolmiulotteinen kartta vai-

mennuskertoimesta näytteessä voidaan puolestaan muodostaa tomografialla, jossa kaksiu-

lotteisista projektioista rekonstruoidaan matemaattisten algoritmien avulla kolmiulotteinen

tilavuus.

3.2 Kuvaustulokseen vaikuttavat tekijät

Röntgenkuvantamisessa saatavaan kuvaustulokseen, kuten kontrastiin ja resoluutioon, vai-

kuttaa useita seikkoja. Näitä voivat olla esimerkiksi geometriaan liittyvät tekijät tai erilaiset

laitteistosta riippuvat tekijät.

3.2.1 Suurennus ja pikselikoko

Kuvauslaitteiston erotuskyky (resoluutio) määrittelee sen, kuinka pieniä rakenteita kuvis-

sa voidaan erottaa toisistaan. Geometrinen suurennus on eräs laitteiston erotuskykyyn vai-

kuttava tekijä. Laboratorio-olosuhteissa röntgenputkella kuvattaessa etäisyydet ovat yleensä

niin lyhyitä, että kuvakentän rajaama säteilykeila näyttää kartiolta. Koska tutkittava näyte

sijaitsee tietyllä etäisyydellä ilmaisimen edessä, voidaan kuvassa 6 näkyvin geometrisin pe-

rustein havaita kuinka näyte näyttää suuremmalta ilmaisintasolla kuin mitä se todellisuu-

dessa on. Geometrinen suurennus mahdollistaa siis sellaisienkin rakenteiden tarkastelemisen,

jotka ovat merkittävästi ilmaisimen pikselikokoa pienempiä.

Jos säteilylähdettä käsitellään pistelähteenä, voidaan geometrinen suurennus M laskea

kaavasta:

M = Dsd/Dss (13)

missä Dsd on lähteen ja ilmaisimen välinen etäisyys ja Dss lähteen ja näytteen välinen

etäisyys. [15] Tästä voidaan puolestaan laskea niin sanottu efektiivinen pikselikoko, joka

vastaa kyseisellä laitteistolla havaittavien rakenteiden pienintä mahdollista kokoa (näytteen

kohdalla) [15]:

Peff = Pd/M (14)

missä Pd on kuvailmaisimen fyysinen pikselikoko.

Todellisessa tilanteessa säteilylähde on kuitenkin aina äärellisen kokoinen. Äärellisen

lähteen eri kohdista lähtevä säteily aiheuttaa hieman erilaisen säteilykeilan (kohteen

säteilytys tapahtuu hieman eri kohdasta), mikä johtaa näytteen yksityiskohtien sumene-

miseen kuvissa (ks. kuva 6). Tämä seikka aiheuttaa sen, että edellä laskettu efektiivinen

12
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x
D ss
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x
=
D sd

Dss

Äärellisen kokoinen 
lähde

Reunojen 
sumeneminen

Ilmaisin

Näyte

Lähde

Kuva 6: Kuvattavan näytteen geometrinen suurennus M (oikealla) ja äärellisen kokoisen lähteen
vaikutus kuvaustulokseen (vasemmalla). Geometrinen suurennus on määritetty vertailemalla yh-
denmuotoisia kolmioita (merkitty sinisellä).

pikselikoko ei voi pienentyä äärettömästi suurennuksen kasvaessa. Kun kuvauserotuskykyä

rajoittava geometrinen epätarkkuus kasvaa efektiivistä pikselikokoa suuremmaksi, estää se

suurennoksen tuoman erotuskyvyn parannuksen. Lähteen äärellinen koko huomioiden geo-

metriselle suurennokselle M voidaan laskea optimaalinen arvo, joka saadaan kaavasta:

Mopt =
Pd + w

w
(15)

missä Pd on jälleen kuvailmaisimen fyysinen pikselikoko ja w on säteilylähteen koko (halkai-

sija). [15] Vastaava efektiivinen pikselikoko voidaan laskea kaavasta [15]:

Peff,opt =
wPd
w + Pd

(16)

Se päästäänkö tähän teoreettiseen resoluutioon käytännön tilanteessa riippuu paljon

käytetystä ilmaisimesta. Esimerkiksi tuikekiteitä käyttävällä ilmaisimella myös tuikema-

teriaalin rakenne voi heikentää resoluutiota: Jos tuikemateriaali koostuu yhtenäisestä le-

vystä varsinaisten sensoripikseleiden edessä, pääsevät siinä syntyvät valofotonit kulkeutu-

maan myös viereisiin pikseleihin. Tämä tietysti heikentää kuvausresoluutiota. Resoluutiota

voidaan parantaa käyttämällä ohuempaa tuikekidelevyä, mutta tällöin ilmaisimen tehokkuus

yleensä heikkenee. Tuikeainelevy voidaan myös rakentaa neulamaisista kiteistä, jotka ohjaa-

vat valoa paremmin tiettyihin sensoripikseleihin. Tämä tarjoaa usein hyvän kompromissin

13



3 KUVANTAMINEN RÖNTGENSÄTEILLÄ

ilmaisimen tehokkuuden ja erotuskyvyn välille.

3.2.2 Fotonienergia ja säteilyn intensiteetti

Kuvausjännitteen oikea valinta on kuvantamisen kannalta tärkeä seikka. Sekä röntgensäteilyn

vaimeneminen että sen taittuminen riippuvat vuorovaikuttavien fotonien energiasta [16,

s. 21-22]: δ ∼ E−2 ja β ∼ E−4. Jos energia on liian pieni, säteily ei välttämättä kyke-

ne läpäisemään tutkittavaa näytettä, eikä ilmaisimella tällöin havaita (riittävää) signaalia.

Suurienergiset fotonit toisaalta läpäisevät helposti kaikki näytteen osat. Absorptiokuvauk-

sen tapauksessa tällöin kuvan kontrasti heikkenee, kun absorptio näytteessä on vähäistä.

Koska säteilyn vaihesiirtymä ei riipu niin paljon energiasta kuin vaimennus, voidaan sen

kanssa käyttää suurempia energioita menettämättä kontrastia. Tällöin säteilyä absorboituu

näytteeseen vähemmän, jolloin sen saamaa säteilyannosta voidaan vähentää.

Röntgenputken tapauksessa putkivirta on suoraan verrannollinen ilmaisimella havaittuun

säteilyn intensiteettiin [17]. Suuremmat virrat mahdollistavat siis samassa ajassa useampien

säteilyfotonien havaitsemisen. Tämän seurauksena yksittäisen kuvan valotusaikaa voidaan

lyhentää, minkä myötä koko kuvausaika lyhenee. Suurempi intensiteetti myöskin vähentää

kuvassa esiintyvää statistista kohinaa (Poisson-kohina), joka on verrannollinen havaittujen

fotonien määrän N neliöjuureen
√
N [17].

Myös säteilyn ilmaisimella on vaikutusta havaittavan signaalin voimakkuuteen. Eri tyyp-

piset (ja eri materiaaleja käyttävät) ilmaisimet havaitsevat tietyn energian säteilyä eri ta-

voin. Tämän takia parhaan mahdollisen kuvaustuloksen kannalta on tärkeää käyttää ilmai-

sinta, jonka efektiivinen energia-alue on kuvauksissa käytetyillä energioilla. Jos ilmaisimen

tehokkuus on huono, synnyttää vain osa ilmaisimeen osuvasta röntgensäteilystä mitattavan

signaalin ja siten havaittu intensiteetti heikkenee.

3.2.3 Koherenssi

Käytännön tilanteissa säteily ei yleensä esiinny yksienergisinä tasoaaltoina. Erityisesti labo-

ratoriolaitteilla tuotettu säteily sisältää usean eri energian fotoneja, ja säteilykeila divergoi

voimakkaasti.

Koherenssi kuvaa sitä miten aallon/aaltojen vaiheet korreloivat ajan tai paikan suhteen

(ks. kuva 7). Toisin sanoen, jos aaltokenttä on koherentti, sen vaihe-ero on kiinteä eri aallon

kohtien tai eri ajanhetkien välillä. Aikakoherenssi (engl. temporal coherence) kuvaa aallon

vaiheiden korrelaatiota samassa kohdassa mutta eri ajanhetkenä aallon etenemissuunnassa.

Käytännössä se kertoo siitä, kuinka monokromaattinen käytetty lähde on (eri energioilla aal-
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Paikka- ja aikakoherentti aalto Paikkakoherentti, ei aikakoherentti

Aikakoherentti, ei paikkakoherentti Ei aikakoherentti, ei paikkakoherentti

Kuva 7: Koherenssi kuvaa aallon vaiheiden korelaatiota eri ajanhetkinä ja eri avaruudellisissa
sijainneissa.

lonpituus on eri, mikä heikentää korrelaatiota). Paikkakoherenssi (engl. spatial coherence)

puolestaan kuvaa aallon vaiheiden korrelaatiota eri paikoissa aallon etenemissuuntaa vas-

taan kohtisuorassa suunnassa. Se kertoo kuinka yhtenäinen aaltorintaman vaihe on. Paik-

kakoherenssia heikentää esimerkiksi se, että aallot ovat peräisin hieman eri kohdasta – eli

toisin sanoen säteilylähde on äärellisen kokoinen. Koherenssin ”määrää” voidaan kuvata ko-

herenssipituuksien avulla: Mitä suurempi koherenssipituus sitä koherentimpi aalto on. Aalto-

jen koherenssin määrä näkyy myös niiden synnyttämän interferenssikuvion näkyväisyytenä:

Heikosti koherenttien aaltojen muodostaman interferenssikuvion näkyväisyys on huono.

Röntgenlähteen koherenssiominaisuudet ovat siis hyvinkin merkittäviä kuvaustuloksen kan-

nalta. [1, 18, 19]

3.3 Vaihekontrastikuvantaminen

Vaikka absorptiokuvantaminen toimiikin hyvin useimpien näytteiden kanssa, ei se joskus

tarjoa riittävän hyvää kontrastia. Tällaisia tapauksia esiintyy esimerkiksi pehmytkudoksen

ja polymeerien kuvantamisessa. Näissä tapauksissa röntgensäteilyn vaihesiirtymä näytteessä
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on kuitenkin usein selvästi suurempaa kuin vaimeneminen, minkä seurauksena vaihekontras-

tikuvantamisella voidaan saavuttaa selvästi parempi kontrasti.

Röntgenvaihekuvantamiseen on kehitetty useita menetelmiä ja laitteistoja (ks. esimer-

kiksi [20, 21]), joista tärkeimmät esitellään lyhyesti seuraavassa osiossa.

3.3.1 Erilaisia vaihekuvantamismetelmiä

Erilaiset röntgenvaihekuvausmenetelmät eroavat toisistaan monin tavoin: Toisaalta käytetyt

laitteistot ovat erilaiset, mutta saavutettavassa resoluutiossa ja käytännön vaatimuksissakin

voi olla merkittäviä eroja. Tämän takia osa menetelmistä sopiikin hyvin vain tiettyihin

ympäristöihin (esimerkiksi synkrotroneille) tai tietynlaisten näytteiden kuvaamiseen (esi-

merkiksi näytteen kokorajoituksen takia).

Tuleva 
säde

Kide 1 Kide 2 Kide 3

Ilmaisin

Näyte

Kuva 8: Yksinkertaistettu hahmotelma tyypillisestä kideinterferometrista. Ensimmäinen kide ja-
kaa röntgensäteilykeilan kahtia ja toinen kokoaa sen takaisin yhteen. Kolmannen kiteen kohdalla
yhdistyvät säteilykentät interferoivat. Kun näyte sijoitetaan jompaan kumpaan kiteen 2 jälkeiseen
säteilykeilaan ja toinen jätetään tyhjäksi, voidaan ilmaisimella havaitusta interferenssikuviosta sel-
vittää näytteen vaikutus röntgensäteilykenttään.

Kideinterferometria: Kideinterferometri koostuu kolmesta säteilykeilaa jakavasta (engl.

beam splitter) tai kokoavasta kidekomponentista kuvan 8 mukaisesti. Vuonna 1965 esitelty

Bonse–Hart-interferometri oli ensimmäinen kovan röntgensäteilyn alueella toimiva kidein-

terferometri. Koska laitteiston toiminta perustuu Braggin heijastuksiin, vain kollimoitu ja

monokromaattinen säteily pääsee kiteistä läpi ja voidaan hyödyntää kuvauksessa. [7, s. 14-

15] Ensimmäinen kide jakaa säteilykeilan kahtia, kun taas toinen kiteistä ohjaa keilat takaisin
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yhteen. Toinen jaetuista keiloista toimii referenssinä, ja toinen ohjataan kuvattavan näytteen

läpi. Kolmannen kiteen kohdalla keilat yhdistyvät ja aaltorintamat interferoivat keskenään.

Interferenssikuvion muoto riippuu siitä, miten näytteen läpi kulkeva keila muuttuu suhteessa

referenssikeilaan. [22] Näytteen aiheuttama röntgensäteilyn vaihesiirtymä saadaan analy-

soimalla interferenssikuviota esimerkiksi Fourier-menetelmillä [7, s. 15]. Vaikka tällainen

laitteisto tarjoaa hyvän vaiheherkkyyden, sen suurin ongelma on erittäin korkean mekaa-

nisen stabiilisuuden vaatimus: optisten komponenttien suhteellisten sijaintien tulee olla

stabiileja alle ångströmin tarkkuudella. [22] Lisäksi monokromaattisuus- ja kollimointivaa-

timuksista johtuen laitteisto soveltuu käytettäväksi ainoastaan synkrotronilähteillä. [7, s. 15]

Tuleva 
säde

Kide

Ilmaisin

Näyte

Kuva 9: Yksinkertaistettu hahmotelma analysaattorikidettä käyttävästä vaihekuvantamislaitteesta.
Muuttamalla analysaattorikiteen orientaatiota näytettä edeltävän monokromaattorin (ei näytetty
kuvassa) suhteen voidaan skannata/analysoida eri kulmiin sironneita tai taittuneita röntgensäteitä.
Pikselöidyllä ilmaisimella mitataan säteilyn intensiteettiä, ja pikseleiden arvot vaihtelevat analy-
saattorikiteen orientaation mukaan.

