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1 Johdanto
Synkrotronisäteily on perinteiseen röntgenputkesta saatavaan säteilyyn verrattuna yli-
vertaista sen kirkkauden, laajan energiaspektrin ja muunneltavuuden takia. Synkrotro-
nisäteily syntyy varatun hiukkasen liikkuessa relativistisella nopeudella magneettiken-
tässä renkaan muotoisessa synkrotronissa. Synkrotronirenkaalla on yleensä kolmenlaisia
magneettisia komponentteja, joista jokaisella voidaan tuottaa erilaista säteilyä. Taivutus-
magneeteilla synkrotronirenkalla kiihdytettävien hiukkasten rataa kaareutetaan ja samal-
la hiukkanen säteilee jatkuvalla energiaspektrillä. Undulaattori ja wiggleri ovat periodisia
lisälaitteita, joissa hiukkasen rata oskilloi ja tuotettu säteily eroaa taivutusmagneettisä-
teilystä spektrinsä sekä muiden ominaisuuksien osalta. Undulaattorissa vallitsee mata-
lampi magneettikenttä kuin wigglerissä, jonka ansiosta hiukkasen oskillaatiot ovat pieniä
ja tuotetun säteilyn koherenssiominaisuudet ovat laserin kaltaiset. Wigglerissä vallitsee
vahvempi magneettikenttä kuin undulaattorissa ja vahvojen oskillaatioiden seurauksena
syntynyt säteilyteho on suurempi. [1, 2]

Synkrotronisäteilyllä on useita lääketieteen kannalta merkittäviä käyttökohteita sen moni-
puolisuuden ja muunneltavuuden takia. Suurissa synkrotronisäteilylaitoksissa on useim-
miten yksinomaan lääketieteelliselle tutkimukselle omistetut tutkimustilat. Esimerkiksi
Grenoblessa, Ranskassa sijaitsevassa European Synchrotron Radiation Facilityssä teh-
dään lääketieteellistä tutkimusta ID-17 säteilylinjalla, joka on pelkästään lääketieteel-
liseen tutkimukseen erikoistunut synkrotronisäteilyn analysointiasema. Lääketieteellistä
tutkimusta voidaan tehdä niin diagnostisen kuvantamisen saralla kuin uusien sädehoito-
menetelmienkin kehittelyssä. [8]
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2 Synkrotronisäteilyn ominaisuuksia

2.1 Synkrotroni säteilylähteenä

Synkrotronisäteily on alunperin saanut nimensä renkaan mallisesta hiukkaskiihdyttimes-
tä, mutta nimi on vakiintunut käyttöön säteilylle, jota syntyy varattujen hiukkasten liik-
kuessa relativistisilla nopeuksilla magneettikentässä. Useimmiten käytössä ovat elektronit,
mutta esimerkiksi positronien käyttö synkrotroneissa ei ole ennenkuulumatonta. Alun-
perin synkrotronisäteily havaittiin ainoastaan energiahäviönä elektronivarastorenkaissa,
joissa hukkasäteily valjastettiin yksinkertaisissa säteilylinjoissa. Ajan kuluessa kehittyi
ns. toisen sukupolven synkrotronisäteilylähteitä, jotka olivat erityisesti synkrotronisätei-
lyä tuottavia laitoksia. Vanhemmat synkrotronisäteilylaitokset olivat pääasiassa pyöreitä
renkaita, joissa elektronien rata taipuu jatkuvasti ja elektronisäteen poikkileikkaus sekä
kulmapoikkeama ovat suuria. Tällä niin kutsutulla taivutusmagneettisäteilyllä on sille
tunnusomainen energiaspektri ja ominaisuuksia. [1, 2]

Kuvassa 1 on esitetty periaatekuva vanhanaikaisesta synkrotronisäteilylaitoksesta, jos-
sa elektronin rata on kutakuinkin ympyrän mallinen sekä modernista laitoksesta, jossa
varastorenkaan suorat osiot yhdistyvät taivutusmagneeteilla. Suorilla osioilla on jaksolli-
sia lisälaitteita, joissa elektronin rata oskilloi. [3, 4]

Kuva 1: Vasemmalla vanhanaikainen synkrotronisäteilylaitos ja oikealla moderni
säteilylaitos. Vanhanaikaisissa säteilylaitoksissa hyödynnettiin vain taivutusmagneetteja

ja saatavan säteilyn ominaisuudet olivat rajoittuneemmat kuin moderneissa
säteilylaitoksissa, joissa hyödynnetään myös suorille osioille sijoitettavia magneettisia

lisälaitteita. Kuva muokattu lähteestä [1].

Uusimmat synkrotronisäteilylaitokset ovat niin kutsuttuja kolmannen sukupolven lai-
toksia, jotka ovat optimoituja tuottamaan erityisen kirkasta säteilyä erilaisiin tieteelli-
siin käyttötarkoituksiin. Modernien synkrotronisäteilylaitoksien varastorenkaat koostu-
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vat useista pitkistä suorista osioista, joiden liitoskohdissa hiukkassäteen rataa taivute-
taan. Suorilla osioilla tuotetaan magneettisten lisälaitteiden avulla hyvin kirkas säde. Tä-
mä lisälaitesäteily (undulaattori- tai wigglersäteily) on erittäin käytännöllistä mm. sen
korkean intensiteetin, aallonpituuden säädettävyyden ja korkean polarisaatioasteen vuok-
si. [1, 3]

Kun varattu, epärelativistinen hiukkanen kulkee magneettikentässä kaareutuvalla radalla
se kokee Lorentz-voiman, joka saa sen radan kaareutumaan magneettikenttää kohtisuo-
ralla tasolla. Lorentz-voima voidaan määritellä yhtälöllä

