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Supergladde spiegelvlakken voor de
röntgenastronomie-satelliet ROSAT
Erich Heynacker en Bernd Aschenbach
Het hart van de röntgenastronomie-satelliet ROSAT [ 1] is de door de firma Zeiss
vervaardigde röntgenoptische spiegeltelescoop [2] Het o tisch principe van deze
telescoop i s hetze fde als dat van de door
de fysicus Hans Wolter in Kiel gebouwde
rontgenmicroscoop [3]:de klassieke combinatie van een parabolisch spiegelobjectief en een hyperbolische spiegel als
oculair. Een dergelijke combinatie behoudt zijn goede afbeeldingsei enschappen ook bij de scherende inva die voor
de reflectie van rontgenstraling noodzakelijk is (figuur I). Om bij deze scherende
inval een voldoend root stralingsinvangend oppervlak te !rijgen,
zijn beide
spiegels uitgevoerd als viervoudige, concentrische stelsels. De diameter van de
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Figuur 1. Opengewerkt model van het spiegelsysteemvan de ROSAT. 1 parabolische spiegels, 2 hyperbolische spiegels, 3 centrale bevestigingsflens.

Ruwheidsmetingen aan de
spiegeivakken
Doelgerichte ontwikkelin van supergladde spiegels is pas mogjijk als men over
ade uate meetmethoden voor de bereikte
gladqieid van de spiegelvlakken beschikt
We gaan daarom eerst nader in op microruwheidsmetingen aan optische oppervlakken De belangriikste meetprincipes hiervoor zijn:
- mechanische aftasting,
- micro-interferometrie,
- meting van de in totaal verstrooide
lichtintensiteit,
- meting van het strooiprofiel met röntgenstraling,
- tunnelmicroscopie en verwante methoden
De vraag i s nu welke van deze methoden
in ons geval het best kan worden toegepast.
Een ding stond van het begin af aan vast'
het Max Planck-instituut voor Extrater-

restrische Fysica (MPE) in Garching had
een röntgenmeting nodig om de uiteindelijke spie elkwaliteit betrouwbaar te kunnen bepa en Dergelijke metingen worden
gedaan met langgolvige, dat wil zeggen
weinig doordringende straling, en dit vereist meting in vacuüm. Bij Zeiss daarentegen was men het meest gebaat bii een zo
eenvoudig mogelijk uitvoerbare werklaatsmeting. Een betrouwbare vergelii[in van de twee te gebruiken meetmetholen was dus van het grootste belang
Metingen aan verschillende, identiek bewerkte vlakke monsters was hierbil niet
zinvol, voor betrouwbare resultaten moest
na elk bewerkingsstadium aan de spiegels zelf kunnen worden gemeten.
Voor de werkplaatsmeting kozen we
uiteindelijk voor een micro-interferometrische methode. Een meetinstrument
hiervoor, dat met eringe aanpassing
voor ons doel geschi t zou zijn, was kort
tevoren op de markt gebracht door de firma WYKO. We zullen nu nader ingaan
ebruikte methoden voorop-
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Metin van het röntgenverstrooiingsprofie

7

Vanwege het doel van de spiegels interesseert ons de verstrooiing van röntenstraling tussen O,1 en 10 nm golfEngte, met een zwaartepunt bil 1 nm.
Aangezien de brekingsindex voor röntenstraling van de meeste materialen
aicht bi' 1 ligt, treedt totale rontgenreflectie a leen op bij scherende inval De
optimale glanshoek ligt bij 1-2" vanaf het
oppervlak. Bij een vaste invalshoek neemt
de reflectie toe met de olflengte maar
ook met de elektronenc?ichtheid in het
spiegeloppervlak Daarom zijn rönt ensiegels doorgaans bedekt met een dlnne
Lag platina of iridium.
Rondom de spie elend gereflecteerde
straal treedt, door 73uigingsverschijnselen
aan micro-ruwheden op het oppervlak,
een halo van verstrooide straling op. Net
als in het zichtbare deel van het spectrum,
bestaat er voor röntgenstraling verband
tussen de buigin shoek en de golflengte
van een periodie e structuur op het oppervlak
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Figuur 2. Principe van de PANTER, de röntgenapparatuurvan het MPE voor hei
meten van de aan optische oppervlakken verstrooide straling.
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Micro-interferometrischebe
van de oppervlakteruwhei