Analysaattoripohjaiset menetelmät: Analysaattoria käyttävissä vaihekuvausmenetel-

missä tutkittavan näytteen ja kuvailmaisimen väliin sijoitetaan analysaattoriksi kide Brag-

gin geometrian mukaisesti (ks. kuva 9). Näyte muuttaa kollimoitua ja monokromaattista

säteilykenttää eri tavoin, esimerkiksi taittamalla säteilyä. Näytteen jälkeinen analysaattori-

kide toimii valikoivana komponenttina ja heijastaa ainoastaan röntgensäteitä, jotka toteut-

tavat tilanteen mukaisen Braggin ehdon (kapea kulmaväli sallitaan). Eri kulmiin taittunut-

ta säteilyä voidaan analysoida säätelemällä analysaattorikiteen kulmaa monokromaattorin

suhteen, jolloin ilmaisimella havaittu intensiteetti (ja siten kuvan kontrasti) muuttuu. Kvan-

titatiivista tietoa röntgensäteilyn taitekulmista ja sironnasta saadaan tarkastelemalla näin
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3 KUVANTAMINEN RÖNTGENSÄTEILLÄ

muodostettuja heijastuskäyriä (engl. rocking curve).

Menetelmä mittaa aaltorintaman vaiheen derivaattaa. Tämän takia se on vähemmän

herkkä pienille paikkataajuuksille verrattuna kideinterferometriin, joka mittaa vaihetta suo-

raan. Laitteiston stabiilisuusvaatimukset eivät ole niin äärimmäisiä kuin kideinterferometrin

tapauksessa, mutta monokromaattisuus- ja kollimointivaatimukset kuitenkin rajoittavat me-

netelmän käytön pitkälti synkrotronilaitteistoille. Lisäksi muun muassa analysaattorikiteen

koko rajoittaa menetelmällä saavutettavaa kuvakenttää. [16, 7]

Tuleva  
säde

Näyte Mittauksia eri ilmaisinetäisyyksillä

Kuva 10: Propagaatiopohjaisessa vaihekuvantamisessa laitteisto ei poikkea tavallisesta
röntgenkuvantamislaitteistosta. Vaihe-efektin näkymisen vaatimuksena on riittävän pitkä etäisyys
näytteen ja ilmaisimen välillä sekä riittävän pieni lähdekoko ja ilmaisimen pikselikoko. Vaihetiedon
selvittämiseksi epähomogeenisesta näytteestä tarvitaan kuvia useilta ilmaisinetäisyyksiltä. Näytteen
rajapintojen korostuminen on sitä voimakkaampaa mitä suurempi näytteen ja ilmaisimen välinen
etäisyys on.

Vapaan propagaation menetelmä: Vapaan propagaation menetelmässä koejärjestely

on kaikista yksinkertaisin, eikä normaaliin absorptiokuvauslaitteistoon tarvita

lisäkomponentteja (ks. kuva 10). Käytettäessä riittävän koherenttia röntgensäteilyä

(eli riittävän pientä lähdettä) ja kun ilmaisin on sijoitettu tarpeeksi kauas näytteestä,

havaitaan ilmaisimella niin kutsuttuja Fresnelin diffraktiokuvioita. Taittuneet säteilyaallot

interferoivat taittumattomien aaltojen kanssa, mikä johtaa intensiteettimodulaatioihin

erityisesti objektien rajapinnoilla. Tämä näkyy röntgenkuvissa näytteen reunojen korostu-

misena, ja menetelmä soveltuukin hyvin esimerkiksi kuitunäytteiden tutkimukseen [14, s. 4].

Kuvan kontrasti on verrannollinen röntgenaaltorintaman vaihesiirtymän toiseen derivaat-

taan. Vaihetiedon selvittämiseksi kuvia täytyy (epähomogeenisen näytteen tapauksessa)

ottaa useilla näyte–ilmaisin-etäisyyksillä. Jotta interferenssikuviot voidaan erottaa, tarvi-
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taan korkearesoluutioinen (pikselikoko muutaman µm:n luokkaa) ilmaisin, mikä voi usein

olla menetelmän käyttöä rajoittava tekijä. Heikommilla ilmaisinresoluutioilla etäisyyksien

on oltava hyvin pitkiä, mikä rajoittaa käytön lähinnä synkrotronilähteille. Kaikesta huoli-

matta menetelmä on kuitenkin yhteensopiva polykromaattisten mikrofokuslähteiden kanssa.

Analysaattori- ja kidepohjaisista laitteistoista poiketen se on herkkä vaihesiirtymiin kaikissa

suunnissa, mutta ei toisaalta anna tietoa näytteen sirontaominaisuuksista. [16, 7]

3.3.2 Hiloihin perustuva vaihekuvantamislaitteisto

Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on niin kutsuttu Talbot–Lau-interferometri (ks.

kuva 11), joka on esimerkki optisten hilojen käyttöön perustuvasta vaihekuvauslaitteistosta.

Yksinkertaisimmillaan Talbot-interferometri voidaan toteuttaa kahdella periodisella diffrak-

tiohilalla: G1-hila on joko röntgensäteilyä absorboiva tai sen vaihetta siirtävä hila, ja G2-hila

on säteilyä absorboiva hila.

l=140cm d=20cm

X

Z

X

y

G0

G1
G2

Ilmaisin

Lähde

Näyte

p
0

p
1

p
2

Kuva 11: Hahmotelma Talbot–Lau-interferometrista. G0-hila toimii joukkona kapeita viivalähteitä,
mikä mahdollistaa laitteiston käytön millimetrikokoisillakin lähteillä. G1-hila toimii säteilykentän
jakajana ja aiheuttaa periodisen interferenssikuvion syntymisen Talbot-pituuksien välein (nyt d = 20
cm). Koska interferenssikuvion periodi on yleensä paljon pienempi kuin ilmaisimen erotuskyky,
käytetään G2-absorptiohilaa signaalin analysointiin.

G1-hila toimii säteilykentän jakajana (engl. beam splitter), ja koska jaettujen

säteilykenttien välinen kulma on pieni, ne interferoivat keskenään. Tämä aiheuttaa hilan
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läpäisevien röntgensäteiden vaihe- ja/tai amplitudimodulaatioita. Nämä modulaatiot voi-

daan havaita periodisina intensiteettikuvioina tietyillä etäisyyksillä G1-hilan takana. Niin

kutsutussa Talbot-ilmiössä G1-hilan kuva (”omakuva”) siis toistuu Talbot-pituuden välein.

Vastaava kuva voidaan myös havaita Talbot-etäisyyden säännöllisten fraktioiden välein.

Tällöin myös interferenssikuvion periodi esiintyy G1-hilan periodin fraktiona [14]. Kuvaa,

jossa Talbot-kuvioita on piirretty etäisyyden (G1-hilasta) funktiona, kutsutaan myös Talbot-

matoksi (engl. Talbot carpet), ja esimerkki sellaisesta on esitetty kuvassa 12. [23]

Kuva 12: Intensiteettioskillaatiot G1-hilan takana eri tyyppisillä hiloilla. Kuvia kutsutaan myös
Talbot-matoiksi. Ylimpänä absorptiohila, keskella puolen π:n verran vaihetta siirtävä hila ja alhaalla
π:n verran vaihetta siirtävä hila. Etäisyydet, joilla havaitaan maksimikontrasti, on esitetty katko-
viivoilla. Etäisyysasteikko koostuu kaavan 17 mukaisista osittaisista Talbot-etäisyyksistä. Lainattu
lähteestä [23].

Kvantitatiivisesti Talbot-etäisyys voidaan esittää G1-hilan ja säteilykentän ominaisuuk-

sien avulla. Talbot-interferometrissa käytetään seuraavasta kaavasta saatavia osittaisia

Talbot-etäisyyksiä (engl. fractional Talbot order):

Dn =
1

η2
np21
2λ

(17)

missä säteilykenttä on oletettu monokromaattiseksi tasoaaltokentäksi. Tässä kaavassa n =
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0, 1, 2, ... on niin kutsuttu Talbot-kertaluku, p1 on G1-hilan periodi ja λ on hilan läpäisevien

röntgensäteiden aallonpituus. Etäisyydet, joilla interferenssikuvio saavuttaa maksimikont-

rastin, riippuvat G1-hilan tyypistä: Vaihehilojen tapauksessa ne esiintyvät parittomilla (n =

1, 3, 5, ...) ja absorptiohilojen tapauksessa parillisilla Talbot-kertaluvuilla (n = 0, 2, 4, ...). Te-

kijä η määräytyy niin ikään hilatyypin mukaan: Vaihehilan, joka aiheuttaa suuruudeltaan

π/2 olevan vaihesiirtymän tai amplitudihilan tapauksessa η = 1. π-suuruisen vaihesiirtymän

aiheuttavan vaihehilan tapauksessa η = 2. [23]

G2-hila koostuu absorboivista viivarakenteista ja toimii analysaattorina, joka muuntaa

intensiteettimodulaatioiden sijainnit intensiteettiarvoiksi ilmaisimella. Tämä on tarpeellista,

koska G1-hilan synnyttämä interferenssikuvio on yleensä niin tiheää/pientä, ettei tavallinen

kuvailmaisin pysty sitä suoraan erottamaan. G2-hilan käyttö sallii siten sellaisten ilmaisimien

käytön, joiden pikselikoko on paljon suurempi kuin interferenssikuvion periodi.

G2-hilan periodi valitaan niin, että se on yhtä suuri kuin G1-hilan taakse syntyvän inter-

ferenssikuvion periodi, jolloin interferenssikuviosta voidaan ottaa näytteitä G1- ja G2-hilojen

välistä suhteellista sijaintia (x-suunnassa kuvassa 11) muuttamalla. Tasoaaltojen tapaukses-

sa G2- ja G1-hilojen periodeille (p1 ja p2) saadaan seuraavanlainen yhteys [23]:

p2 = p1/η (18)

Palloaaltojen tapauksessa (esimerkiksi kartiokeilageometria) Talbot-etäisyydet skaalau-

tuvat uudelleen tekijällä M :

dn = MDn (19)

missä M = (l + d)/l, l on lähde–G1-etäisyys ja d on G1–G2-etäisyys. [23] Se voidaan siten

esittää muodossa:

d = dn =
lDn

l −Dn

(20)

Vastaavasti G2-hilan periodi täytyy kartiokeilageometriassa kertoa samalla tekijällä [23]:

p2 = Mp1/η (21)

Jos lähteen ja G1-hilan välinen etäisyys l on suuri suhteessa muuhun laitteistoon (lähestyy

ääretöntä), M lähestyy lukua 1, ja tilanne supistuu jälleen tasoaaltotapauksen mukaiseksi.

Tavallisten röntgenputkien fokuskoko voi olla millimetrien luokkaa, erityisesti jos kor-

kea fotonivuo on tarpeen. Tällainen järjestely ei toteuta perinteisen kaksihilaisen Talbot-

interferometrin koherenssivaatimuksia. Tämän takia laboratoriointerferometrissa käytetään
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yleensä kolmatta hilaa (G0), joka sijoitetaan lähelle röntgenlähteen ulosmenoikkunaa. Tällöin

laitetta kutsutaan Talbot–Lau-interferometriksi. [23]

G0-hilan täytyy olla absorptiohila, ja sen tarkoituksena on toimia joukkona kapeita vii-

valähteitä. Nämä lähteet ovat yksittäin koherentteja, mutta keskenään epäkoherentteja.

Tämän takia hyvin määritellyn interferenssikuvion saavuttamiseksi yksittäisten vii-

valähteiden synnyttämien interferenssikuvioiden täytyy yhdistyä/summautua konstruktii-

visesti. Tämä pätee, kun seuraava ehto on voimassa [24]:

p0 =
l

d
p2 (22)

Lähteen kokonaiskoko w määrää kuitenkin edelleen kuvausresoluution, mikä voidaan las-

kea aiemmin esitellyn kaavan (16) mukaisesti. [25]

Säteilylähteen koon vaikutus syntyviin Talbot-kuvioihin on esitetty kuvassa 13, jossa on

vertailtu simuloituja Talbot-mattoja perinteisen röntgenlähteen ja synkrotronilähteen välillä.

Kuvassa 14 on vastaavasti esitetty tilanne, jossa Talbot–Lau-interferometri on optimoi-

tu toimimaan seitsemännellä Talbot-kertaluvulla. Tällöin laboratoriolaitteellakin voidaan

saavuttaa riittävän hyvä Talbot-kuvion näkyväisyys. Yleisesti havaitaan, että Talbot-

interferenssikuvion näkyväisyys/tarkkuus heikkenee mitä suurempia Talbot-kertalukuja

käytetään.

Kuva 13: Intensiteettioskillaatiot π:n suuruisen vaihesiirtymän aiheuttavan G1-hilan (η = 2) taka-
na synkrotronilähteellä (ylhäällä) ja laboratoriolähteellä (alhaalla). Interferenssikuvion näkyväisyys
heikkenee yleisesti suurempia Talbot-etäisyyksiä käytettäessä. Jos lähdekoko on liian iso, häviävät
intensiteettikuviot lähes kokonaan. Tässä tapauksessa interferometriin on lisättävä kolmas hila, joka
toimii joukkona kapeita viivalähteitä. Lainattu lähteestä [23].
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Kuva 14: Intensiteettioskillaatiot π:n suuruisen vaihesiirtymän aiheuttavan G1-hilan (η = 2)
takana Talbot–Lau-interferometrilla (ylhäällä) ja mikrofokuslähteellä ilman G0-hilaa (alhaalla).
Talbot–Lau-interferometri on optimoitu seitsemännelle Talbot-kertaluvulle (D7 = 7p21/8λ). Lainattu
lähteestä [23].

Kun röntgensäteilykeilaan sijoitetaan näyte, G1-hilan synnyttämä interferenssikuvio

muuttuu tai siirtyy hieman (ks. kuva 15). Tietoa läpäisevän röntgensäteilyn amplitudista

ja vaiheesta saadaan analysoimalla tätä muutosta jollain menetelmällä. Eräs suosittu ana-

lyysimenetelmä on niin kutsuttu phase-stepping-menetelmä, jota on kuvailtu tarkemmin seu-

raavassa osiossa. Vaihekontrastikuvien lisäksi se mahdollistaa myös vaimennus- ja sirontaku-

vien muodostamisen. Nämä vaimennuskuvat vastaavat perinteisellä absorptiokuvantamisella

saatavia kuvia.