F =
dp

dt
= −ev ×B, (1)

missä B magneettivuon tiheys, v liikkuvan hiukkasen nopeus. Lorentz-voiman yhtälö pä-
tee myös relativistisilla nopeuksilla kulkeville hiukkasille, jolloin liikemäärä on p = γmv,
m elektronin lepomassa, ja γ Lorentzin tekijä. Lorentzin tekijä on olennainen kuvattaessa
relativistisilla nopeuksilla liikkuvien hiukkasten liikettä ja se määritellään yhtälöllä

γ =
1√

1− β2
e

. (2)

Yhtälössä (2) esiintyvä βe on valonnopeuden ja hiukkasen nopeuden suhde βe = v/c.
Lorentzin tekijä (yhtälö (2)) antaa myös relativistisen hiukkasen kokonaisenergian ja le-
poenergian välille yhteyden γ = Ee/(mc

2). Kun kirjoitetaan Lorentz-voiman vektorin pi-
tuudeksi evB ja asetetaan se yhtäsuureksi hiukkasen keskeiskiihtyvyyden mv2/R kanssa,
voidaan kirjoittaa ympyrärataa kiertävän hiukkasen säteelle

R =
p

eB
=
γmv

eB
' γmc

eB
. (3)

Yhtälössä (3) on approksimoitu relativististen hiukkasten liikkuvan lähes valonnopeudel-
la. [1, 2]

Kriittinen energia on hyödyllinen parametri, kun halutaan kuvata synkrotronisäteily-
lähteestä saatavaa energiaa. Fotonien kriittinen energia on energia, jolla puolet säteilyn
tehosta saadaan korkeaenergisimmistä fotoneista ja puolet matalaenergisimmistä foto-
neista. Kriittinen energia voidaan määritellä yhtälöllä

Ec = ~ωc =
3e~Bγ2

2m
, (4)

missä ~ on redusoitu Planckin vakio ~ = h/2π, ωc on fotonien kriittinen kulmataajuus,
B magneettikentän voimakkuus. Kriittinen energia on pääasiallinen parametri etenkin
taivutusmagneettisäteilyä luonnehdittaessa. Kriittistä energiaa vastaava kriittinen aal-
lonpituus on

λc =
4πmc

3eBγ2
, (5)
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jossa m on hiukkasen massa, e alkeisvaraus, B magneettikentän voimakkuus ja γ edellä
esitetty Lorentzin tekijä. [1]

2.2 Säteilyn syntyminen synkrotronissa

Synkrotroni on suuri laite, jolla varattuja hiukkasia kiihdytetään lähes valonnopeuteen.
Kun hiukkaset kulkevat erilaisten magneettikenttien läpi, ne emittoivat erittäin kirkasta
säteilyä, joka ohjataan säteilylinjoihin tutkimusta varten. Elektronit tuotetaan esimerkik-
si katodisädeputkessa synkrotronin keskustassa ja ne kiihdytetään jopa 99.997 % valon-
nopeudesta lineaarisessa hiukkaskiihdyttimessä. Elektronit pakataan elektronikimpuiksi
ja kiihdytetään lineaarikiihdyttimessä jopa 200 miljoonan elektronivoltin energiaan, jotta
ne voidaan syöttää kiihdytinrenkaaseen. Kiihdytinrengas on useamman sadan metrin mit-
tainen esikiihdytin, jossa hiukkasten energia nostetaan noin kuuteen gigaelektronivolttiin
ennen niiden syöttämistä varastorenkaaseen. Synkrotroneissa säteily syntyy varastoren-
kaassa, jota elektronit tai positronit kiertävät energian pysyessä vakiona. Varastorengas
voi olla jopa kilometrin mittainen renkaan mallinen putki, jota elektronikimppu kiertää
hyvin alhaisessa paineessa. Varastorankaalla on erilaisia magneettisia komponentteja, jot-
ka manipuloivat varattujen hiukkasten rataa renkaassa. Varastorenkaan muutamia perus-
komponentteja on esitetty kuvassa 2. [1, 3, 8]

Kuva 2: Varastorenkaan peruskomponentteja. Kuva muokattu lähteestä [6].

Kuvan 2 dipolimagneettien tehtävä on varastorenkaalla yksinkertaisesti taivuttaa elekt-
roninipun rataa, jotta siitä saataisiin suljettu ympyrärata. Kvadrupolimagneeteilla voi-
daan fokusoida ja hienosäätää suljetun radan sijaintia renkaan sisällä. Elektronien tör-
mäilyä synkrotronirenkaan sisään jääneiden ilman atomien tai molekyylien kanssa pyri-
tään minimoimaan pumppaamalla renkaan sisään mahdollisimman hyvä ultratyhjiö (n.
10−7Pa).
Olennaista synkrotronin toiminnan kannalta on uudelleenkiihdyttää elektroneja, sillä ne
menettävät kokoajan energiaa kiertäessään synkrotronissa ja tuottaessaan säteilyä. Elekt-
roninippua kiihdytetään jatkuvasti varastorenkaalla radiotaajuussysteemillä. [6]

Taivutusmagneetit kaareuttavat hiukkasten rataa niin, että rata pysyy suljettuna renkaa-
na. Wigglerit ja undulaattorit sijaitsevat renkaan suorilla osioilla, joilla niiden muuttuva

5



magneettikenttä pakottaa hiukkaset kulkemaan oskilloivaa rataa pitkin. Wigglerissä oskil-
laatioiden amplitudi on suuri verrattuna undulaattorin oskillaatioiden amplitudiin, jonka
seurauksena komponenteissa tuotetun säteilyn ominaisuudet eroavat toisistaan. Elektro-
nien kulkiessa magneettisten lisälaitteiden läpi, ne tuottavat röntgensäteilyä. [1, 2]