Hoe maakt men optische oppervlakken met een slechts zeer
geringe ruwheid ?

ling

Het principe van het ebruikte ruwheidsmeetinstrument van e firma WYKO is
weergegeven in figuur 4. Het is een interferentie-microscoop van het Mireau-iy e
met piëzo-elektrisch aan edreven
severschuiving en een rii etectordioden
in het beeldvak. De opstelling is bijzonder compact, waardoor de invloed van
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De bereikbare gladheid van een gepolijst
oppervlak hangt in meerdere of mindere
mate af van álle gebruikte slijp- en polijstbewerkingen. Worden er in de eerdere
rocesstappen geen fouten gemaakt, dan
Eepaalt het polijstproces de kwaliteit van
het uiteindelijke resultaat. Hierbij zijn
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temperatuurvariaties in de omgevingslucht vrijwel verwaarloosbaar is.
Zoals uit de getoonde stralengun! volgt,
komt ook de ruwheid van het re erentieoppervlak volledig tot uiting in de meetresultaten. Dit oppervlak moet dus ofwel
veel gladder zijn dan het meetobject,
ofwel er i s een moeizaam middelin sproces nodig om de ruwheid van het re erentievlak te elimineren. Onze spiegeloppervlakken waren ongeveer driemaal zo
glad als de destiids beschikbare referentievlakken. Hierdoor werd het uitwerken
van de meetresultaten tamelijk moeizaam,
doch dit was slechts een schoonheidsfout
en geen essentiële beperking
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Figuur 2 toont het principe van de röntgenverstrooiin smetingen Het meetobiect
staat op een !rie-assige manipulator, op
ca. 20 m afstand bevindt zich de rontgenbron. De straling hiervan wordt met een
nauwe s leet ecollimeerd tot een smalle
bundel ie op et te meten oppervlak valt.
De verstrooide straling wordt op een afstand van 2,6 m gemeten met een proportionele teller.
Figuur 3 laat het intensiteitsprofiel zien
van de invallende bundel, zoals dat ook
als reflectie gemeten zou worden als
daarbij geen strooiing zou optreden Het
bundelprofiel vertoont een intensiteitsverloop over meer dan vier decaden.
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De structuur die een oppervlak vertoont
als gevolg van het produktieproces, kan
evonden worden door de autocorrelatiefunctie van het ruwheidsprofiel te berekenen. De resulterende verdeling van de
strooiingshoeken wordt vervolgens evonden als de fourriergetransformeer e van
deze autocorrelatiefunctie.
Metin en uitgevoerd door het MPE lieten
zien at voor het merendeel der onderzochte proefstukken de autocorrelatiefunctie benaderd kan worden door een exponentiële verdeling. De totaal verstrooide
intensiteit is dan te vinden door een simpele integratie over alle strooihoeken
Lange series metingen lieten zien dat de
rönt enverstrooiing zich op dezelfde manier aat beschriiven als die van zichtbaar
zij het met andere waarden voor
licht [4],
de correlatielengten en de microruwheid.
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Figuur 3. Intensiteitsprofielvan de invallende bundel.