Kuvattava näyte voidaan sijoittaa joko G1-hilan eteen tai sen taakse. Viitteen [25] mu-

kaan korkein kulmaherkkyys (pienin havaittava taitekulma) saavutetaan kun näyte sijoi-

tetaan lähelle G1-hilaa. Toisaalta myöskin ilmaisimen pitäisi olla mahdollisimman lähellä

G2-hilaa.

Usein (erityisesti röntgenputkia käytettäessä) röntgensäteet ovat myös polykromaattisia.

Perinteisellä röntgenputkella monokromaattorin käyttö johtaisi epämiellyttävän suureen fo-

tonivuon pienenemiseen. Talbot-interferometri täytyy kuitenkin suunnitella tietylle aallonpi-

tuudelle. Röntgensäteet, joiden aallonpituus poikkeaa suunnitteluaallonpituudesta, johtavat

interferenssikuvion näkyväisyyden heikkenemiseen. Tämä johtuu siitä, että kyseiset säteet

kokevat erilaisen vaihesiirtymän G1-hilassa [24]. Yleisenä ehtona hyvän interferenssikuvion

kontrastin saavuttamiseksi voidaan pitää seuraavaa:

λ0
∆λ
≥ n (23)
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missä n on Talbot-kertaluku, λ0 systeemin suunnitteluaallonpituus ja ∆λ sallittu aallonpi-

tuuspoikkeama λ0:sta. Tyypillisellä säteilyn aallonpituudella λ0 ≈ 0,0413 nm (E0 ≈ 30 keV)

ja Talbot-kertaluvulla n = 1 tämä tarkoittaisi sallittua aallonpituuspoikkeamaa ∆λ ≈ ±λ0
n

=

0,0413 nm. Esimerkiksi viidennellä kertaluvulla se olisi kuitenkin vain ∆λ5 ≈ ±0,00826 nm

(∆E5 ≈ ±6 keV). [24]

Säteilyn polykromaattisuuden merkitys (Talbot-kuvion näkyväisyyden heikkeneminen)

korostuu siis korkeammilla Talbot-kertaluvuilla: tällöin sallittu poikkeama suunnitteluaal-

lonpituudesta on pienempi.

3.3.3 Datan keräys ja käsittely

Phase-stepping-menetelmä: Phase-stepping-menetelmässä yhtä hiloista (yleensä G2)

skannataan säteilykeilaa ja hilaviivoja vastaan kohtisuorassa suunnassa (x-suunta kuvassa

11) tasaisin askelein vähintään yhden hilaperiodin yli. Jokaisella askeleella tallennetaan pro-

jektiokuva (tai usean kuvan keskiarvo kohinan vähentämiseksi). Tällä tavoin G1-hilan syn-

nyttämästä interferenssikuviosta voidaan ottaa näytteitä ja periodinen intensiteettimodu-

laatio tallennetaan kussakin kuvan pikselissä. Ideaalissa, täysin koherentissa tilanteessa (pis-

telähde) tämä kuvio vastaisi kolmioaaltofunktiota [14, 7]. Laboratorio-olosuhteissa käytössä

on kuitenkin vain heikosti koherenttia säteilyä. Tässä tapauksessa intensiteettioskillaatioita

voidaan approksimoida kosinifunktiolla6:

f(x,m, n) = a0(m,n) + a1(m,n)cos(
2π

p2
x+ θ(m,n)) (24)

missä p2 on G2-hilan periodi (tyypillisesti muutama µm), a0 on funktion keskimääräinen

arvo pikselissä (m,n), a1 on funktion amplitudi samassa pikselissä, ja θ sen vaihe. [26]

Jotta näytteen vaikutus interferenssikuvioon voidaan selvittää, täytyy ottaa kaksi

kuvasarjaa: Yksi ilman näytettä (referenssi) ja yksi näytteen kanssa. Sinifunktion rekon-

struointiin tarvitaan vähintään kolme näytepistettä [27], mutta yleensä kuvasarjat koostuvat

6-12 projektiokuvasta. Kuvan jokaista pikseliä kohden saadaan täten oma sinikäyrä (tai

tarkemmin käyräpari: referenssi ja näyte), joka kuvaa näytteen vaikutusta fotonisuihkuun

kyseisen pikselin kohdalla. Yhteensä tämä johtaa 2 × (kuvien määrä) × (kuvan pikselien

määrä) datapisteen analysointiin, joilloin on edullista käyttää tehokkaita analyysialgorit-

meja.

Vaiheen ja amplitudin löytäminen: Näytteen läpäisevien röntgensäteiden vaihe- ja

6tai yhtäläisesti sinifunktiolla
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Kuva 15: Phase-stepping-menetelmällä yhtä
projektiokuvaa varten saadaan jokaista pikse-
liä kohden kaksi (likimain) sinikäyrää: refe-
renssikuvalle ja kuvalle näytteen kanssa. Teo-
rian mukaan näissä käyrissä esiintyy kolmen-
laisia eroavaisuuksia: amplitudiero (ylin ku-
va), vaihe-ero (keskimmäinen kuva) ja ero
funktion keskimääräisessä arvossa (alin ku-
va). Nämä eroavaisuudet voidaan selvittää
esimerkiksi Fourier-analyysin avulla, ja niistä
voidaan edelleen laskea röntgensäteilyn vai-
menemista, taittumista ja siroamista kuvaa-
vat parametrit sen läpäistessä tutkittavan
näytteen.

amplitudimuutokset voidaan selvittää Talbot-interferenssikuvioista saatujen sinikäyrien vai-

heen ja amplitudin muutoksista. Funktion parametrit (a0, a1 and θ) voidaan ratkaista dis-

kreeteistä näytesarjoista jollakin sovitusmenetelmällä. Useimmiten nopein ja helpoin tapa

on Fourier-analyysi. Se kuitenkin vaatii, että näytteet on otettu tasaisin välein ja sinifunk-

tion kokonaisen periodin (tai sen monikerran) yli. Muut menetelmät, kuten pienimmän ne-

liösumman sovitus soveltuvat myös, mutta ne ovat useimmiten paljon hitaampia. [28]

Sinikäyrien amplitudit ja vaiheet saadaan suoraan sovitusparametreista (tai vastaavasti

Fourier-kertoimista). Periodisen intensiteettikuvion siirtymä eli vaihemuutos saadaan yksin-

kertaisesti kaavasta:

∆θx(m,n) = θs(m,n)− θr(m,n) (25)

missä s koskee tilannetta, jossa näyte on läsnä ja r tilannetta ilman näytettä [7, s. 27]. m on

kuvan x-suuntainen indeksi ja n sen y-suuntainen indeksi. Näistä arvoista koottua kuvaa
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kutsutaan differentiaaliseksi vaihekontrastikuvaksi. Perinteisessä Talbot-interferometrissa

röntgensäteilyn taittuminen voidaan selvittää vain yhdessä (hilaviivoja vastaan kohtisuo-

rassa) suunnassa7, mikä tässä tapauksessa on kuvan 11 mukainen x-suunta.

Tämä vaihemuutos voidaan suhteuttaa röntgensäteiden taitekulmaan αx seuraavan

yhtälön mukaisesti:

αx(m,n) = ∆θx(m,n)
p2

2πd
(26)

missä d on G1- ja G2-hilojen välinen etäisyys [7, s. 28]. Taitekulma voidaan toisaalta suh-

teuttaa säteilykentän vaihesiirtymään Φ(m,n) [7, s. 27]:

αx(m,n) =
λ

2π

∂Φ(m,n)

∂x
(27)

tai kompleksisen taitekertoimen n reaalitermiin δ [12]:

αx(m,n) =
∂

∂x

∫
δ(m,n, z)dz (28)

missä λ on hilojen läpi kulkevien röntgensäteiden aallonpituus. Yhdistämällä kaavat (26)

ja (27) voidaan periodisen intensiteettikuvion vaihesiirtymä ∆θx suhteuttaa säteilykentän

vaihesiirtymään Φ:

∆θx(m,n) =
λd

p2

∂Φ(m,n)

∂x
(29)

Tämä selittää termin differentiaalinen vaihekontrastikuva käytön.

Kappaleen aiheuttama kokonaisvaihesiirtymä voidaan lopulta selvittää kaavasta (29) yk-

siulotteisen integraalin avulla:

Φ(m,n) =
p2
λd

∫
x

(∆θx(m,n))dx (30)

Läpäisykuva8 T (m,n) on verrannollinen intensiteettikuvion keskimääräisen arvon

a0(m,n) muutokseen [28]:

T (m,n) =
as0(m,n)

ar0(m,n)
(31)

Tämän negatiivinen logaritmi voidaan suhteuttaa röntgensäteiden vaimennuskertoimeen

Beer-Lambertin lain avulla (ks. kaava (12)).

Phase-stepping-käyrien avulla voidaan lisäksi muodostaa kolmas kuva, joka kuvaa

7Vaihesiirtymä voidaan selvittää kahdessa suunnassa 2D-hiloja käyttämällä (ks. esim. [29]).
8Vaimennuskuva A=1-T
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näytteen sirontaominaisuuksia:

D =
V s

V r
=
ar0a

s
1

as0a
r
1

(32)

missä V s ja V r ovat määritelmän mukaan G1-hilan synnyttämien interferenssikuvioiden

näkyvyyksiä (engl. visibility) pikselissä (m,n) näytteen kanssa ja ilman näytettä. [28] Tästä

muodostettua kuvaa kutsutaan usein pimeän kentän kuvaksi (engl. dark-field image) ja

sitä voidaan käyttää täydentävänä kontrastimekanismina. Sen avulla voidaan jopa saada

tietoa rakenteista, jotka ovat pienempiä kuin mihin laitteiston resoluutio normaalisti riittäisi.

Fourier-analyysi: Amplitudi- ja vaihetiedon selvittämiseksi vaihekontrastikuvantamisessa

käytetään usein Fourier-analyysiä (tarkemmin Fourier-muunnosta), johtuen sen nopeudesta

ja helppoudesta [28].

Fourier-muunnoksen avulla signaali, joka on esitetty ajan (tai paikan) funktiona, voi-

daan erotella taajuuksiin, joista signaali koostuu. Ajan funktiona esitetyn signaalin Fourier-

muunnos on kompleksiarvoinen taajuuden funktio, jonka itseisarvo (voimakkuus) kuvaa sitä

määrää, kuinka paljon tietyn taajuuden komponenttia signaalissa esiintyy. Fourier-muunnos

on siis käytännössä aikasignaalin esitys taajuusavaruudessa. [30, kpl 8]

Käytännön tilanteissa mittauksia ei voida tehdä äärrettömän tiheään, vaan silloin

päädytään aina äärelliseen arvojoukkoon. Tämä arvojoukko sisältää näytteitä todellisesta,

jatkuvasta signaalista. Diskreettiä Fourier-muunnosta (DFT, discrete Fourier transform) voi-

daan soveltaa jatkuvasta funktiosta tasaisin välein otettuihin näytteisiin (eli siis diskreettiin

dataan). Näistä näytteistä se muodostaa kompleksiarvoisen (diskreetin) taajuuden funktion.

[30, kpl 8] Diskreetti funktio f(x) voidaan palauttaa sen diskreetistä Fourier-muunnoksesta

F (k) käänteisen DFT:n avulla, josta nähdään hyvin aika- ja taajuusfunktioden yhteys [31,

s. 119]:

f(x) =
1

N

N−1∑
k=0

F (k)ei2πkx/N (33)

missä x, k =0,1,2,...,N -1 ja N on aikasignaalista otettujen näytteiden määrä. Kompleksinen

F (k) voidaan esittää polaarikoordinaateissa [31, s. 119]:

F (k) = |F (k)|eiφk (34)
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missä φk on F (k):n vaihekulma ja |F (k)| sen suuruus. Yhtälö (33) saadaan siten muotoon:

f(x) =
1

N

N−1∑
k=0

|F (k)|ei(2πkx/N+φk) (35)

Eksponenttitermi voidaan Eulerin yhtälön9 avulla jakaa sini- ja kosinitermeihin. k kuvaa

tällöin niiden taajuuksia ja |F (k)| niiden amplitudeja. Funktio f(x) voidaan siten ilmaista

sini- ja kosinifunktioiden summana. [30, kpl 8]

Mikä tahansa jatkuva, riittävän säännöllinen ja jaksollinen signaali voidaan toisaalta

esittää äärellisenä Fourier-sarjana, eli sini-/kosinifunktioiden summana [7, s. 26]:

I(xg,m, n) = a0(m,n) +
∞∑
j=1

aj(m,n)cos(j
2π

p2
xg + φj(m,n)) (36)

missä aj ovat kosinifunktioiden amplitudit, φj niiden vaiheet ja 1/p2 niiden taajuus. Koska

Talbot-interferometrilla havaittava interferenssikuvio voidaan likimain esittää sinifunktiona,

voidaan se siten esittää myös Fourier-sarjana. Tarkalleen ottaen sen kuvaamiseen riittää

Fourier-sarjan ensimmäinen termi. Jos signaalin näytteet on otettu tasavälein (kuten phase-

stepping-menetelmässä on tapana), voidaan diskreetin Fourier-muunnoksen avulla esittää

tällainen funktio taajuusavaruudessa. Toisin sanoen sinifunktioista koostuvasta signaalista

voidaan erottaa eri komponenttien vaiheet φj ja selvittää kunkin komponentin voimakkuudet

aj.