Röntgensäteet ohjataan varastorenkaalta säteilylinjoihin, jotka ympäröivät koko varas-
torengasta. Säteilylinjat ovat eri tutkimustarkoituksiin erikoistuneita tiloja, joissa havai-
taan, muokataan ja analysoidaan varastorenkaalta tulevaa synkrotronisäteilyä. Säteilylin-
ja koostuu kolmesta osasta: optiikkatila, koetila ja ohjaustila. Ensimmäisenä säde saapuu
varastorenkaasta optiikkatilaan muokattavaksi. Optiikkatilassa on erilaisia optisia kom-
ponentteja kuten suodattimia, monokromaattoreita ja peilejä, joilla voidaan valita sä-
teilystä steilylinjalla suoritettavaan tutkimukseen soveltuva aallonpituuskaista. Sädettä
voidaan myös kohdistaa erikoispeilien tai kristallien avulla halutun energiakaistan valit-
semiseksi. Optiset rakenteet on suunniteltu kestämään korkeaa lämpötilaa, sillä säteen
suuri energia jakautuu pienelle alalle. Säteilylinjojen pääteasemat ovat säteilysuojattuja
koppeja, joissa säteilylinjan henkilökunta on suojassa ionisoivalta säteilyltä. Seuraavak-
si säde ohjataan koetilaan, jonka olosuhteet riippuvat säteilylinjan käyttötarkoituksesta.
Näytetila on erityisesti tiettyyn tutkimustarkoitukseen suunniteltu kammio, jonka olosuh-
teita voidaan muokata tilan käyttötarkoituksen mukaan. Koetilassa on moottoreita, joilla
voidaan esimerkiksi optimoida synkrotronisäteilyn avulla tutkittavan näytteen paikka va-
rastorenkaalta tulevan säteen suhteen. Koetilassa näytteen ympärillä on ilmaisimia, jotka
havaitsevat ja tallentavat näytteen läpäisevät tai siitä siroavat röntgensäteet. Synkrotro-
nissa ilmaisin on yleensä tehty materiaalista, joka voi muuttaa röntgenfotonin joko näky-
vän valon fotoniksi tai sähköiseksi signaaliksi. Ohjaustilassa voidaan muokata esimerkiksi
näytteen sijaintia, säätää sädettä ja analysoida kokeesta saatua dataa tietokoneohjelmien
avulla. [3]
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Kuva 3: Havainnekuva a) taivutusmagneetista b) wiggleristä ja c) undulaattorista.
Kuva on muokattu lähteestä [5].

3 Taivutusmagneetti ja lisälaitteet
Lisälaite on yleinen termi magneettiselle komponentille, joka muokkaa hiukkasnipun rataa
synkrotronin varastorenkaalla. Lisälaitteilla pyritään tuottamaan säteilyä, jolla on saman-
kaltaisia mielenkiintoisia ominaisuuksia kuin taivutusmagneettisäteilyllä, mutta tehostet-
tuina. Kolmea erilaista synkrotronisäteilyä tuottavaa komponenttia on havainnollistettu
kuvassa 3. [1]

Lisälaitesäteilylle voidaan kirjoittaa voimayhtälö sähkö -ja magneettikenttien läsnäolles-
sa. Yhtälöä (1) voidaan käyttää, kun oletetaan ettei lisälaitteessa ole hiukkasen liikkee-
seen vaikuttavaa sähkökenttää ja että elektronien emttoiman säteilyn luomat sähkökentät
vaikuttavat häviävän vähän elektronien liikkeeseen. Yhtälöstä (1) voidaan selvittää ap-
proksimaatioilla E ' 0 ja By = B0 cos(2πz/λu) yksinkertaistetun differentiaaliyhtälön
ratkaisu, josta saadaan niin kutsuttu poikkeamaparametri K:

K =
eB0λu
2πmc

. (6)
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Koska hiukkasen kulman poikkeamat ovat harmonisia ja maksimipoikkeama on K/γ,
poikkeamat ovat yhtälön (9) mukaisen kulman 1/2γ sisällä kun K < 1. Kun kulmapoik-
keamat ovat pieniä, havaitaan mielenkiintoisia interferenssistä johtuvia ilmiöitä kuten
säteilykartion kapenemista, spektrin kirkkauden kasvua ja jopa osittaista koherenssia.
Koska suuremmilla K:n arvoilla interferenssiä ei havaita, rajoitusta K < 1 kutsutaan
undulaattroirajaksi ja vastaavasti rajoitusta K >> 1 wigglerrajaksi.

θe,max '
K

γ
(7)

Yhtälö (7) kuvaa maksimikulmapoikkeamaa, joka on olennainen erottava tekijä undulaattori-
ja wigglerisäteilyn välillä. [1]

3.1 Taivutusmagneetti

Taivutusmagneettisäteilyä kuvataan usein valokeilana, joka kohdistuu ympyräradalta ulos-
päin radan tangentin suuntaisesti. Elektroni, joka kokee kulmakiihtyvyyden liikkuessaan
ympyräradalla, emittoi säteilyä leveässä kulmassa oman koordinaatistonsa suhteen. Tark-
kailijan näkökulmasta laboratoriokoordinaatistossa emissiokuvio kapenee huomattavasti
Lorentz-muunnoksen mukaan, kun hiukkanen kulkee relativistisilla nopeuksilla. Liikkeen
suunnassa mitatut kulmat kytkeytyvät toisiinsa yhtälöllä

tan θ =
sin θ′

γ(β + cos θ′)
, (8)

missä θ′ on liikkuvassa elektronin koordinaatistossa mitattu tangentin ja radan välinen
kulma, θ on laboratoriokoordinaatistossa mitattu tangentin ja radan välinen kulma. Sätei-
lykeila tiivistyy tarkkailijan nälökulmasta kapeaksi säteeksi ja yhtälö (8) yksinkertaistuu
yhtälöksi (9), joka on taivutusmagneetin tuottaman säteilykartion kulman puolikas:

θ =
1

2γ
. (9)

Taivutusmagneettisäteilyn luonnollinen avautumiskulma on näin ollen koko säteilykar-
tion leveys 1/γ. [1]