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Figuur 4. Schema van de optische microruwheidsmetingmet de apparatuur van
de firma WYKO.
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Figuur 5. Mechanische materiaolafname bii het palijstproces.
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iwee essentiële processen te onderscheiden voor het verwijderen van materiaal:
- mechanisch olijsten,
- chemisch polisten.
Het mechanisch polijsten is als volgt te
beschrijven (figuur 5): in het o pervlak
van een drager - doorgaans het lassieke
olilstpek - zijn olijstmiddelkorrels in eKed Zij steken sechts met punten uit f,et
oppervlak en verwijderen tijdens het proces spanen van sub-nanometer afmetinen Beweegt men het pek kris-kras, zon!er een be aalde voorkeursrichting over
het werkstu dan verkrijgt men een optimaal resultaat.
Bij het polijsten van asferische oppervlakken, zoals voor onze telescoop, i s er een
groot probleem. het gereedschap moet
zich voortdurend aan de veranderende
kromming van het werkstukoppervlak
aanpassen. Is daarbii het gereedschap
niet voortdurend eheel in contact met het
werkstukoppervla , dan zullen er losse
polijstmiddelkorrels, of korrelaglomeraten, in de spleet tussen gereedschap en
werkstuk raken - ook al is die spleet er
soms maar voor een zeer kort moment.
Sluit zich daarna de spleet weer, dan zal
door een hele korrel een spaan van micrometers dikte worden afgenomen en er
ontstaat een kras, honderd tot duizend
maal dieper dan toelaatbaar
Bij de chemische component van de polijstbewerking treden aan het werkstukoppervlak zeer ingewikkelde processen op
Er ontstaat een dunne, gehydrateerde oppervlaktelaag met een sterke ionenuitwisseling tussen werkstuk en polijstvloeistof. Dit kan tot ernstige problemen
leiden, maar indien goed beheerst, is de
chemische component zeer effectief; zii
levert waarschijnli'k zelfs een wezenlijk
aandeel in het tota e proces.
De microtopografie van een zeer glad
oppervlak met een ruwheid van minder
dan 0,5 nm rms (rms: root mean square standaardalwijking) laat zich optisch
slechts met grote moeite, of soms zelfs in
het geheel niet meer zichtbaar maken. De
beste resultaten bij optische ruwheidsmetingen worden verkre en door differentiëren van het bij re lectie ontstane
golffront, zoals dat gebeurt bij het differentiaal-interferentiecontrast volgens Nomarski. De figuren 6 en 7 tonen oppervlaktestructuren waarin nog sporen van
verspanende bewerking te herkennen
zi'n. Figuur 6 is verkregen door eenmaal
dikerentieren loodrecht op de bewegingsrichting (microruwheid 3,2 nm rms), fiuur 7 door eenmaal differentiëren in de
tewegin srichting (1,5 nm rms) Deze
oppervla ken waren niet door polijsten,
maar door bewerken met een slijpschijf
verkregen De oppervlakken iiiken op het
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Figuur 6. Microscopischeopname van een speciaal geslepen monster BK7-glos. Differentioal-interferentiecontrastvolgens Nomarski, loodrecht
op de structuur in de ruwheid. Microruwheid
3,2 nm rms, breedte van het beeld 500 prn.