Tietokoneella käytännöllisin tapa laskea Fourier-muunnoksia on FFT (Fast Fourier

Transform), joka on algoritmi DFT:n yhden jakson tehokkaaseen laskemiseen. [32, 30]

9eix = cosx + i sinx
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4 Koelaitteisto

Tätä tutkielmaa varten koottu Talbot–Lau-interferometri perustuu tohtori Christian Davidin

2000-luvun alussa Sveitsin Paul Scherrer Instituutissa (PSI) kasaamaan laitteistoon. Täysin

samoilla ominaisuuksilla varustettuja hiloja on käytetty julkaisussa [4]. Christian David aut-

toi laitteiston toteuttamisessa tarjoamalla lainaksi laitteiston kolme hilaa (ja hilatelineen)

sekä antamalla vinkkejä käytännön toteutukseen. Muut tarvittavat komponentit ja osat

teetettiin Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen työpajassa, ostettiin tai löytyivät val-

miina röntgenlaboratoriosta. Komponenttien sijoittelusta ja laitteiston kokoonpanosta (sekä

työpajalta tilattavista komponenteista) tehtiin CAD-suunnitelmat, minkä avulla varmistet-

tiin osien sopivuus laitteistoon.

4.1 Laitteiston komponentit

Kuvantamislaitteistoa esittävä (yksinkertaistettu) kolmiulotteinen CAD-malli on esitetty ku-

vassa 16. Rakennelman tärkeimmät komponentit on nimetty kuvatekstissä kirjaimin a-g, ja

kustakin seuraa lyhyt kuvaus alla.

Kuva 16: 3D-CAD-malli tätä tutkielmaa varten rakennetusta Talbot–Lau-interferometristä.
Tärkeimmät komponentit kuvassa vasemmalta oikealle: a) röntgenputki, b) säteilykeilan rajain ja
sen korokkeet, c) teräsputki säteilysuojelua varten, d) säteilysuojakaappi, e) näyteteline, f) hilate-
line, g) kuvailmaisin ja sen teline.

Röntgenputki: Laitteessa käytetty röntgenputki on perinteinen vesijäähdytteinen diffrak-

tioröntgenputki (PANalytical XRD Glass Tube), jonka perusperiaate on esitelty osiossa 2.1.1.

Putken maksimiteho on 2 kW ja maksimijännite 60 kV. Putkessa käytetään volframi-anodia

ja sen ulostuloikkuna koostuu ohuesta beryllium-levystä. Röntgenputki on kiinnitetty Melles
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Griot -merkkiseen optiseen pöytään tangolla, joka mahdollistaa putken pyörittämisen (pys-

tyakselin ympäri) sekä korkeussäädön. Anodille osuva elektronikeila on viivan muotoinen ja

sen koko (fokuskoko) on 0,4 x 8 mm. Viivafokuksen orientaatiota on mahdollista muuttaa

niin että leveämpi sivu on joko pysty- tai vaakasuunnassa. Nyt suurempi lähdekoko ase-

tettiin vaakasuuntaan (h). Koska niin sanottu optinen akseli (säteilykeilan haluttu suunta)

säädettiin muodostamaan noin kuuden asteen kulma anodiin nähden, saadaan efektiiviseksi

fokuskooksi tällöin noin 0,4 (v) x 0,8 (h) mm (ks. kuva 17). Tällä tavalla viivafokus voidaan

muuttaa symmetrisemmäksi. Ympyräfokusgeometriaan päästäisiin liki kolmen asteen ano-

dikulmalla, mutta tällöin säteilyn intensiteetti todettiin selvästi pienemmäksi kuin kuuden

asteen kulmalla (osa säteilykeilasta leikkautui pois).

Jos suurempi fokuskoko käännetään pystysuuntaan (v), on lähde ilmaisimelta katsottuna

hyvin epäsymmetrinen. Tällöin laitteen pystysuuntainen resoluutio on huono, ja lisäksi G0-

hilan hilaviivat voivat projisoitua kuvaan10.

Röntgenputken jännite- ja virta-arvojen säätämiseen käytetään erillistä kor-

keajännitegeneraattoria/röntgenlaitetta (Seifert ID-3003 ).

αA

x

α

α x
A

sinα=x/Aα=x/Ax/A
x=x/AAsinα=x/Aα

Kuva 17: Röntgenputkea käännettiin α = 6◦ niin, että myös anodi on 6◦ kulmassa optiseen akseliin
nähden. Tällöin anodille kohdistettu horisontaalinen fokuskoko A = 8 mm näyttää optiselta akselilta
katsottuna kapeammalta. Tätä leveyttä x kutsutaan efektiiviseksi fokuskooksi ja se voidaan laskea
kuvassa näkyvällä kaavalla. 6◦ kulmalla x = 0,836 mm.

Säteilykeilan rajaimet (kollimaattorit): Röntgenputken ulostuloikkunan jälkeen

säteilykeilaan asetettiin kollimaattorirakennelma, joka sisältää messinkisen telineen kiskol-

la sekä yhden säädettävän aukkokollimaattorin. Rakennelma mahdollistaa lisäksi toisen

samanlaisen rajaimen käytön hieman kauempana säteilykeilassa, sekä rajaimien paikan

10Jos hilaviivat ovat pystysuunnassa ja pystysuuntainen lähdekoko on liian suuri
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säädön kiskon ansiosta. Kollimaattoreiden avulla säteilykeilan muotoa voidaan muuttaa:

Esimerkiksi säteilykeilan kokoa ja levinneisyyttä voidaan rajoittaa. Lisäksi ilmaisimelle

sironneen säteilyn määrää voidaan vähentää, mikä johtaa parempaan kontrastiin ja kuvan-

laatuun [33]. Kullekin kollimaattorille teetettiin työpajalla alumiiniset korokepalat, joilla ne

saadaan röntgenputken ulostuloikkunan kanssa samalle korkeudelle. Laitteiston kasauksen

jälkeen kuitenkin huomattiin, ettei rakennelma ollut kovin stabiili vaan saattoi heilua ja

siten mennä pois paikoiltaan. Tämän vuoksi sen toteutusta tulee pohtia uudelleen ennen

laitteiston säännöllisen käytön alkua.

Kuva 18: G1- ja G2-hilat kiinnitettiin PSI:ltä saatuun telinerakennelmaan (päätylevyt + tukitan-
got). Hilateline ruuvattiin Newportin korkeussäädettävään alustaan, joka puolestaan kiinnitettiin
adapterilevyn avulla alumiinikiskolle sopivan lukittavan vaunun päälle.

Näyteteline ja hilarakennelma: Ensimmäisiä mittauksia varten näytetelineestä tehtiin

mahdollisimman yksinkertainen. Jotta näyte ja G1- sekä G2-hilat olisivat jokseenkin liiku-

teltavissa, asetettiin sekä näyte- että hilateline alumiinikiskolle, joka mahdollistaa niiden

liikuttamisen säteilykeilan suunnassa. Näytetelineessä käytettiin kiskolle sopivaa, lukitta-

vaa vaunua, jonka päälle ruuvattiin PVC-muovinen sovitinlevy. Sovitinlevyn päälle voi joko
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suoraan sijoittaa näyteastian (korkeutta voi säätää lisäämällä korokelevyjä) tai käyttää kou-

raa, johon voi kiinnittää erilaisia tikkuja. Tikkuja voidaan joko kuvata suoraan tai sitten

varsinainen näyte kiinnitetään tikun kylkeen tai päähän. Myöhemmässä vaiheessa on tar-

koitus käyttää näytetelinettä, jossa on sähköisesti ohjattava pyöritys ja mahdollisesti myös

korkeus- ja sivuttaissäätö. Nämä mahdollistaisivat tomografian sekä näytteen siirtämisen

säteilykeilasta tietokoneavusteisesti kalibrointi- ja referenssikuvien ottamisen ajaksi.

Hilatelinettä varten kiskolle sopivan vaunun päälle kiinnitettiin ensin metallinen koroke-

/sovitinlevy. Sovitinlevyyn puolestaan ruuvattiin Newport 271 -mallinen korkeussäädettävä

alusta, joka mahdollistaa hilarakennelman korkeuden hienosäädön. Newportin alustan

päälle ruuvattiin varsinainen hilateline (ks. kuva 18), joka saatiin lainaan PSI:ltä. G1-hilan

kiinnitystä varten rakennelman toisessa päätylevyssä on ruuveilla kiristettävät volfra-

mikiinnikkeet. G2-hilaa varten hilatelineen toiseen päätylevyyn kiinnitettiin kuvan 19

mukainen rakennelma. Hilan poikittaiseen liikuttamiseen tarkoitettu pietsolevy ruuvattiin

kiinni hilatelineeseen L:n muotoisen adapterikappaleen avulla. G2-hilaa varten pietsolevylle

kiinnitettiin alumiininen adapterilevy. Itse hilan kiinnitys adapterilevyyn tapahtuu vahan

avulla. Adapterilevyn pituus on mitoitettu niin, että G2-hila saadaan sijoitettua likimain

samalle korkeudelle kuin G1-hila. G1- ja G2-hilojen suojaamiseksi rakennelman molempiin

päätyihin kiinnitettiin pleksilevyt.

Ilmaisin: Kuvantamislaitteistossa käytetty röntgenilmaisin on Advacamin Modupix CMOS-

ilmaisin. Ilmaisin sijoitettiin samalle alumiinikiskolle (ja samanlaisen vaunun päälle) kuin

hila- ja näytetelineet. Ilmaisinta varten rakennetussa telineessä (ks. kuva 20) on mahdolli-

suudet sen sijainnin hienosäätöön korkeus- ja sivuttaissuunnassa, jolloin sen aktiivinen alue

voidaan kohdistaa röntgensuihkun kohdalle. Ilmaisimen aktiivisen alueen koko on ainoas-

taan 14 mm x 14 mm, minkä seurauksena sillä ei voi kuvata kovin isoja näytteitä. Ilmaisinta

käytettiin väliaikasena ratkaisuna, ja nykyisin käytössä on uusi tuikekidepohjainen ilmai-

sin11.

Advacamin ilmaisin on puolijohdepohjainen ilmaisin, jolla voidaan havaita röntgenfotonit

suoraan (ilman muunnosta näkyväksi valoksi, kuten tuikekidepohjaisissa ilmaisimissa). Sen

avulla jokainen ilmaisimelle osuva röntgenfotoni havaitaan ja lasketaan, mikä pienentää ko-

hinaa perinteisiin CCD- tai flat-panel -ilmaisimiin verrattuna [34]. Ilmaisimen perusperiaate

on esitetty kuvassa 21. Se koostuu varsinaisesta sensoriosasta ja signaalin lukemiseen tar-

koitetusta elektroniikasta. Sensoriosa koostuu puolijohdelevystä (tässä tapauksessa pii (Si)),

jonka yli on kytketty jännite. n- (tai p-) doupattu puolijohde yhdistetään p- (tai n-) dou-

11Varex 1207, Gadox-tuikekide, 74,8 µm pikselikoko, 114,9 mm x 64,6 mm aktiivinen alue
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Kuva 19: Pietsolevy (harmaa) kiinnitettiin hilatelineeseen (musta) L:n muotoisen adapterilevyn
(sininen) avulla. G2-hilaa varten pietsolevyn yläpinnalle ruuvattiin ohut adapterilevy (punainen),
johon G2-hila (keltainen) liimattiin vahan avulla.

patun puolijohteen kanssa jolloin niiden välille muodostuu pn-rajapinta. Kun rajapinnan yli

kytketään sopivansuuntainen jännite, syntyy rajapinnan lähettyville niin kutsuttu tyhjen-

nysalue, joka on vapaa varauksenkuljettajista ja toimii ilmaisimen aktiivisena tilavuutena.

Röntgensäteily osuu ilmaisimen aktiiviselle alueelle, jolloin röntgenfotonien energia absor-

boituu materiaaliin. Tällöin materiaaliin syntyy elektroni–aukko-pareja. Elektronit ja au-

kot etenevät vastakkaisiin suuntiin aktiivisella alueella vallitsevassa sähkökentässä, kunnes

elektronit kerätään suurempaan potentiaaliin kytketyllä elektrodilla ja aukot vastaavasti pie-

nempään potentiaaliin kytketyllä elektrodilla. Toinen elektrodeista on pikselöity tulevien fo-

tonien paikan määrittämiseksi. Kussakin pikselissä kerätty varaus on verrannollinen siihen

tulevan säteilyn kokonaisenergiaan (intensiteettiin). [35]

Signaalin lukemiseen tarkoitettu elektroniikka sisältyy yleensä pikselöityyn ASIC-

mikropiiriin (Application Specific Integrated Circuit). Kukin mikropiirin pikseli on

kytköksissä vastaavaan sensoriosan pikseliin. Mikropiirin pikseli sisältää muun muassa sig-

naalin vahvistimen ja laskurin, jolla pikseliin osuvien säteilyfotonien määrä voidaan selvittää.

[35] Modupix-ilmaisimella voidaan kussakin pikselissä fotonien määrän lisäksi määrittää

myös niiden energia [34].

Ilmaisimen pikseleitä on yhteensä 256 x 256 kappaletta ja kunkin pikselin koko on

55 µm. Si-kerroksen paksuus on 675 µm. Ilmaisin kytketään suoraan tietokoneen USB-
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Kuva 20: Modupix-ilmaisin asetettiin samalle alumiinikiskolle kuin näyte- ja hilatelineet (ei
näytetty kuvassa). Ilmaisintelineessä on mahdollisuus säätää ilmaisimen paikkaa korkeus- ja vaa-
kasuunnassa.

porttiin ja sitä voidaan ohjata valmistajan tarjoamalla Pixet Pro -ohjelmistolla myös

Linux-käyttöjärjestelmässä.

Säteilysuojelu: Ionisoivan säteilyn kanssa työskenneltäessä on tärkeää varmistaa käyttäjien

(ja ympäristössä oleskelevien) turvallisuus. Kuvantamislaitteisto onkin rakennettu niin, että

missään kohdassa laitetta ei ole mahdollista joutua suoraan kontaktiin säteilykeilan kanssa.