Relativistisen hiukkasen radan kaareutuessa synkrotronissa se emittoi säteilyä kapeana,
hiukkasen radan tangentin suuntaisena kartiona. Varatun hiukkasen ollessa lineaarisessa
yhtenäisessä liikkeessä se ei lähetä säteilyä, mutta jokaisessa taivtuskohdassa sen nopeus
muuttuu ja siten hiukkanen kokee lyhyen kiihtyvyyden, jonka aikana se lähettää säteilyä.
Taivutusmagneettisäteilyyn liittyvää Doppler-ilmiötä käsitellään kuvassa 4. Tarkastelija
sijaitsee kuvan 4 mukaisesti samassa tasossa hiukkasen radan pisteiden B ja C kanssa.
Tarkastellaan hiukkasen liikettä, kun se liikkuu yhdestä radan taipumiskohdasta toiseen.
Tällöin aika, joka hiukkasella kestää liikkua pisteestä B pisteeseen C on ∆t′ jonka ku-
luessa pisteessä B hiukkasen radan taipuessa emittoitunut aaltorintama liikkuu matkan
c∆t′ kohti tarkastelijaa. Pisteessä C emittoituva aaltorintama on matkan v∆t′ lähempänä
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Kuva 4: Ympyrärataa voidaan kuvata suorilla osioilla ja pisteillä A, B ja C, joissa
elektronin rata taipuu. Kun nopeudella v liikkuva elektroni ohittaa taivutuspisteen,
emittoituu nopeudella c etenevä aaltorintama ja elektroni liikkuu taivutuspisteestä

toiseen ajassa ∆t′. Tarkastelija havaitsee taivutuspisteissä emittoitujen aaltorintamien
aikaeron olevan ∆t = (c− v cos θ)∆t′, jossa θ on säteilykartion avautumiskulma eli

elektronin nopeuden ja havaitsijan suunnan välinen kulma. Kuva muokattu lähteestä [2].

tarkastelijaa ja tarkastelija havaitsee nämä kaksi aaltorintamaa ajan ∆t = (c − v)∆t′/c
päässä toisistaan. Samanlainen tarkastelu voidaan tehdä pisteiden A ja B välillä, jolloin
tulee ottaa huomioon hiukkasen nopeusvektorin ja tarkastelijan välinen kulma. Kuvan 4
mukaisesti elektroni liikkuu tarkastelijaa kohti matkan v∆t′ cos θ, jossa θ on nopeusvek-
torin ja tarkastelijan tason välinen kulma. Täten edellä esitetty aikaero saadaan muotoon

∆t = (v − v cos θ)∆t′ = (1− βe cos θ) (10)

Taivutusmagneetista saatava säteily on erityisen intensiivistä sillä hetkelllä, kun hiukka-
sen nopeusvektori osoittaa suoraan tarkkailijaa kohti, sillä sillon Doppler-ilmiö on suu-
rimmillaan. [2]

3.2 Wiggleri

Toisin kuin taivutusmagneetissa, wigglerissä magneetit on sijoitettu niin, että komponen-
tissa on peräkkäin yksi tai useampi eri päin sijoitettu magneettipari. Kyseisen jaksollisen
dipolimagneetin vaikutuksesta hiukkasen rata alkaa oskilloida. Yksinkertaisin esimerkki
wiggleristä on yksinapainen wiggleri, jossa komponentin alussa ja lopussa on puolikkaat
navat ja niiden keskellä yksinkertainen napa. (kuva 5) Puolikkaat navat varmistavat, että
hiukkaset palaavat niiden ideaaliselle radalle, sen jälkeen kun ne ovat kulkeneet wigglerin
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Kuva 5: Yksinapainen wiggleri. R sekä R1 ovat hiukkasen tekemien kaarien säteet ja θ
sekä 2θ ovat ympyräsektoreiden keskuskulmat. L sekä L1 ovat magneettien leveydet ja d

on magneettien välimatka. Kuva on muokattu lähteestä [5].

läpi. Päätenapojen tuottama säteily lisätään kokonaisten napojen tuottamaan säteilyyn,
mutta päätenapojen välissä olevat navat ovat ensisijaisia säteilyn tuottajia. Yksinkertai-
sesta wiggleristä saatava säteily voidaan monistaa lisäämällä päätenapojen väliin lisää
kokonaisia napoja. [5]

Wigglereille pätee yhtälön (4) mukainen synkrotronisäteilyn kriittinen energia. Wiggleri
laajentaa taivutusmagneetin energia-aluetta korkeampiin fotonienergioihin, sillä wigglerin
magneettikenttä saadaan hyvin korkeaksi suprajohtavilla keloilla. Wigglerillä poikkeama-
parametrin arvot ovat reilusti suurempia kuin undulaattorin poikkeamaparametrin arvot.
Myös wigglerissä vallitseva magneettikenttä on undulaattorin magneettikenttää huomat-
tavasti suurempi. Poikkeamaparametri riippuukin ainoastaan lisälaitteen magneettiken-
tästä ja sen geometriasta. Kun poikkeamaparametrin arvo kasvaa, havaitaan säteilyn har-
monisuuden ja fotonien energian kasvavan huomattavasti. Wigglerisäteilyn tapauksessa
säteilty energia leviää vahvistuneiden harmonisten ominaisuuksien vuoksi viuhkamaiseksi
säteilykartioksi. Maksimiavautumiskulman leveydelle voidaan kirjoittaa

θmax =
K

γ
. (11)

Säteilykartion leviämisen seurauksena wigglersäteily ei ole yhtä intensiivistä kuin kapeal-
la säteilykartiolla säteilevä undulaattorisäteily. Wigglersäteilyn spektrissä harmoniset sä-
teilypiikit sulautuvat lähes jatkuvaksi energiaspektriksi, kuten kuvasta 6 voidaan näh-
dä. Wigglersäteilyn kriittinen energia on taivutusmagneetin kriittistä energiaa suurempi
wigglerin maksimimagneettikentän ollessa suurempi kuin taivutusmagneetissa. Kriittisen
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Kuva 6: Vasemmalla undulaattorisäteilyn (K = 1) ja oikealla wigglersäteilyn (K = 3)
intensiteettispektri harmonisen kertaluvun funktiona. Undulaattorisäteilyn spektrissä

esiintyy vain muutamia intensiivisiä piikkejä kun taas wigglersäteilyn spektrissä
nähdään tiheästi sijoittuneista intensiteettipiikeistä muodostuva kvasijatkuva spektri.