Figuur 7. Als figuur 6, maar nu met het interferentiecontrast in de richting van de sliipsporen.
Microruwheid 1,5 nm rms, breedte van het beeld
500 pm.
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Figuur 8. Microscopischeopname van een gepohist Zerodur-monster met onregelmatig verdeelde
fouten. Differentiaal-interferentiecontrast volgens
Nomarski. Microruwheid 0,25-0,5 nm rms,
breedte van het beeld 200 prn.

eerste gezicht gepolijst, hetgeen laat zien
welke vooruit ang op het gebied van slijpen er inmid els is geboekt.
Figuur 8 toont een oppervlak met zeer geringe microruwheid (0,254,s nm rms)
waarop voornamelijk sporen van chemische cavitatie te zien zijn. Deze opnamen laten duidelijk zien dat een meetmethode waarbij een oppervlak slechts langs
een lijn wordt afgetast, in de problemen
komt doordat de meetresultaten zeer sterk
kunnen varieren met de keuze van plaats
en richting van de meetlijn
Het is bij dit soort oppervlakte-topografie
vrilwel ondoenlijk om met een beperkt
aantal metingen een goede karakterisering van een groot optisch oppervlak te
geven.
Aftasten langs een lijn zal alleen dan
zinvol zijn als het gelukt om over het gehele oppervlak een praktisch geliike topografie te bereiken. Daartoe moeten de
mechanische omstandigheden overal zo

goed mo elijk dezelfde zip, en moet chemisch po ijsten zeer voorzichtig worden
gebruikt. Alleen dan lukt het resultaten
van topklasse te bereiken.

Y

Meetresultaten

Als afrondin van de voorbereidende
werkzaamhejen bij het MPE ziin een
aantal vlakke proefmonsters gemaakt met
verschillende polijstmethoden, om de correlatie tussen de resultaten van de twee
meetmethoden te onderzoeken In figuur
9 zijn de gemeten microruwheden van de
verschillende monsters uitgezet. Verticaal
staan de röntgenverstrooiingsmetingen,
horizontaal de resultaten gemeten met de
WYKO-up aratuur Voor werplaatsmetingen is e correlatie tussen de verschillende resultaten verheu end oed te noemen Het is echter oof duigelijk dat er
geen absolute microruwheid is aan te
geven, maar dat bij elk getal de meetme-
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Figuur 10. Röntgenverstrooiingsmetingaan een gepolijst oppervlak; ruwheid
0,s nm rms.

Figuur 1 1. Microruwheidsmeting aan het zelfde monster als in figuur 10; ruw
heid 0,2&0,34 nm rms.
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Figuur 12. Autocorrelatie-curve berekend uit het in figuur 1 1 gegeven ruwheidsprofiel.
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Figuur 13. Röntgenverstrooiingsprofielgemeten aan een gepolijst monster met
een ruwheid van 1,6 nm rms.
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Figuur 14. Röntgenverstrooiingsprofielgemeten aan de beste ROSAT-spiegel;
microruwheid 0,21 nm rms.

thode steeds nauwkeurig moet worden
vermeld.
Figuur 10 geeft de rontgenverstrooiingsmetingen aan een monster met een microruwheid van 0,5 nm rms. Bi' vergeliiken
met fi uur 3 is de halo rond e spiegelende rejectie duidelijk te zien. Verder is er
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Figuur 15. Geïntegreerde intensiteitsverdelingin het beeld van een puntbron
voor drie verschillende rontgenspiegelsystemen. Verticaal is uitgezet de totale
energie binnen een cirkel met de horizontaal in boogseconden gegeven straal.

een 'onrust' in de metingen, die op een
periodiciteit in de o pervlaktestructuur
wijst; deze is ook dui elijk te herkennen
in het ruwheidsprofiel in figuur 1 1. De
voornaamste component in de structuur
heeft een periode van 35 p.De autocorrelatiefunctie in figuur 12 laat nog duide-
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liiker een zekere periodiciteit in de structuur zien In de microtopografischeopnamen zijn hiervoor echter geen duidelijke
aanwilzingen te vinden
Figuur 13 geeft de röntgenmetingen aan
het slechtste monster (1,6 nm rms) De
curve vertoont in het midden een kleine
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schoonheidsfout als gevolg van de globale geometrie van het oppervlak i s een
zekere focussering van de straling opgetreden, waardoor de centrale piek in feite
te scherp is. Afgezien daarvan is duidelijk
dat, door de grote ruwheid, de halo rond
de piek veel roter is. De verstrooiingsmeting aan j e beste spiegel voor de
ROSAT wordt, tenslotte, getoond in figuur
14. De microruwheid van deze spiegel
bedraagt 0,21 nm rms.