Röntgenputken ikkunan ja ensimmäisen kollimaattorin väli on suojattu messinkisellä

putkimaisella välikappaleella. Tämän välikappaleen tehtävänä on pitää ikkunan edessä ole-

vaa suojaa auki. Koska se pysyy paikallaan pelkän puristuksen avulla, irtoaa se helposti,

jos joku esimerkiksi tönäisee laitteistoa. Kun välikappale irtoaa, sulkeutuu samalla myös

röntgenputken ikkunan suoja, mikä estää säteilyn pääsemisen putken ulkopuolelle. Tämä

järjestely todettiin kuitenkin hyvin herkäksi liikkumisille, minkä takia suoja lukittiin testi-

kuvauksia varten aukinaiseen asentoon muovikiilan avulla. Myöhempää, säännöllistä käyttöä

varten tähän on keksittävä turvallisempi ratkaisu, joka voi olla esimerkiksi röntgenputken
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Röntgenfotoni

Kuva 21: Medipix-ilmaisimen toimintaperiaate. Röntgensäteily synnyttää elektroni–aukko-pareja
ilmaisimen aktiivisella alueella, jossa vallitsee sähkökenttä. Elektronit (punainen) kerätään suurem-
man ja aukot (sininen) pienemmän potentiaalin elektrodille. Syntyneen varauksen määrä on verran-
nollinen tulevan fotonin energiaan. Signaali luetaan ja prosessoidaan pikselöidyllä ASIC-piirillä.
Mukailtu lähteen [35] kuvaa.

runkoon kiinnitettävä pidikelevy, joka pitää suojaa auki ja samalla estää röntgensäteilyn

pääsemisen ulos putken ja kollimaattorin välistä.

Kollimaattorin ja säteilysuojakaapin väli on suojattu teräsputkella, jonka paksuudeksi

mitattiin 2 mm. Teräsputken suojausominaisuudet mitattiin 60 keV:n röntgensäteilyllä, jol-

loin sen todettiin läpäisevän säteilyä liki 18%. Noin 30 keV:n säteilylle läpäisy on kuitenkin

oletettavasti pienempää ja lähempänä 0%.

Näyte, hilarakennelma ja kuvailmaisin on sijoitettu lyijyseinäisen säteilysuojakaapin

sisään. Koejärjestelyä varten kaapin yhteen seinään tehtiin sitä edeltävän teräsputken hal-

kaisijaa hieman pienempi reikä, jotta röntgensäteily pääsee sen sisälle. Kaapin seinät koos-

tuvat kolmesta kerroksesta: Ohut lyijylevy on ympäröity molemmin puolin alumiinilevyillä.

Kaapissa on yhdellä puolella ikkunalliset ovet, joissa ikkunamateriaalina on käytetty lyijy-

lasia. Kaapin oviin on kytketty interlock -järjestelmä, joka pysäyttää röntgengeneraattorin

jännitteen heti kun kaapin ovi avataan.

Säteilysuojelujärjestelyn tiiveys varmistettiin säteilymittarilla (Berthold TOL-F ionisaa-

tiokammio) ja mahdolliset vuotokohdat (lähinnä kollimaattorissa olevat reiät) tiivistettiin

lyijyteipillä. Koelaitteiston ympärillä mitattu säteilyannos vastaa suurilta osin normaalin
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taustasäteilyn määrää.

Hilojen kiinnitys ja säätö: Talbot–Lau-laitteiston mukaiset kolme hilaa on implemen-

toitu laitteeseen seuraavasti: G0-hila kiinnitettiin suoraan röntgenputken suojakuoren

sisälle sen ulostuloikkunan eteen (ks. kuva 22). Tätä varten Kumpulan työpajalla teetettiin

välikappale, jonka kierteiset ruuvinreiät mahdollistavat sen helpomman irrottamisen tar-

peen vaatiessa. Hila asettuu samalle korkeudelle kuin röntgenputken ulostuloikkuna, mikä

määrittelee siten myös muiden komponenttien korkeudet.

Kuva 22: G0-hila kiinnitettiin epoksiliimalla röntgenputken ulostuloikkunan (berylliumia) eteen.
Teräksinen aluslevy kierteisillä rei’illä mahdollistaa hilan myöhemmän irrottamisen.

G1-hila kiinnitettiin PSI:ltä saatuun hilarakennelmaan volframikiinnikkeillä. Kiinnitys-

kohtana toimii säädettävä levy, jolla voidaan muuttaa hilan kallistuskulmaa (ainakin) kah-

dessa suunnassa. Tämä säätö tapahtuu tietokoneohjatulla mikrometriruuvilla (OWIS MMS

19-12-HiSM) sekä käsikäyttöisillä mikrometriruuveilla. Ohjaus tapahtuu tietokoneen sarja-

portin kautta (virtuaalinen USB-sarjaportti) joko spec-ohjelmalla tai mukana tulleella val-

mistajan ohjelmistolla (Owisoft).

G2-hila kiinnitettiin aiemmin esitetyllä tavalla pietsolevylle (piezosystem jena PX 38

SG) phase-stepping-menetelmää varten. Pietsolevyllä hilaa voidaan liikutella alle nanomet-

rin tarkkuudella. Sen maksimaalinen liikkumavara on 38 mikrometriä, mikä on enemmän
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kuin riittävä, kun G2-hilan periodi on muutaman mikrometrin luokkaa. Pietsolevyä voi niin

ikään ohjata tietokoneen sarjaportin kautta spec-ohjelmalla.

Hilojen rakenne: Laitteistossa käytetyt hilat koostuvat pääosin piisubstraatista, jonka

pinnalla on rivi viivamaisia kohoumia. Absorptiohilojen tapauksessa kohoumat koostuvat

suoraan voimakkaasti absorboivasta aineesta (tässä tapauksessa kullasta) tai sitten piistä

koostuvien kohoumien välit on täytetty kullalla. Kuvassa 23 on esitetty elektronimik-

roskoopilla otetut kuvat G0-, G1-, ja G2-hiloista, jotka vastaavat tätä tutkielmaa varten

rakennetun laitteiston hiloja. Hilojen valmistusprosessista voi lukea lisää lähteestä [36].

Kuva 23: Elektronimikroskooppikuvat (poikkileikkaukset) G0-, G1-, ja G2-hiloista. Absorboiva G0-
hila muodostuu piisubstraatista (Si) ja kullasta (Au) koostuvista viivamaisista kohoumista. G1-hila
koostuu kokonaisuudessaan piistä. G2-hilassa piistä koostuvien viivarakenteiden välit on täytetty
kullalla. Lainattu lähteestä [2].

Valmis laitteisto: Valmis laitteisto kokonaisuudessaan on esitetty kuvassa 24.

Röntgenputken aukon ja kollimaattorin ympärille lisättiin lyijysuoja, joka tuo lisäturvaa

laitteiston vieressä työskenteleville. Ilmaisimen taakse kiinnitettiin lisäksi tuuletin, joka

vähentää ilmaisimen lämpenemistä kuvantamisen aikana. Sen todettiin laskevan ilmaisimen

lämpötilaa noin 5 celciusastetta.
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Kuva 24: Kuvakollaasi valmiista laitteistosta. Ylhäällä koko laitteisto, alavasemmalla röntgenputki
ja kollimaattorirakennelma, alaoikealla näyteteline, hilateline ja ilmaisin säteilysuojakaapin sisällä.
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5 Koemittaukset

Tässä osiossa käydään läpi hilojen kohdistamista ja muita mittauksien esivalmisteluita sekä

valmiilla laitteistolla tehtyjä ensimmäisiä koemittauksia.

5.1 Esivalmistelut

Hilojen linjaus: Laitteiston toiminnan kannalta on erityisen tärkeää kohdistaa hilat niin,

että ne ovat mahdollisimman hyvin samassa linjassa ja samansuuntaisia. Kohdistusprosessi

aloitettiin säätämällä hilat silmämääräisesti kohdakkain niin hyvin kuin mahdollista. G1-hila

kiinnitettiin hilarakennelman päätylevyyn, jonka kallistuskulmaa voidaan säätää kolmessa

suunnassa (ks. kuva 25). Levyssä oleva merkintä (tussilla) kertoo hilan oikean orientaation:

hilassa oleva tasainen kohta tulee olla kohdakkain merkinnän tasaisen kohdan kanssa (ks.

kuva 26). Tämän jälkeen päätylevy säädettiin siihen tarkoitetuilla käsikäyttöisillä mikromet-

riruuveilla (ei näy kuvassa, hilan takana) mahdollisimman suoraksi.

y

z x

rot
y

rot
x

rot
z

Kuva 25: G1-hilan kulmien säätö. Käsikäyttöisillä mikrometriruuveilla voidaan kääntää hilaa ak-
selien x ja y ympäri. Tietokoneohjattavalla mikrometriruuvilla voidaan säätää kulmaa z-akselin
ympäri. Hilalle piirretyt mustat y-akselin suuntaiset nuolet kuvaavat hilaviivojen suuntaa.

G2-hila kiinnitettiin pietsolevyyn adapterilevyn avulla (ks. kuva 19). Adapterilevy ruu-

vattiin pietsolevyn päälle ja hila kiinnitettiin siihen resiinivahalla. Adapterilevyn ruuvin-
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Kuva 26: G1-hila kiinnitettiin hilatelineen päätylevyyn volframiklipseillä. Hilan oikea orientaat-
tio saadaan asettamalla sen leikattu sivu tussilla piirretyn tasaisen kohdan suuntaisesti (kuvan
yläreunassa). Hilan eteen kiinnitetty pleksilevy suojaa sitä vaurioilta.

reiät tehtiin hieman vaadittua isommaksi, jotta G2-hilan asettelussa on hieman säätövaraa.

Se kuitenkin pyrittiin jo silminnähden saamaan mahdollisimman keskelle ja suoraksi.

G1–G2-hilateline on mitoitettu niin, että hilojen väliseksi maksimietäisyydeksi saadaan

20 cm. Alumiinikiskon johdosta hilarakennelman ja röntgenlähteen etäisyyttä voidaan muut-

taa suhteellisen helposti, mikä mahdollistaa sen säätämisen oikealle Talbot-etäisyydelle.

Etäisyyden hienosäätöä vaikeuttaa se, että kiskossa ei ole mitään pituusasteikkoa.

G0-hilaa ei liiman kuivumisen jälkeen ollut mahdollista säätää, mutta sekin pyrittiin

liimaamaan röntgenputken suhteen mahdollisimman suoraksi.

Varsinainen kohdistuksen hienosäätö tehtiin tarkastelemalla hilojen synnyttämiä Moiré-

kuvioita, kun niiden läpi suunnattiin röntgensäteilyä. Kuva 27 havainnollistaa sitä, miten

kuvassa näkyvien Moiré-raitojen määrästä voidaan selvittää hilojen säätötarpeet. Jos hilojen

väliset etäisyydet DG0−G1 ja DG2−G1 ovat oikeassa suhteessa, asettuvat Moiré-raidat vaaka-

tasoon riippumatta G1- ja G2-hilojen välisestä kulmasta (kuvassa 25 z-akselin ympäri). Mitä
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6100 μm 6150 μm 6200 μm

6350 μm6300 μm6250 μm

Kuva 27: Kun G1-hilaa käännetään kuvan 25 mukaisen z-akselin ympäri suhteessa G2-hilaan,
nähdään miten Moiré-kuvio muuttuu. Kun G0–G1- ja G1–G2-etäisyydet on säädetty oikein, py-
syvät Moiré-raidat koko ajan vaakatasossa (kun hilaviivat ovat pystysuuntaiset). Mitä enemmän
hilojen kulmat poikkeavat toisistaan sitä tiheämpi raitakuvio on. Optimaalisessa kulmassa Moiré-
kuvio häviää kokonaan (tässä tapauksessa mikrometriruuvin säädön 6250 µm kohdalla).

suurempi kulma (rotz) hilojen välillä on sitä tiheämmässä raidat ovat. Kun hilaviivat ovat

lähes samansuuntaiset, häviää Moiré-kuvio kokonaan.

Jos edellä mainitut etäisyydet poikkeavat suunnitelluista arvoista, ei Moiré-raidat ole

vaakatasossa vaan tietyssä kulmassa (ks. kuva 28). Tämä kulma muuttuu kun G1-hilan

kulmaa z-akselin ympäri muutetaan: G1- ja G2-hilaviivojen ollessa samansuuntaiset Moiré-

kuvio asettuu pystysuoraan. Tässä tilanteessa kuvassa näkyvien Moiré-raitojen määrästä

voidaan laskea kuinka paljon DG0−G1- tai DG2−G1-etäisyyttä täytyy muuttaa: Jos ilmaisimen

kuvakenttä on esimerkiksi 14 mm leveä, mahtuu siihen 14000/2 = 7000 G2-hilaviivaa (kun

G2-hilan periodi on 2 µm). Jos kuvassa näkyy viisi pystysuoraa Moiré-raitaa, tarkoittaa se

sitä, että G1-hila synnyttää G2-hilalle viisi interferenssiraitaa liian paljon tai liian vähän.

Tällöin projisoitu kuvio on tekijällä 5/7000 ≈ 7, 14×10−4 liian pieni tai liian suuri. DG0−G1-

tai DG2−G1-etäisyyttä täytyy tällöin muuttaa kertoimella 1,000714 tai 0,999286. Esimerkiksi
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jos DG0−G1 on 140 cm, tarkoittaa tämä noin yhden millimetrin säätötarvetta.

Jos G1-hila ei ole G2-hilan suuntainen kahdessa muussa suunnassa (rotx ja roty), näkyy

tämä Moiré-raitojen kaarevuutena ja suipponevuutena. Optimaalisessa linjauksessa Moiré-

raidat ovat keskenään täydellisesti samansuuntaisia.

Näiden tietojen avulla hilojen suhteellisia etäisyyksiä ja kulmia säädettiin niin kauan,

että Moiré-kuvio hävisi (lähes) kokonaan.

Kuva 28: G1- ja G2-hilojen synnyttämät Moiré-kuviot tilanteessa, jossa DG0−G1- ja DG2−G1-
etäisyyksien suhde ei ole oikea. Moiré-viivojen kulma ja tiheys muuttuu G1- ja G2-hilojen kulmaa (z-
akselin ympäri) muutettaessa. Pystyviivat johtuvat liian suuresta vertikaalisesta lähdekoosta, jolloin
G0-hilan hilaviivat projisoituvat kuvaan.