Kuva muokattu kohteesta [4].

energian (yhtälö (4)) ja poikkeamaparametrin (yhtälö (6)) avulla voidaan johtaa yhtä-
lö wigglerin kriittiselle harmoniselle kertaluvulle nc. Kriittinen harmoninen kertaluku on
wigglersäteilylle ominainen luku, jolla puolet säteilystä on korkeammassa harmonisessa
tilassa ja puolet alemmassa. Kriittinen harmoninen kertaluku on poikkeamaparametrin
avulla ilmaistuna

nc =
3K

4
(1 +

K2

2
). (12)

[1, 4, 5]

Lisälaitteisiin voidaan lukea myös suprajohtava, yksinapainen wiggleri, joka on niin kut-
suttu aallonpituuden säätäjä. Aallonpituuden säätäjässä vallitsee maksimimagneettikent-
tä, joka sen matkalle (yleensä vain reilu metri) saadaan tuotettua. Elektronisäde tekee li-
sälaitteessa yhden verrattain vahvan oskillaation, jonka ansiosta pystytään laajentamaan
säteilyspektriä myös lyhyemmille aallonpituuksille ja siten korkeammille energioille. [5, 6]

3.3 Undulaattori

Undulaattori on wigglerin kaltainen magneettipareista koostuva lisälaite. Wiggleriin ver-
rattuna undulaattorissa on enemmn peräkkäisiä magneettipareja, joiden aiheuttamat
elektronisäteen oskillaatiot ovat pienempiä magneettien ollessa heikompia. Undulaatto-
rissa hiukkaset kokevat pientä amplitudista oskillaatiota ja lähettävät tämän seuraukse-
na säteilyä. Lisälaitetta voidaan kutsua undulaattoriksi, jos hiukkasen oskillaatiot ovat
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Kuva 7: Vasemmalla havainnekuvat elektronin liikkeestä sekä säteilykartion
avautumiskulmasta a) taivutusmagneetissa, b) wigglerissä ja c) undulaattorissa.

Oikealla kunkin komponentin tuottaman säteilyn spektrin fotonivuo energian funktiona
((~ω), F).

Kuva muokattu lähteestä [1].
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pieniä verrattuna luonnolliseen säteilyleveyteen ja poikkeamaparametrin K arvo on pieni
(K ' 1). Undulaattorin tuottaman säteilyn spektri on elektronien tiuhaan tekemien oskil-
laatioiden takia epäjatkuva viivaspektri, joka eroaa taivutusmagneettisäteilyn ja wiggler-
säteilyn jatkuvista spektreistä. Kuvassa 7 havainnollistetaan kolmen erilaisen varastoren-
kaan komponentin spektrejä. [1, 4, 6]

Kun tarkastellaan tilannetta liikkuvan hiukkasen näkökulmasta, undulaattorin kohda-
tessaan hiukkanen kokee oskillaatioita ja lähettää säteilyä. Liikkuvan hiukkasen koordi-
naatistossa tätä voidaan käsitellä samalla tavalla kuin klassista säteilevää dipolia: Piste-
varaus oskilloi amplitudilla, joka on huomattavsti pienempi kuin säteilyn aallonpituus.
Emittoidun säteilyn taajuus elektronin koordinaatistossa on f = (cγ)/λ. Tarkastelijan
näkökulmasta säteilyn aallonpituus pienenee Doppler-ilmiön vaikutuksesta ja sen ansios-
ta lyhyimmät aallonpituudet havaitaan lähellä undulaattorin keskiakselia. Undulaattorin
keskiakselilla havaittu aallonpituus on

λ =
λu
2γ2

, (13)

jossa λu on magneettijakson pituus ja γ Lorentzin tekijä.
Kun tarkastellaan tilannetta, jossa poistutaan keskiakselilta (θ 6= 0) havainnoitu säteilyn
aallonpituus on

λ =
λu
2γ2

(1 +
K2

2
+ γ2θ2). (14)

Yhtälössä (14) K on poikkeamaparametri, λu magneettijakson pituus ja θ säteilykar-
tion avautumiskulma. Yhtälöä (14) kutsutaan yleisesti undulaattoriyhtälöksi. Undulaat-
torisäteilylähteissä halutaan käyttää säteilyä, jota saadaan läheltä undulaattorin kes-
kiakselia. Siirryttäessä kauemmaksi keskiakselilta säteilyn aallonpituus kasvaa tekijällä
(1 + K2

2
+ γ2θ2) ja näin säteilyn energia pienenee. [1]

Liikkuessaan undulaattorissa elektroni oskilloi harmonisesti ja oskillaatioiden jaksojen
lukumäärä N riippuu undulaattorin geometriasta. Undulaattori tuottaa säteilykeilan jo-
kaisessa elektronin radan kaartumiskohdassa. Undulaattorisäteily lähellä undulaattorin
keskiakselia sisältää pienen skaalan aallonpituuksia ja kun siirrytään kauemmaksi kes-
kiakselilta aallonpituusalue kasvaa. Usein on hyödyllistä valita vain tietty aallonpituusa-
lue läheltä keskiakselia, mikä voidaan tehdä tietynlaisella monokromaattorilla, joka toimii
taajuuskaistasuodattimena säteilylle. Jos halutaan valita säteilystä luonnollinen spektraa-
linen leveys, on N jaksoiselle undulaattorille voimassa

∆λ

λ
=

1

N
, (15)

jossa λ on säteilyn aallonpituus keskiakselilla kulmassa θ = 0 ja ∆λ on säteilyn aal-
lonpituuden muutos, kun poistutaan keskiakselilta. Yhtälön (15) avulla voidaan ilmaista
keskussäteilykeilalle yhtälö