Conclusies
Op grond van onze metingen aan superladde oppervlakken kunnen we stellen
!at
röntgenverstrooiingsmetingen een
krachtige methode leveren voor de kwalitatieve bepalin van de microtopografie
van optische vla ken. Dit geldt voor ruwheidswaarden globaal in de range
0,2-20 nm rms.
De micro-interferentiemetin en vormen
een zeer geschikte praktisc e methode,
vooropgesteld dat de onregelmatigheden
in het oppervlak voldoend hom een verdeeld zijn, zodat met een beper t aantal
metingen een representatief resultaat i s te
verkrii en
Wat e! spie els voor de ROSAT-telescoop betreft, unnen we zeggen dat de
methoden voor het maken van super ladde oppervlakken zover zijn verbeter dat
ruimschoots aan de gestelde eisen kan
worden voldaan. Dit was al duidelilk bii
het maken van het proefmodel; de definitieve ROSAT-spiegels blijken nog aanmerkelijk beter te zijn uitgevallen
Fi uur 15 toont de afbeeldingseigensc appen van de drie beste rönt entelesco en die tot nu toe zijn gebouwj.
- Eet proefmodel voor de ROSAT,
- de Amerikaanse Einstein-telescoop, de
eerste astronomische röntgentelescoop
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- het proefmodel voor de Amerikaanse
AXAF-TMA-telescoop, waarvan de
bouw voor de tweede helft van de jaren 90 op het rogramma staat [6]
(AXAF-TMA. A$vanced X-ray Astrophysics Facility - Technology Mirror
Assembly).
Bil de AXAF-telescoop is het doel een zo
hoog mogeli'k scheidend vermogen te bereiken, en clat i s bij de T M A uitvoering
gelukt. Een root deel van de invallende
ener ie wor t in het centrale deel van het
beell geconcentreerd. Bij 50% van de
totale energie i s de AXAF-TMA duideli'k
beter dan het proefmodel voor de
ROSAT, biJ 80% liggen de verhoudin en
echter ree s omgekeerd Dit betekent at,
qua contrast de ROSAT beter zal zijn
vanwege de geringere microruwheid
van de spiegels. De spiegelruwheden:
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Figuur 16. Lichtoptische afbeelding van de quasar
3C273. De intensiteit van de naar rechtsonder uit
het centrum komende straal, afmetingen 2 bij 10
boogseconden, bedraagt 0,03% van de intensiteit
in het centrum.

Figuur 17. Röntgenoptischeafbeelding van de
quasar 3C273, opgenomen door het Einsteinobservatorium (foto: Harvard Centre for
Astrophysics, Cambridge USA).

0,28 nm rms voor ROSAT, 1,3 nm voor
AXAF-TMA en 2,O nm voor de Einsteintelescoop
resulteren
in
strooistralingsintensiteiten die zich verhouden als
1:20:50, aangezien de ruwheid kwadratisch voorkomt in de formule voor de
intensiteit van de strooistraling. De
praktische consequenties van deze
verschiIJen worden duideli;k geillustreerd
door de voorbeelden in de figuren 16, 17
en 18. Figuur 16 is een lichtoptische opname van de quasar 3C273, een actief
melkwegstelsel, de activiteit bliikt onder
meer uit een lichtzwakke straal (jet) die uit
het centrum komt. Figuur 17 is een opname van hetzelfde object gemaakt met de
Einstein-rontgentelescoop. De straal is
hier niet te zien doordat de strooistralenhalo het contrast te zeer vermindert
Figuur 18, tenslotte, toont een simulatie
van de opname zoals die met de ROSATspiegels moet kunnen worden verkregen.
De straal, met afmetingen van 2 boogseconden bij IO boo seconden is duidelijk
te herkennen, ofsc7loon zij 300 maal
lichtzwakker is dan de centrale bron.

Figuur 18. Te verwachten afbeelding van de
quasar 3C273 op basis van de kwaliteit van het
ROSAT- verificatiemodel (computersimulatie).
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