5.2 Mittausparametrit

Röntgenputken säteilyparametreiksi valittiin aluksi 35 kV:n putkijännite ja 30 mA:n

putkivirta, jotka ovat samaa luokkaa useissa julkaisuissa, joissa käytetään vastaavaa

röntgenputkea. Laitteistossa valittiin käyttämään viidettä Talbot-kertalukua, jolloin hilo-

jen väliset etäisyydet ovat: l = DG0−G1 = 140 cm ja d = DG1−G2 = 20 cm. Hilojen periodien

arvot ovat seuraavat: p0 = 14 µm, p1 = 3,5 µm ja p2 = 2 µm. Näiden periodien valinnas-

sa on huomioitu kartiokeilageometrian vaikutus interferenssikuvioon (palloaaltotapaus). G1-

ja G2-hilat on tehty halkaisijaltaan 100 mm:n kokoisille piikiekoille. Varsinainen hila-alue

(mikä rajoittaa kuvakentän) on 64 × 64 mm2. G1-hilan hilaviivojen korkeus on 36 µm, jol-

loin se aiheuttaa π:n suuruisen vaihesiirtymän 28 keV:n röntgensäteillä (tämän laitteiston

suunnitteluenergia) [4].

Phase-stepping-askeleiden määräksi valittiin kuvauksesta riippuen noin 10 tai 20 (hi-

laperiodia kohden), mikä vastaa eri julkaisuissa käytettyä lukumäärää. Yksittäisen kuvan

valotusajaksi valittiin 15-20 sekuntia.
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5.3 Mittaukset

Varsinaisten testimittauksien päätavoitteena oli selvittää toimiiko laitteisto halutulla ta-

valla, ja mihin laitteistolla kyetään. Toisena tavoitteena oli optimoida laitteisto (esimer-

kiksi etäisyydet, jännite, virta, valotusaika) niin että sitä voisi alkaa käyttää yleisemmin

näytteiden kuvaamiseen.

Kuvauksien helpottamiseksi spec-ohjelmaan kirjoitettiin makrot, jotka ohjaavat yhdessä

ilmaisinta ja pietsolevyä ilman että niitä tarvitsee manuaalisesti liikuttaa yksitellen. Varsinai-

sessa kuvaustapahtumassa pietsolevy asetetaan ensin alkusijaintiinsa (esim. 2 µm). Tämän

jälkeen otetaan ensimmäinen projektiokuva ja siirretään pietsolevyä yksi askel eteenpäin

(esim. 0,2 µm), minkä jälkeen otetaan uusi kuva. Tätä jatketaan niin kauan, että päästään

yhden (tai kahden) hilaperiodin yli. Sama sekvenssi suoritetaan näytteen kanssa ja ilman

näytettä.

Näin saadut projektiokuvat prosessoidaan MATLAB-ohjelman avulla, joka muodostaa

niistä läpäisykuvan, differentiaalisen vaihekuvan ja pimeän kentän kuvan. Analyysiohjel-

massa käytetään osiossa 3.3.3 kuvailtua Fourier-analyysia. Ohjelman toimintaa on käsitelty

tarkemmin liitteessä A.

Ensimmäisissä mittauksissa kuvattiin aluksi yksinkertaisia näytteitä kuten puu- ja muo-

vitikkuja sekä kyniä. Laitteiston käytännön toimivuuden varmistamiseksi kuvattiin myöskin

biologinen näyte. Mittauksien aikana huomattiin useita ongelmia laitteiston toiminnassa.

Niiden selvittämiseksi tehtiin useita suunnittelemattomia mittauksia, joista on kerrottu tar-

kemmin Tulokset-osiossa.
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6 Tulokset

Näkyväisyys: Röntgenenergian (putkijännitteen) vaikutusta G1-hilan muodostaman inter-

ferenssikuvion näkyväisyyteen (engl. visibility) tarkasteltiin muodostamalla eri jännitteillä

niin kutsutut näkyväisyyskartat : kuvan kukin pikseli (m,n) koostuu arvosta V (m,n) =

a1(m,n)/a0(m,n) (kuten kaavassa (32)), joka käytännössä kuvaa kyseisen pikselin sinikäyrän

(Talbot-kuvio) amplitudia (ilman näytettä). Näkyväisyyskuvat putkijännitteillä 30 kV, 35

kV ja 40 kV on esitetty kuvassa 29.

Kuva 29: Talbot–Lau-interferometrillä luodut näkyväisyyskartat (eri putkijännitteillä) kuvaavat
Talbot-kuvion amplitudin suuruutta. Suuremmat arvot kertovat suuremmasta amplitudista ja tällöin
interferenssikuvioita on helpompi verrata toisiinsa. Näkyväisyyden likimääräiset keskiarvot on mer-
kitty kuvien vasempaan yläkulmaan.

Tämän perusteella paras näkyväisyys (∼21 %) saavutetaan 30 kV:n putkijännitteellä.

Näkyväisyys ja siten oikean putkijännitteen valinta riippuu sekä ilmaisimen että

röntgenputken (anodin) ominaisuuksista. Jos ilmaisin ei ole kovin herkkä korkeamman ener-

gian säteilylle, vastaa havaittu spektri 30 kV:n jännitteellä paremmin 28 keV:n suunnitte-

luenergiaa kuin esimerkiksi 40 kV:n jännitteellä. Yleisesti tässä saatu näkyväisyys on samaa
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luokkaa, mutta muutamia prosenttiyksiköitä pienempi kuin muissa julkaisuissa (ks. esim.

[37]).

Kuva 30: Talbot–Lau-interferometrilla otetut ensimmäiset varsinaiset kuvat: Läpäisykuva (ylhäällä
vasemmalla), differentiaalinen vaihekuva (ylhäällä oikealla), pimeän kentän kuva (alhaalla). Kaikki
kuvat näyttävät suurin piirtein odotetuilta, mutta vaihekuvassa esiintyy phase-wrapping-artefaktaa.
Kuvauskohteena oli kolme erilaista tikkua: Vasemmalla paksu PMMA-tikku (osittain kuvassa), kes-
kellä ohut muovitikku ja oikealla puutikku. Kuvan oikeassa reunassa on ilmaa.

Kuvaus 1: Kuvassa 30 on esitetty ensimmäisen varsinaisen kuvauksen tulokset. Näytteinä

toimivat kolme eri materiaalista valmistettua tikkua: PMMA-tikku (vasemmalla), toinen

muovitikku (keskellä) ja puutikku (oikealla). Näistä kuvista huomataan useita seikkoja, jotka

kertovat laitteiston optimointitarpeista. Yleisesti havaitaan, että kuvat näyttävät oikeanlai-

silta: Esimerkiksi puun oletetaan sirottavan paljon säteilyä, ja se myös näkyy pimeän kentän

kuvassa täysin mustana. Muovitikuissa toisaalta sironta on pienempää ja PMMA-tikun ta-

pauksessa mitätöntä. Kuvista myös huomataan etteivät nämä näytteet olleet parhaita mah-

dollisia vaihemuutoksien/sironnan demonstroimiseen, sillä efektit ovat niiden kohdalla niin

voimakkaita, että varsinaisia yksityiskohtia on vaikea havaita.

Toinen ilmeinen seikka on yhtäkkiset vaihehyppäykset differentiaalisessa vaihekuvassa.
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Nämä ovat niin sanottuja phase-wrapping-artefaktoja, jotka syntyvät Fourier-analyysin vai-

kutuksesta: Vaihe esitetään aina kulmana 2π-suuruisella välillä, tässä tapauksessa −π:stä

+π:hin. Jos todellinen vaihe (pikselissä) on tämän välin ulkopuolella, muunnetaan se ky-

seiselle välille joko lisäämällä tai vähentämällä vaiheesta 2π. Yleensä mitattava suure (vai-

hesiirtymän derivaatta) on pienempi kuin π (suurempi kuin −π), paitsi näytteillä joissa

vaihegradientti on jyrkkä [27].

Kuva 31: Kuva Talbot-interferenssikuvion vaiheesta ilman näytettä. Kuvassa näkyy phase wrap-
ping -artefaktan lisäksi erilaisia pysty- ja vaakaraitoja, jotka aiheutuvat oletettavasti hilojen
epätäydellisyyksistä.

Kuvassa 31 kuitenkin nähdään, että phase-wrappingia tapahtuu myös vaihekuvassa ilman

näytettä. Yksityiskohtaisemmalla tarkastelulla havaitaan, että kuvassa oleva differentiaali-

nen vaihe kasvaa (tai pienenee) liki lineaarisesti siirryttäessä kuvan yläreunasta alareunaan

(hyppäystä lukuunottamatta). Ilmassa vaiheen tulisi kuitenkin olla liki tasainen koko kuvan

alueella, mikä herätti epäilyksen laitteistossa olevasta ongelmasta.

Ongelman aiheuttajaksi epäiltiin G1- ja G2-hilojen välistä kulmaa (rotz), ja epäilys var-

mistettiin selvittämällä vaihegradientin jyrkkyys (kulmakerroin) mikrometriruuvin position

funktiona (ks. kuva 32). Kuten kuvasta nähdään, löytyy mikrometriruuvin asetus, jolla vai-

hekuvan vertikaalinen gradientti on nolla (-10 ja -5 välissä). Sama selvitys tehtiin tämän

jälkeen tiheämmällä 1 µm:n säätövälillä ja optimaaliseksi asetukseksi määritettiin noin -6

µm, mikä vastaa ruuvin absoluuttista arvoa 6244 µm. Tälläkään asetuksella vaihe ei koko ku-

van alueella ole täysin tasainen, minkä oletetaan johtuvan G1- ja G2-hilojen välisten kahden

muun kulman (rotx ja roty) pienistä poikkeavuuksista.
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Lisäksi satunnaista phase-wrappingin muodostumista havaittiin erityisesti, jos phase-

stepping tehtiin kahden hilaperiodin yli. Kuvissa esiintyvien epätäydellisyyksien (pysty- ja

vaakaraitoja)12 vuoksi phase-wapping-artefaktoja oli usein vaikea korjata.

Kuva 32: Referenssivaihekuvissa esiintyy lineaarista epähomogeenisuutta kuvan pystysuunnassa.
Vaihegradientin jyrkkyys (profiilin lineaarisen sovituksen kulmakerroin) muuttuu G1- ja G2-hilojen
välisen kulman (rotz) funktiona lähes lineaarisesti, ja asettuu nollaan arvojen -10 ja -5 välissä.
Sama käyttäytyminen huomataan eri putkijännitteillä.

Kuvaus 2: Tämän optimoinnin jälkeen kuvattiin uusi näyte (tussi) ja tulos on esitetty ku-

vassa 33. Tällä kertaa phase-wrapping-artefaktaa ei esiinny, mutta tussin reunat ja keskellä

oleva muste eivät vaihekuvassa vieläkään ole yksiselitteiset (vaihemuutokset liian jyrkkiä).

Läpäisy- ja pimeän kentän kuva ovat tämän näytteen kohdalla mielenkiintoisempia, sillä

ne tuottavat järkevän näköisen kontrastin. Pimeän kentän kuvassa tussin muste näyttää

jauhemaiselta, kun taas läpäisykuvassa se ei ole niin selvää. Tämä on yksi esimerkki pimeän

kentän kuvan tuomasta lisäinformaatiosta.

12Pysty- ja vaakaraidat johtuvat hilojen valmistuksessa käytettyjen muottien epätäydellisyyksistä. Nämä
epätäydellisyydet esiintyvät siten myös hiloissa. Varsinaisissa kuvissa niiden pitäisi kumoutua flat-field -kuvaa
käytettäessä, mutta yleensä ne eivät häviä kokonaan.
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Kuva 33: Läpäisy- (ylä-vasen), vaihe- (ylä-oikea) ja pimeän kentän (alhaalla) kuvat tussista.
Tussin muste sirottaa säteilyä niin voimakkaasti, että vaihesiirtymä näyttää sen kohdalla hyvin
satunnaiselta.

Varsinaisten kuvien lisäksi tarkasteltiin interferenssikuvioita eri pikselien kohdalla ja

esimerkki sellaisista on esitetty kuvassa 34. Siitä nähdään selvästi, kuinka phase-stepping-

menetelmällä näytteistetyt pisteet asettuvat likimain sinikäyrälle. Fourier-analyysillä tehty

sovitus näyttäisi myöskin toimivan. Käyristä voidaan selvästi huomata miten inteferens-

sikuvio muuttuu, kun säteilykeilaan sijoitetaan näyte. Näytteen eri osat myöskin muutta-

vat interferenssikuviota eri tavoin. Käytös vastaa kuvassa 15 esitettyjä teoreettisia odotuksia.

Kuvaus 3: Lopuksi kuvattiin vielä biologinen näyte, tässä tapauksessa parta-agama-liskon

(Pogona vitticeps) alkio. Lisko on säilötty astiaan, joka on täytetty 100% etanolilla. Tällä

kertaa käytettiin 30 kV putkijännitettä, 35 mA putkivirtaa ja 20 s valotusaikaa kutakin

vaiheaskelta kohden. Vaiheaskeleita suoritettiin 10 kpl yhden hilaperiodin alueelta.
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Kuva 34: G1-hilan synnyttämät interferenssikuviot kolmessa eri pikselissä ilman näytettä (sini-
nen) ja näytteen (tussi) kanssa (punainen). Ilmassa interferenssikuviossa havaitaan pieni vaihe-
siirtymä. Tussin muovikuoren kohdalla vaihesiirtymä on jo merkittävä. Lisäksi havaitaan käyrän
keskimääräisen arvon pienenemistä. Tussin musteen kohdalla havaitaan merkittävä käyrän ampli-
tudin pieneneminen sekä keskimääräisen arvon pieneneminen.

Kuvauksen tulokset on esitetty kuvassa 35. Differentiaalisessa vaihekuvassa ja pimeän

kentän kuvassa nähdään selvästi liskon pehmytkudos, jota läpäisykuvassa ei selkeästi esiinny.
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Tämä tukee suoraan aiemmin esitettyjä teoreettisia odotuksia. Vaihekuvassa nähdään lisäksi

pehmytkudoksessa esiintyviä rajapintoja. Joissain osissa (esim. hampaat) differentiaalinen

vaihesiirtymä ei kuitenkaan näy oikein (punainen nuoli), mikä johtunee kyseisten kudosten

aiheuttamasta liiallisesta sironnasta.