θcen '
1

γ
√
N
. (16)
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jossa θcen on undulaattorisäteilyn säteilykartion avautumiskulma. Mitä suurempi N arvo
on sitä kollimoituneempaa säteily on. Kollimoituneella säteilyllä tarkoitetaan, että säteet
kulkevat hyvin yhdensuuntaisesti. Suhdetta ∆λ

λ
voidaan kutsua myös säteilyn monokro-

maattisuudeksi. [1, 2, 7]
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4 Synkrotronisäteily lääketieteessä
Synkrotronisäteilyä voidaan käyttää kuten röntgenputkella tuotettua säteilyä, sillä se vuo-
rovaikuttaa väliaineessa samoin tavoin kuin röntgenputkesta saatava säteily. Koska synk-
rotronisäteilystä valittavissa oleva aallonpituusjakauma on laaja, sillä on monia lääketie-
teellisesti merkittäviä käyttötarkoituksia. Synkrotronisäteilyä lääketieteessä on kuitenkin
käytetty lähinnä tutkimustarkoitukseen, eikä synkrotroni säteilylähteenä ole toistaiseksi
yleistynyt kliinisessä käytössä. [7]

Synkrotronisäteilylaitoksen varastorenkaan ympärillä on useanlaisia säteilylinjoja, joi-
ta voidaan käyttää erilaisiin tutkimustarkoituksiin, esimerkiksi materiaalitutkimuksiin,
molekyylien kidetutkimuksiin sekä lääketieteellisen tutkimuksen saralla esimerkiksi ku-
vantamiseen ja sädehoitoon. Koska synkrotroni laitteena on epäkäytännöllisen suuri, sen
käyttäminen kliinisenä säteilylähteenä ei ole kannattavaa. Synkrotronilaitoksessa lääke-
tieteellistä tutkimusta tehdään laitoksen biolääketieteelliselle tutkimukselle omistetun sä-
teilylinjan päässä. [1, 8]

Synkrotronisäteilylaitokset, kuten ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) ja
Australian Synchrotron suorittavat myös kliinistä tutkimusta lääketieteellisissä säteilylin-
joissaan. ESRF:n ID17- linjassa tutkimusta tehdään sekä diagnostisen kuvantamisen sekä
sädehoidon saralla. Edistysaskeleita on saavutettu muun muassa kuvantamisessa rintasyö-
vän diagnostiikassa sekä sädehoitomenetelmien tutkimuksessa esimerkiksi aivokasvainten
parissa. Australian Synchrotron -laitoksen biolääketieteelliseen tutkimukseen erikoistu-
neella IMBL-linjalla suoritetaan korkearesoluutioista kaksi- ja kolmiulotteista röntgen-
kuvantamista ja koska säteilyn energiaskaista on laaja, on pientenkin näytteiden kuvaa-
minen suurella herkkyydellä mahdollista. Myös tilastollisen, pitkäaikaisen tutkimuksen
teko on mahdollista synkrotronisäteilylaitoksessa sillä säteilystä kudokseen absorboituva
säteilyannos on hyvin muunneltavissa olevan säteilytysenergian ansiosta pienempi kuin
tavanomaisissa röntgensäteilylähteissä. [3, 8]

4.1 Kuvantaminen

Synkrotronisäteilyä voidaan käyttää tasoröntgenkuvauksessa samoin kuin röntgenputkes-
ta saatavaa säteilyä. Röntgensäteilyn läpäistessä kudoksen se vaimenee, jolloin säteilyn
vaihe ja amplitudi muuttuvat. Kuvattavan näytteen toisella puolella on kuvareseptori,
joka havaitsee kolmiulotteisen näytteen läpi tulleen säteilyn ja muodostaa kaksiulotteisen
kuvan. Röntgenkuvaan piirtyy kuvattavan kohteen rakenne kirkkausvaihteluina. Kunkin
kuvapisteen kirkkaus riippuu säteilyn vaimenemisesta näytteessä. Tasoröntgenkuvaukses-
sa kolmiulotteisen kohteen projisoituminen kaksiulotteiseksi kuvaksi tarkoittaa sitä, että
osa informaatiosta saattaa kadota ja vaikeuttaa kuvan tulkintaa. [7]

Säteilyn vaimeneminen kuvauskohteessa riippuu säteilyn spektristä ja näytteen tiheydes-
tä sekä koostumuksesta. Tasoröntgenkuvauksessa halutaan usein vahvistaa kuvan kont-
rastia eri kudosten välillä, jolloin kudoksissa voidaan käyttää kontrastia lisääviä varjoai-
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neita. Varjoaine vaimentaa säteilyä eri tavalla kuin pelkkä kudos ja sen avulla voidaan
parantaa esimerkiksi verisuonten kontrastia röntgenkuvassa. Synkrotronisäteilyherättei-
sessä varjoainekuvantamisessa voidaan käyttää kuvan kontrastin parantamiseen myös K-
reunavähennysmenetelmää (KES, K-Edge Substraction imaging). K-reunavähennysmenetelmässä
kohde kuvataan samanaikaisesti kahdella eri fotonienergialla, jotka ovat juuri kontrastiai-
neen K-reunan ylä- ja alapuolella. Kuvattavassa kohteessa säteily vaimenee erilaisissa ku-
doksissa eri tavoin ja kuvattaessa KES-menetelmän kahdella eri energialla, ne vaimene-
vat samassa kudoksessa eri tavoin. Kuvattavan kohteen läpäisseet energiat havainnoidaan
kahdella detektorilla, joiden avulla muodostetaan vähennyskuva kohteesta. Kontrastiai-
neen K-absorptioreunalla tarkoitetaan energiaa, joka tarvitaan aineen K-kuoren elektro-
nin irrottamiseen. Kahdella eri kuvausenergialla tuotetuista kuvista muodostetaan vä-
hennyskuva, jossa näkyy vain varjoainepitoiset alueet. [7, 9]

Synkrotronisäteilylähteestä saatavaa säteilyä voidaan käyttää myös tietokonetomografias-
sa (SRCT, Synchrotron Radiation Computed Tomography). SR-tietokonetomografiassa
kuvauksen aikana kohdetta kuvataan monesta eri kulmasta sen pyöriessä lisälaitteiden
tuottaman säteilykeilan ja detektorin välissä. Kuvattavasta kohteesta otetaan poikki-
leikkauskuvia eri kulmista, jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva kohteesta. SR-
tietokonetomografiaa ja KES-menetelmää käytetään ESRF:ssä keuhkojen kartoitusku-
vaamiseen astman ja muiden keuhkosairauksien tutkimiseen. Kontrastiaineena käytetään
tarkoitukseen soveltuvaa ainetta esimerkiksi ksenonia, joka soveltuu keuhkojen kuvaa-
miseen melko hyvin sillä se on stabiili, ei-radioaktiivinen kaasu. Tutkittava potilas hen-
gittää ksenonkaasua, joka toimii varjoaineena ja säteilylinjasta saatavasta säteilykeilasta
erotetaan monokromaattoreilla kaksi energiaa, joilla kuvattavia keuhkoja säteilytetään.
Potilaan toisella puolella oleva kaksoisdetektori havaitsee kudoksessa vaimentuneen sä-
teilyn ja projektiokuvista kootaan reunavähennyskuva. Potilasta pyöritetään detektorien
ja säteilylähteen välissä ja lopullinen leikekuva muodostetaan laskennallisesti sadoista
samasta kohdasta otetuista projektiokuvista. ESRF:n ID17-linjalla suoritetaan tietoko-
netomografiatutkimusta myös muun muassa aivosairauksien parissa. Linjalla tutkitaan
SRCT:n tarkkuutta aivokuvaamisessa ja mittauksilla on saatu selville hyödyllisiä pa-
rametreja aivokasvaintutkimusten kannalta, yhtenä esimerkkinä mittaustuloksia aivojen
veritilavuudesta. [8]

Vaihekontrastikuvaus (PCI, Phase Contrast Imaging) on kuvausmenetelmä, jossa hyö-
dynnetään röntgensäteilyn vaiheen muutosta sen kulkiessa kuvattavan kudoksen läpi.
PCI-menetelmässä kudoksen läpi kulkevan säteilyn vaihe-erot ovat erisuuruisia läpäistä-
vän kudoksen koostumuksesta riippuen. Vaihe-erot näkyvät lopullisessa kuvassa intensi-
teettieroina eri kudoksien välillä, samalla tavoin kuin amplitudikontrastikuvissakin. Vai-
heen muutoksen perusteella saatujen kuvien kontrasti on parempi kuin absorptiokontrasti
(amplitudin muutos), kun kuvataan pehmytkudoksia. PCI on erittäin kytännöllinen ku-
vausmetodi pehmeille kudoksille, jos halutaan etsiä esimerkiksi rintasyöpäkasvainta mam-
mografiassa. Diffraktioparannettu kuvantaminen (DEI, Diffraction Enhanced Imaging) on
vaihekontrastikuvauksessa hyödynnettävistä metodeista. Erilaisten pehmykudosten ku-
ten lihaksen, rasvan ja kasvainkudoksen erottelu kuvassa on hankalaa näiden kudosten
samankaltaisten absorptio-ominaisuuksien takia. DEI-menetelmässä näytettä säteilyte-
tään vahvasti monokromatisoidulla röntgensäteilyllä. Näytteen läpi kuljettuaan säteily
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osuu herkkään analysaattorikiteeseen, jossa tapahtuu röntgendiffraktiota, joka havaitaan
detektorilla. Koska matalilla järjestysluvun Z arvoilla analysaattorikide pystyy havaitse-
maan pieniäkin vaiheen muutoksia, DEI-menetelmä parantaa huomattavasti kuvattavan
pehmytkudoksen eri osien kontrastia. Tätä käytetään hyväksi esimerkiksi ESRF:ssä teh-
tävissä mammografisissa kuvauksissa. Absorptioon perustuvaan kuvantamiseen verrattu-
na vaihekontrastikuvauksen etuna on myös huomattavasti matalammat säteilyannokset
kuvattavalle kudokselle, sillä ei ole tarpeellista käyttää yhtä suuria energioita kuin ab-
sorptioon perustuvassa kuvantamisessa. [8, 9]

4.2 Sädehoito

Synkrotronisäteilyllä on sovellutuksia myös sädehoidon parissa, jossa periaatteena on
käyttää korkeaenergistä säteilyä kasvainten kutistamiseen ja syöpäsolujen tappamiseen.
Sädehoidon tavoitteena on tuhota syöpäsolukko ionisoivan säteilyn avulla. Sädehoitoa
käytetään hoitokeinona tapauksissa, joissa koko syöpäsolukon poistaminen kirurgisesti ei
ole kannattavaa tai mahdollista. Sädehoidossa ionisoiva säteily kohdistetaan potilaaseen
niin, että kasvainkudos saa huomattavasti suuremman säteilyannoksen kuin normaali ku-
dos sen ympärillä. Syöpäkudos on yleensä herkempää ionisoivalle säteilylle kuin terve ku-
dos ja terve kudos toipuu nopeammin säteilyn haittavaikutuksista. Sädehoitoa käytetään
useimmiten syöpähoidoissa, mutta nykyään sädehoidolla on yhä enemmän käyttötarkoi-
tuksia esimerkiksi ihotautien ja verisuonten ahtaumien hoidossa. [7]