Kuva 35: Parta-agama-alkion pää kuvattuna edestäpäin. Differentiaalisessa vaihekuvassa (oikealla
ylhäällä) ja pimeän kentän kuvassa (vasemmalla alhaalla) nähdään selvästi liskon pehmytkudoksen
rajat. Läpäisykuvassa (vasemmalla ylhäällä) niitä ei näy. Vaihekuvassa nähdään pehmytkudoksen
osalta myös paljon enemmän yksityiskohtia, mutta kaikkialla vaihesiirtymä ei näy oikein (punainen
nuoli). Taustan vaiheen epätasaisuus johtuu näytepullon epätasaisuudesta.

Sama näyte kuvattiin uudelleen sivusuunnasta (kuva 36). Putkivirta ja -jännite pi-

dettiin samana mutta valotusaikaa nostettiin 30 sekuntiin tavoitteena vähentää kuvissa

esiintyvää kohinaa. Jälleen pimeän kentän kuvassa ja erityisesti differentiaalisessa vaihe-

kuvassa nähdään selviä eroja läpäisykuvaan verrattuna. Esimerkiksi pehmytkudoksen raja

näkyy selvemmin. Differentiaalisessa vaihekuvassa voidaan lisäksi nähdä liskon silmät, joita

kahdessa muussa kuvassa ei havaita.

Kuvien ottamisen aikana huomattiin, että laite tuottaa vaihtelevia tuloksia kuvauksesta riip-
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Kuva 36: Parta-agama-liskon pää sivusta kuvattuna. Jälleen kerran differentiaalisessa vaiheku-
vassa ja pimeän kentän kuvassa nähdään pehmytkudoksen rajat, joita läpäisykuvassa ei selvästi
näy (ks. esim. punaiset laatikot). Vaihekuvassa näkyy myös pehmytkudoksen hienorakennetta ja
ilmeisimpänä liskon silmät (ks. punaiset nuolet).

puen. Välillä phase-wrappingiä esiintyy ja välillä taas ei. Tämän takia päädyttiin tarkaste-

lemaan mittauksien toistettavuutta ja tuloksien yhtenäisyyttä uusilla mittauksilla. Tämä

tehtiin kuvaamalla useasti peräkkäin ilmaa kymmenellä vaiheaskeleella yhden hilaperiodin

yli pitäen mikrometriruuvin positio vakiona. Kuvassa 37 on esitetty kuvasarjat interferenssi-

kuvion vaiheen muuttumisesta (kussakin pikselissä) eri päivinä tehtyjen mittauksien välillä.

Kuvista huomataan selvästi, että vaihe kasvaa kussakin kuvauksessa hieman (kuva kirkas-

tuu). Ensimmäisessä mittauksessa phase-wrapping-artefakta pahenee koko ajan, mutta toi-

sessa mittauksessa sitä ei esiinny ollenkaan. Ensimmäinen mittaus on tehty heti ilmaisi-

men käynnistämisen jälkeen, mutta mittaus 2 on tehty toisen mittauksen jälkeen. Tämä

näyttäisi viittaavan siihen, että joko ilmaisimen vaste erienergisille fotoneille muuttuu ku-

vauksien välissä, tai esimerkiksi pietsolevyssä tapahtuu lämpölaajenemista.
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Mittaus 1

Mittaus 2

Kuva 37: Referenssivaihekuvat peräkkäisistä mittauksista. Kaikki parametrit mittauksien välillä
on pidetty samoina. Molemmissa mittauksissa harmaasävyskaala on 0:sta 1:een. Tämän perusteella
ensimmäisen mittauksen vaiheet ovat isompia kuin toisessa mittauksessa. Toisessa mittauksessa ei
myöskään esiintynyt phase-wrapping-artefaktaa.
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7 Laitteiston ongelmat ja optimointi

Hiloihin perustuvat röntgenvaihekontrastikuvantamislaitteistot ovat kehittyneet monin ta-

voin verrattuna alkuperäisiin 2000-luvun alun laitteisiin, johon tässäkin tutkielmassa esi-

telty laitteisto perustuu. Optimoinnin kohteena on ollut erityisesti laitteiston suorituskyky,

esimerkiksi Talbot-kuvion näkyväisyyden parantaminen tai hiloista aiheutuvan absorption

vähentäminen. Seuraavissa osioissa esitellään joitakin nykyisen laitteiston ongelmia ja niille

kehitettyjä ratkaisuja.

7.1 Nykyisen laitteiston ongelmat ja rajoitukset

Tämän tutkielman laitteistossa röntgenlähteen ja G1-hilan välinen etäisyys on suuri suhtees-

sa G1-G2-etäisyyteen (140 cm vs. 20 cm). Kuten lähteessä [25] on todettu, on optimaalisten

kuvaustulosten saavuttamiseksi sijoitettava ilmaisin niin lähelle G2-hilaa kuin mahdollista.

Vastaavasti näyte pitäisi sijoittaa mahdollisimman lähelle G1-hilaa. Tästä kuitenkin seuraa

se, että kaavan (13) mukainen geometrinen suurennus on lähellä lukua 1. Tämän seurauk-

sena käytettävissä olevaa kuvausresoluutiota rajoittaa pitkälti röntgenilmaisimen fyysinen

pikselikoko (ja lähteen suuri koko). Jos laitteistossa on käytössä ilmaisin, joka kykenee 50

µm resoluutioon, saadaan laitteiston efektiiviseksi resoluutioksi hieman alle 50 µm. Vaikka

tämä onkin riittävä makroskooppisten näytteiden (kuten pieneläimien) kuvauksessa, ei reso-

luutio usein ole riittävä pienimpien rakenteiden tarkasteluun. Koska kuvailmaisimia, joiden

pikselikoko on muutamien mikrometrien luokkaa ei ole kovin yleisesti saatavilla (tai jos on,

niin kuvakenttä on pieni), on itse laitteiston muuttaminen ainut tapa kiertää ongelma.

Yksinkertaisimmillaan laitteiston muuttaminen tarkoittaa suuremman Talbot-etäisyyden

käyttämistä, jolloin hiloja ei tarvitse vaihtaa. Vaikka suuremmilla G1–G2-etäisyyksillä

vaihe-efektien suuruus kasvaa ja niiden havainnointi helpottuu, heikkenee toisaalta Talbot-

efektin synnyttämän interferenssikuvion näkyväisyys. Sen takia paremman kuvausresoluu-

tion, herkkyyden ja interferenssikuvion näkyväisyyden saavuttamiseksi täytyy muuttaa koko

koejärjestelyä, ja tästä on kerrottu lisää osiossa Laitteiston optimointi.

Toinen kuvauserotuskykyä rajoittava seikka on röntgenlähteen fokuskoko: Suurempi fo-

kuskoko aiheuttaa kuvan yksityiskohtien sumentumisen. Lähdekoon vaikutus efektiiviseen

pikselikokoon on huomiotu kaavassa (16). Sen perusteella ilmaisimen 50 µm:n fyysisellä pik-

selikoolla ja 1 mm:n lähdekoolla voidaan saavuttaa noin 47 µm:n efektiivinen pikselikoko. 0,1

mm:n eli 100 µm:n kokoisella lähteellä efektiivinen pikselikoko olisi noin 33 µm. Eli vaikka

laitteiston suurennosta saataisiinkin kasvatettua, rajoittaa äärellinen lähdekoko siitä saa-

tavaa hyötyä. Toisaalta, jos lähdekokoa voidaan pienentää tarvittaisiin myös ilmaisimelta
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parempaa resoluutiota, ellei voida käyttää parempaa suurennosta.

Ratkaisuna lähdekoko-ongelmaan olisi käyttää mikrofokuslähdettä, jossa fokuskoko on

millimetriluokan sijaan mikrometrejä. Mikrofokuslähteiden ongelmana on kuitenkin niistä

saatava rajallinen fotonivuo: Putkivirtaa joudutaan rajoittamaan röntgenkohtion liiallisen

lämpenemisen ja vaurioitumisen välttämiseksi. Tämän seurauksena kuvauksien valotusajat

kasvaisivat entisestään, mikä pahentaa menetelmän suurta heikkoutta – pitkää kokonaisku-

vausaikaa.

Viime aikoina on esitelty vaihekuvauslaitteistoja, jotka ovat kompakteja ja hyödyntävät

mikrofokuslähteitä. Vaikka kyseisissä koejärjestelyissä ilmaisimella saavutettava fotonivuo on

siedettävää luokkaa, tuo järjestely mukanaan uusia haasteita: Kartion mallinen säteilykeila

divergoi niin voimakkaasti, että hilojen eri kohdissa havaitaan (vaakasuunassa) selvästi eri-

lainen säteilykenttä, mikä aiheuttaa vääristymiä (kuten Moiré-kuvioita) kuviin. Julkaisussa

[15] on esitelty kompakti laitteisto, jossa ongelma on kierretty käyttämällä kaarevia hiloja.

Siinä kuitenkin mainitaan, että tällaisten hilojen valmistaminen on vaikeaa.

Erityisesti kompakteilla korkean herkkyyden laitteilla ongelmaksi muodostuu lisäksi

phase-stepping-menetelmän epätarkkuus: Esimerkiksi pietsolevyllä on vain äärellinen siir-

tymätarkkuus, mikä johtaa siihen, että Talbot-interferenssikuviosta otetut näytteet ei ole

otettu täsmälleen tasavälein, niin kuin analysaatioalgoritmit yleensä olettavat. Tämä voi

johtaa raidallisten artefaktien muodostumiseen, jotka näkyvät niin läpäisy-, vaihe-, kuin pi-

meän kentän kuvissakin. Julkaisussa [38] on käsitelty tätä ongelmaa ja esitelty lisäksi algo-

ritmi, jolla artefaktat voidaan tunnistaa ja poistaa.

Hilapohjaisen vaihekontrastikuvantamislaitteiston suurin ongelma lienee kuitenkin me-

netelmän hitaus: Yhtä projektiokuvaa varten tarvitaan kuvasetit näytteen kanssa ja ilman

näytettä, ja phase-stepping-menetelmällä yksi kuvasetti sisältää yleensä noin 10 kuvaa. Jos

riittävän tehokasta röntgenlähdettä ei ole saatavilla (riittävillä koherenssiominaisuuksilla),

täytyy kutakin kuvaa kohti käyttää pitkää valotusaikaa, mikä toisaalta lisää näytteen saa-

mia säteilyvaurioita. Tämän takia esimerkiksi menetelmällä tehtävä tomografia rajoittuu13

pitkälti synkrotronilaitteistoille tai laboratoriokokoisille kompakteille synkrotroneille (Com-

pact Light Source). Phase-stepping-menetelmän tilalle on toisaalta kehitetty vaihtoehtoisia

algoritmeja (ks. esimerkiksi [39] tai [40]), jotka mahdollistavat vaihetiedon selvittämisen yk-

sittäisistä projektiokuvista esimerkiksi Moiré-kuvioita analysoimalla.

Muita kuvausaikaa lyhentäviä seikkoja ovat esimerkiksi tehokkaampien ilmaisimien ja

ohuempien hilasubstraattien käyttö. Tomografiassa voidaan käyttää myös iteratiivisia re-

konstruktiomenetelmiä. [41]

13Sitä tehdään kuitenkin myös laboratoriolaitteilla
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7.2 Laitteiston optimointi

Tässä osiossa käydään läpi seikkoja, jotka optimoivat vaihekontrastikuvantamislaitteiston

herkkyyttä, Talbot-inteferenssikuvion näkyväisyyttä ja saavutettavaa kuvauserotuskykyä.

Esitetyt asiat on kirjoitettu lähteen [24] pohjalta.

Interferenssikuvion näkyväisyys V voidaan määritellä kaavalla:

V =
Ip,max − Ip,min
Ip,max + Ip,min

(37)

missä max ja min viittaavat kuvion suurimpaan ja pienimpään intensiteettiin Ip. Julkaisus-

sa [24] on johdettu erikseen kaavat näkyväisyydelle Talbot- ja Talbot–Lau-interferometrille.

Talbot-interferometrissä hilojen periodit vaikuttavat interferenssikuvion näkyväisyyteen,

mutta Talbot–Lau-interferometrissä ei (ideaalisilla absorptiohiloilla).

Laitteiston herkkyyttä voidaan kuvata pienimmällä havaittavissa olevalla taitekulmal-

la αmin. Jos huomioidaan vain fotonikohina, eikä esimerkiksi laitteiston epästabiilisuudesta

johtuvaa kohinaa, αmin voidaan ilmaista taitekulman α (geometriasta riippumaton) keski-

hajonnan σα avulla:

αmin = σα =
p2

2πd

√
2χdet

V
√
N

(38)

missä V on interferenssikuvion näkyväisyys, p2 on G2-hilan periodi, d on G1- ja G2-hilojen

välinen etäisyys, N on ilmaisimella havaittujen fotonien lukumäärä ja χdet on ilmaisinkoh-

tainen parametri.

Kaavan (38) perusteella αmin on sitä pienempi mitä pienempi tekijä p2/d on. Laitteiston

herkkyys on siis suurempi pienemmillä G2-hilan periodeilla ja suuremmilla etäisyyksillä d eli

korkeammilla Talbot-kertaluvuilla. Laitteistoa pidennettäessä toisaalta fotonivuo pienenee

käänteisesti verrannollisena laitteiston pituuden (lähde–ilmaisin-etäisyys) neliöön. Tämän

seikan huomioimiseksi täytyy tarkastella ajasta riippuvaa αmin-arvoa. Talbot- ja Talbot-

Lau-interferometreille saadaan tällöin omat kaavat (ks. [24] kaavat (3.1-3.5)), joista havai-

taan että tietylle lähteen ja ilmaisimen yhdistelmälle αmin on riippumaton laitteiston pi-

tuudesta s ja Talbot-kertaluvusta m. Tämä tarkoittaa sitä, että etäisyyden kasvatuksesta

saatu hyöty (signaalin kasvu) kompensoituu fotonivuon pienenemisellä. Monokromaattisen

säteilyn tapauksessa se on myös riippumaton vaihehilan parametrista η. Pääasiassa αmin

riippuu siis hilaparametreista (periodi ja pulssisuhde (engl. duty cycle)).