MRT (Microbeam Radiation Therapy) on sädehoitometodi, jossa käytetään vahvasti kol-
limoituneita röntgensäteitä, joiden energiat vaihtelevat välillä 50−600keV . Tärkeimpänä
etuna MRT:ssä on se, että sillä voidaan viedä syöpäkudokseen jopa 50-kertainen sätei-
lyannos verrattuna normaaliin sädekirurgiaan vahingoittamatta esimerkiksi kehittyvää
kudosta kasvaimen ympärillä. Metodia on kokeiltu ESRF:ssä prekliinisissä tutkimuksissa
ja mm. hiirillä tehdyissä kokeissa on onnistuttu hidastamaan ja ehkäisemään huomatta-
vasti lähes jokaisen säteilytetyn kasvaimen kasvua.
MRT:n käytön kannalta olennaista on pitää säteilyn annosnopeus korkeana, jotta hoi-
to olisi tarpeeksi efektiivistä eikä säde hajaantuisi esimerkiksi kudoksen verenkierrolli-
sen liikkeen johdosta. Mitä kapeampana säde saadaan pidettyä, sen nopeampaa ja tar-
kempaa kasvaimen säteilytys on ja sitä vahvempi on kasvaimeen osuva säteilygradientti.
Kasvainkudos reagoi säteilyyn eri tavalla kuin normaali kudos. Metodissa etuna on se,
että normaali kudos sietää melko hyvin MRT:ssä absorboituvan muutaman sadan Gy:n
säteilyannoksen, joka vahingoittaa pahalaatuista syöpäkudosta tehokkaasti. MRT:ssä on
tavallisesti käytössä sädejoukko, joka koostuu kapeista n. 25-75 mikronin levyisistä säteis-
tä, joiden välillä on satojen mikronien kokoiset raot. Kapean säteen ja sopivansuuruisen
fotonispektrin ansiosta kohteena olevaa syöpäkudosta voidaan säteilyttää hyvin tarkasti
sekunnin murto-osan puitteissa. [8]

Tomoterapia on sädehoidon menetelmä, jossa säteily toimitetaan kudokseen poikkileik-
kaus kerrallaan, samaan tapaan kuin tietokonetomogafisissa kuvauksissa tehdään. ID-17
steilylinjalla tehtävässä tomoterapiassa hyödynnetään matalaenergistä, monokromaattis-
ta (noin 50-100 keV) säteilyä. Kasvaimeen syötetään raskasta, esimerkiksi jodipitoista,
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varjoainetta, joka absorboi hyvin kyseisen energiaspektrin säteilyä. Varjoaine kulkeutuu
kasvaimen sisään sen heikentyneen verenkierron kautta ja kasvaimeen kulkeutuva paikal-
linen säteilyannos vahvistuu raskaan alkuaineen absorboiman energiamäärän ansiosta. [8]

PAT (Photon Activation Therapy) on metodi, jossa säteilytetään kasvainsoluja, joihin
on aikasemmin syötetty sisplatiinia. Sisplatiini on syöpähoidossa käytettävä platinajoh-
doslääke, joka aiheuttaa tumassa välittömiä vahikoja DNA:han, koska se tuottaa tumassa
fotoelektroneja ollessaan säteilytettynä. ESRF:n ID-17 linjalla PAT:tä on kokeiltu mm.
rottien gliooma-kasvainten hoidossa, jossa on saavutettu erinomaisia tuloksia rottien sel-
viytymismäärissä, kun sisplatiinia syötettiin suoraan kasvainkudokseen ja aluetta sätei-
lytettiin. Parhaiten on huomattu PAT:n toimivan prekliinisissä kokeissa, joissa pyrittiin
parantamaan rotan aivoissa F98 gliooma. PAT:n huomattiin toimivan kyseisen tyyppi-
sille kasvainsoluille paremmin kuin mikään muu ESRF:ssä käytetty radioterapian muoto.
Lisäksi kokeissa, joissa analysoitiin DNA-vaurioita ja niiden korjautumismetodeja sispla-
tiinilla käsitellyissä eläinsoluissa on huomattu muun muassa yhteys säteilyvaurioiden ja
kvasimonokromaattisen säteilykeilan aallonpituuden välillä. [8]
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5 Yhteenveto
Synkrotronisäteilyllä on lukuisia lääketieteellisen tutkimuksen kannalta merkittäviä omi-
naisuuksia. Verrattuna perinteiseen, vuosikymmeniä käytössä olleeseen röntgenputkisä-
teilyyn synkrotronisäteily on kirkasta, korkeaenergistä ja sillä on laajat muokkausmah-
dollisuudet. Synkrotronisäteilyn muunneltavuuden ansiosta sillä on lupaavia sovellutuk-
sia lääketieteessä esimerkiksi diagnostisen kuvantamisen ja sädehoidon saralla. Synkrot-
ronisäteilystä on mahdollista erottaa helposti monokromaattista säteilyä, joka soveltuu
erilaisiin kuvantamismetodeihin ja säteilylinjojen optiikka mahdollistaa säteilyn vaiheo-
minaisuuksien hyödyntämisen pehmytkudoskuvantamiseen. Sädehoidossa synkrotronisä-
teilyllä on mahdollisuuksia mm. herkän tai kehittyvän kudoksen lähistöllä sijaitsevien
kasvainten hoidon kannalta. Joissakin synkrotronisäteilyä hyödyntävissä sädehoitometo-
deissa ympäröivän kudoksen säteilyannokset jäävät mataliksi verrattuna muilla lähteillä
tuotettuun säteilyyn.
Synkrotronisäteily ei ole laajalti yleistynyt lääketieteellisissä käyttötarkoituksissa synk-
rotronisäteilylaitosten suuren koon vuoksi. Synkrotronisäteilylaitokset ovat epäkäytännöl-
lisen suuria ja lisäksi tutkimukset sekä hoidot olisi suoritettava synkrotronisäteilylähteen
säteilylinjan päässä, mikä on useimmiten hankalaa potilaan kannalta. Synkrotronisätei-
lylaitosten lääketieteellisillä säteilylinjoilla ihmisillä tehtävää kuvantamista tehdäänkin
useimmiten vain osana suurempia tutkimushankkeita, ei puhtaasti diagnostisista syistä.
Sädehoitometodeja ei ole vielä ihmisillä kokeiltu ja huomattavia tuloksia tuottaneetkin
tutkimukset ovat vasta prekliinisessä vaiheessa, jossa sädehoitoa annetaan koe-eläimille.
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