Koejärjestelyn geometrian optimointi voidaan tehdä etsimällä pienimmän havaittavan

taitekulman minimi. Talbot–Lau-interferometrin tapauksessa optimaalinen tilanne saavute-

taan, kun p0:n ja p2:n summa on pienin mahdollinen. Koska molemmat hilat ovat saman-
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laisia (kokoa lukuunottamatta), on optimaalinen valinta p0 = p2, mikä johtaa symmetriseen

järjestelyyn: l = d = s/2 ja p0 = p1 = p2. G0-hilan pulssisuhde valitaan sen mukaan halu-

taanko optimoida kuvien signaali–kohina-suhdetta ajan vai annoksen suhteen.

Koska αmin on riippumaton Talbot-kertaluvusta (ainakin monokromaattisella säteilyllä),

riippuu laitteiston pituuden valinta pitkälti käyttökohteesta. Kompakteissa laitteistoissa (<1

m) voidaan käyttää mikrofokuslähdettä. Kompaktin laitteiston heikkouksia ovat kuitenkin

säteilykeilan voimakas divergenssi ja pieni tila näytteelle. αmin on myöskin verrannollinen

näytteen ja G1-hilan väliseen etäisyyteen ja on tärkeää pitää näyte mahdollisimman lähellä

G1:tä laitteiston parhaan herkkyyden varmistamiseksi. Yli 1 m pituisissa laitteistoissa on

suotuisaa käyttää tehokkaampaa röntgenlähdettä (eli suurempaa fokuskokoa), mikä tarkoit-

taa, että Talbot-Lau-rakenne on parempi.

Laitteiston tehokkuuden (näkyväisyyden) parantamista on myöskin käsitelty julkaisus-

sa [42]. Siinä esitetään tilanne, jossa G1-hila on käännetty säteilykeilan suhteen kulmaan

niin, että sen profiili näyttää kolmioaallolta normaalin suorakulmaisen profiilin sijaan. Tällä

tavoin Talbot-interferenssikuvion näkyväisyys paranee huomattavasti erityisesti lyhyillä G1–

ilmaisin-etäisyyksillä. Tarkempi tarkastelu samasta tilanteesta on tehty julkaisussa [43].

Erilaisia laitteistogeometrioita on lisäksi esitelty esimerkiksi julkaisuissa [25] (käänteinen

geometria) ja [44] (kahden vaihehilan laitteisto).
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8 Johtopäätökset

Tätä tutkielmaa varten kasattu Talbot–Lau-interferometri näyttää, että laboratorio-

olosuhteisiin soveltuvan vaihekontrastikuvantamislaitteiston voi pystyttää melko vähällä vai-

valla – olettaen tietysti, että hilat ovat saatavilla. Laitteistolla otetut kuvat testinäytteistä

ovat kvalitatiivisesti oikeanlaisia ja vastaavia kuin lukuisissa julkaisuissa. Vaihekontrasti-

kuvilta odotettiin parempaa pehmytkudoskontrastia kuin vaimennuskuvilta, ja tämä voi-

daan selvästi nähdä parta-agama-liskosta otetuissa kuvissa. Laitteiston kasauksessa ja

käyttöönotossa kuitenkin huomattiin, että laitteiston toiminnan kannalta ongelmallisia seik-

koja (kuten vaihekuvien huono toistettavuus) esiintyi paljon enemmän kuin aiheesta tehdyt

julkaisut antavat olettaa.

Kasatun laitteiston yhdeksi ongelmaksi nousi phase-wrapping-artefakta. Vaikka turhat

vaihegradientit saatiin minimoitua referenssikuvista, saattoi artefaktaa edelleen esiintyä sa-

tunnaisissa kuvauksissa. Osasyyksi tähän ovat kuvissa esiintyvät epätäydellisuudet (erilaiset

pysty- ja vaakaraidat), jotka johtuvat hilojen epätäydellisyyksistä. Lisäksi jos vaihemuutos

näytteessä tapahtuu jyrkästi (erityisesti objektin rajapintojen/reunojen kohdalla), ei vaihe-

kuvassa näy järkeviä vaihesiirtymän arvoja. Useissa julkaisuissa ehdotetaankin näytteiden

kuvaamista vesikammiossa, jolloin voidaan vähentää sekä phase-wrapping- että beam har-

dening -artefaktoja. Parta-agama-liskosta otetuissa kuvissa nähdään lisäksi, että vaihekuvat

menevät melko sekaviksi, jos näytteessä on paljon päällekkäisiä rakenteita.

Mittauksissa havaittu vaihekuvien huono toistettavuus johtunee laitteiston

epästabiilisuuksista mittauksen aikana. Mahdolliset Moiré-kuviot ja muutenkin re-

ferenssikuvissa esiintyvät yksityiskohdat eivät saa näytteen lisäämistä lukuunotta-

matta muuttua näytekuvissa. Tällaisia muutoksia voi kuitenkin syntyä esimerkiksi

pietsolevyn sijainnin epätarkkuuksista, jotka voivat johtua itse pietsolevyn sisäisen

tarkkuuden riittämättömyydestä tai esimerkiksi lämpötilamuutosten aiheuttamasta

lämpölaajenemisesta. Tämä ongelma on kriittinen kuvaustulosten kannalta ja se tulee

selvittää ennen seuraavia testejä ja kuvauksia.

Erityisesti laitteiston optimointia/säätöä vaikeuttava seikka oli käytettävissä olevan

röntgenilmaisimen pieni kuvakenttä. Se vaikeutti sekä Moiré-kuvioiden käyttäytymisen tar-

kastelua, että erilaisten kuvan epätäydellisyyksien tutkimista. Säätöä täytyykin jatkaa il-

maisimella, jossa on riittävän iso kuvakenttä.

Yksi valmiin laitteiston rajoitteista on sillä saavutettava kuvauserotuskyky, joka on il-

maisimesta riippuen noin välillä 50-100 µm. Tämä on täysin riittävä useiden makroskooppis-

ten näytteiden kuvaukseen, mutta ei riitä kaikkein pienimpien yksityiskohtien tarkasteluun.
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Tämä on toisaalta mahdollista korjata tavallisella mikrofokusputkea käyttävällä kuvanta-

mislaitteistolla, jossa geometrinen suurennos saadaan merkittäväksi, ja riittävän tarkalla

ilmaisimella.

Seuraavassa vaiheessa tulisi kuvata näytteitä, joiden vaihesiirtymä voidaan laskea, ja tut-

kia ovatko mittaustulokset kvantitatiivisesti oikeita. Tämän jälkeen voidaan keskittyä lait-

teistolla tehtävään tomografiaan, jota varten tulee rakentaa/hankkia asianmukainen rotaa-

tiotaso näytteelle sekä miettiä rekonstruktion ohjelmallista toteutusta. Tällöin ongelmaksi

osoittautunee myös pitkä kuvausaika, jonka lyhentämiseksi on syytä etsiä ratkaisuja.

Yleisesti voidaan todeta, että vaihe- ja pimeän kentän kuvantamisesta voi olla mer-

kittävää hyötyä useiden erilaisten näytteiden analysoinnissa. Käyttökohteita löytynee erityi-

sesti kasvien, pieneläinten ja kudosnäytteiden kuvantamisesta. Hilapohjaista vaihekuvanta-

mista on koko ajan kehitetty paremmaksi ja kiinnostus sitä kohtaan on edelleen vahvasti ole-

massa. Myös tätä tutkielmaa varten kasattua laitteistoa on jatkuvasti tarkoitus optimoida ja

kehittää. Laitteiston seuraavassa versiossa voidaan esimerkiksi hyödyntää entistä enemmän

motorisoituja komponentteja, minkä ansiosta muun muassa hilojen välisten etäisyyksien hie-

nosäätö helpottuisi huomattavasti. Uusien hilojen valinnassa tulee pohtia, mitä laitteiston

ominaisuuksia halutaan erityisesti korostaa (esimerkiksi resoluutio tai voimakas geometrinen

suurennus). Tämän perusteella voidaan päättää hilojen tyyppi ja niiden yksityiskohtaiset pa-

rametrit.
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Liitteet

A Matlab-ohjelma kuvanmuodostukseen

Ohessa on esitelty katkelmia Matlab-ohjelmasta, jolla läpäisy-, (differentiaalinen) vaihe- ja

pimeän kentän kuvat muodostettiin näyte- ja referenssikuvasarjoista. Ohjelman toimintaa

on käyty läpi vaihe vaiheelta.

Ohjelman alussa täytyy antaa kuvauksen tiedot, kuten kuvien määrä, kuvakoko ja

kuvien nimet. Kyseiset parametrit ovat tällä hetkellä vielä kovakoodattuja, mutta ohjelman

ajamisen yhteyteen voisi esimerkiksi lisätä kyselyominaisuuden, jolla tarvittavat tiedot

voidaan syöttää ennen ohjelman suorittamista. Tällä tavoin voidaan välttää unohdukset,

jotka johtavat vääränlaisiin tuloksiin. Parhaassa mahdollisessa tilanteessa ohjelmaan voisi

lisätä toiminnon, joka lukee tarvittavat tiedot esimerkiksi spec-ohjelman muodostamasta

konfiguraatiotiedostosta.

1 clear

2

3 global p2 n np refname imname calibname imfolder y_test

4 syms p2 np nim n dt df Fs offset xdata xdata_fine N

5 syms refname imname calibname imfolder

6 p2=2.0; %G2 period

7 np=1; %Number of periods

8 nim=np*10; %Number of phase -stepping images

9 n=256; %Image size (symmetric image)

10 dt=p2/(nim/np); %Length of step

11 df=1/p2; %Frequency of interference pattern

12 Fs=1/dt; %Sampling frequency

13 offset =2; %Starting location of piezo

14

15 imname=’piezo*’;

16 refname=’ref*’;

17 calibname=’average*’; %Optional

18 imfolder=’F:\ Advacam_tests\Test_21022019\Test4\’;

Seuraavaksi ohjelma lukee näyte- ja referenssikuvasarjat taulukko-/listamuuttujaan:

22 %Read images

23 images=read_images(nim ,0); %With sample

24 ref_images=read_images(nim ,1); %Without sample
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Varsinainen lukeminen tapahtuu tapahtuu read images()-funktiossa:

75 function images = read_images(nim ,ref)

76 global n imname refname calibname imfolder

77

78 if(ref ==1) %Choose image type from image name

79 impath =[ imfolder refname ];

80 elseif(ref ==0)

81 impath =[ imfolder imname ];

82 else

83 impath =[ imfolder calibname ];

84 end

85

86 fnames=dir(impath); %Get image names

87 images=cell(1,nim); %Cell array for storing the images

88

89 for i=1:nim

90 disp([ imfolder fnames(i).name]) %Test print

91 fid=fopen([ imfolder fnames(i).name]); %Open image

92 images{i}= fread(fid ,[n n],’uint16 ’).’; %Read image

93 fclose(fid); %Close image

94 %double_image=double(imread ([ imfolder fnames(i).name]));

95 end

96 end

Tällä hetkellä kaikkien kuvien tulee sijaita samassa kansiossa ja referenssikuvien nimessä

tulee olla jokin identifioiva alkuliite (esim. ”ref”), joka määritellään ohjelmaan. Kansiossa

ei saisi näiden kuvien lisäksi olla ylimääräisiä tiedostoja (kansiot sallitaan).

Kuvien lukemisen jälkeen ne jaetaan kalibraatiokuvalla, joka on keskiarvokuva referenssisar-

jan kuvista:

26 %Sum images and calculate mean; use if no flatfield present

27 mean_im=ref_images {1};

28 for k=2:nim

29 mean_im=mean_im+ref_images{k};

30 end

31 calib_image {1}= mean_im/nim;

32

33 %Divide all images by calibration image

34 for k=1:nim

35 images{k}= images{k}./ calib_image {1};
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36 ref_images{k}= ref_images{k}./ calib_image {1};

37 end

Normalisaation jälkeen kutsutaan funktiota extract images FFT():

41 %Image extraction using FFT

42 [ref_a2_im ,ref_a0_im ,ref_a1_im ]= extract_images_FFT(n,nim ,ref_images);

43 [a2_im ,a0_im ,a1_im ]= extract_images_FFT(n,nim ,images);

Tämä funktio tekee kuville Fourier-analyysin kussakin pikselissä ja muodostaa vaihe- ja

amplitudikuvat:

99 %Function for doing the image extraction with FFT

100 function [a2_im ,a0_im ,a1_im] = extract_images_FFT(n,nim ,images)

101 global np y_test

102 a2_im=zeros(n); %Empty phase image

103 a0_im=zeros(n); %Empty mean image

104 a1_im=zeros(n); %Empty amplitude image

105 y=zeros ([1 nim]);

106

107 for j=1:n %Loop over image pixels

108 for i=1:n

109 for k=1:nim %Loop over images

110 y(k)=images{k}(i,j);

111 end

112

113 X = fft(y)/nim; %Calculate normalized FFT

114 %Calculate correct Fourier coefficients

115 popt=[abs(X(1));2* abs(X(np+1));( angle(X(np+1)))+pi/2];

116 a0_im(i,j)=popt (1);

117 a1_im(i,j)=popt (2);

118 a2_im(i,j)=popt (3);

119 end

120 end

121 end

Lopulliset vertailukuvat saadaan vähentämällä tai jakamalla Fourier-kertoimista muodostet-

tuja kuvia sopivalla tavalla (osion 3.3.3 määritelmien mukaisesti):

45 phi=( a2_im)-(ref_a2_im); %Differential phase image

46 T=a0_im ./ ref_a0_im; %Transmission image

47 D=(a1_im ./a0_im)./( ref_a1_im ./ ref_a0_im); %Dark -field image
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Lopuksi kuvat tulostetaan näytölle, minkä jälkeen ne voidaan tallentaa halutussa formaatis-

sa:

56 figure (1) %Plot phase image

57 colormap(’gray’);

58 imagesc(phi);

59 colorbar

60 figure (2) %Plot transmission image

61 colormap(’gray’);

62 imagesc(T);

63 colorbar

64 figure (3) %Plot dark -field image

65 colormap(’gray’);

66 imagesc(D);

67 colorbar
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