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  1' איור מס



X X  בצורה בגביש זים ארואשר  ,טומיםמא -ינתהיות וקר - זור קרנייהרי פ, בעלת אופי גליהיא

בכוונים מסוימים∽ Åונמצאים במרחק של מסודרת   ואילו ,יכול להביא להתאבכות בונה , 

  .בכוונים אחרים תהיה התאבכות הורסת

Xλ ( על ידי שורה של אטומים שנמצאים במרחק -זור של גל קרניי מוצג פ2' באיור מס  אורך הגל (

"a"k k0וקטור הגל נקרא   וקטור  (  רכווקטו אשר מוגדר  -ע מסומן בכוונו של הגל הפוג.  זה מזה

מפוזרים בכוון הגלים ה כדי ש.)וון התקדמות הגל ואורכו שווה יוונו הוא כישכ
π
λ

2
=kk  יהיו

לכלול מספר שלם חייב  (OM-QN)הפרש המסלולים , כלומר יתנו התאבכות בונה, פאזהאותה ב

(OM-QN):של אורכי גל  =nλ .  

 a=OQ , OM=aCosα1, QN=aCosγ   1:  מאחר ש

)1                               (   :נקבל ( )α λγ nCosCosa − =11

מימדי אשר ניתן להציג באמצעות טורי אטומים עם -נזכיר שבגביש קיים סידור אטומים תלת

x,y,z  מחזוריות a,b,c , שלושה כווניםב   .בהתאמה  

  :ניתן לרשום שתי משוואות נוספות, 1' ה מסאבדומה למשוו, לכן

( )α  λγ nCosCosa − = )2(  22

( α CosCosa −3  )3(  )  λnγ =3

  

  2' איור מס

X Laue ( משוואות  -תקדמו קרניישבהם , כווניםאת המגדירות)משוואות () 3 (- ו) 2(, )1 

קרני דיפרציהX-קרני. גבישאטומים בי "המפוזרים ע שגל מתקדם , ה זוותופע, ""ראים נק אלו 

דיפקציה  .נקראת תופעת , לא רק לכוון של הקרן הפוגעת אך גם לכוונים אחרים מסוימים

  

מישורים אטומיים  מישורים ת כל משפח.שריג אטומי בגביש ניתן לתאר באמצעות משפחות של 

 את .: הוא קבועמישורי-ןביההמרחק   ו) dhkl  hkl(בילים בעלי מצייני מילר קמייצגת מישורים מ

-המרחק  ,למשל. אותה משפחה ניתן לבטא על ידי ממדי תא היחידה ומצייני מילרבמישורי הבין  

  :י הביטוי" נתון ע dhkl  במקרה של תא קובי המרחק
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=  )4(  

a  – כאשר   .יחידהה הוא פרמטר תא

hkl  המאופיינים  מילר בעלי מצייניאטומיים  מציג מבנה של גביש כאריזה של מישורים 3איור 

kd dhklי מרחק בין מישורי"ע בכוון ברור שכדי תהיה התאבכות בונה    .  בין הגלים המוחזרים   

 דרוש שהפרשי הדרך יהיו ,יוגלים המוחזרים מהמישור המקביל לו מתחתהמהמישור העליון ו

  SQT=nλ  :כלומר, של אורכי גל (n)מספר שלם שווים ל

   SQT=2dhklSinθ  θ כאשר זווית  ,  תנאי הלכן ,  היא זווית הפגיעה:  ניתן לראות3מאיור  

     :דיפרקציה הואהקבלת קרן ל

)       5(  λθ nSindhkl2 =

. Bragg  )Bragg(  בראגתנאי  היא משוואת – 5' ומשוואה מס תנאי זה נקרא 

  

  3 ' מסאיור

  

 -diffraction reflection  ממשפחת )החזרה(היא שקרן הדיפרקציה בראג משמעותה של משוואת 

dhkl מישורים (hkl), כלומר זווית , )5( תתקבל אך ורק כאשר יתקיימו תנאי בראג , מרחק בעלי

(hkl)  : -הפגיעה של קרן X מישורים ב  תהיה

        )6(  
hkld

nSin
2
λθ =

  dhkl, םכווניבמספר  תן החזרות ית                  אםבהת  ניתן להבין שמשפחת מישורים) 6(מביטוי 

של כלומר ערכים  ,   :  יהיוnθn = 1,2,3..-ל
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λθ   '   וכו)שלישיהחזרה סדר (       =

  

  (h,k,l) , (2h,2k,2l) , (3h,3k,3l) …:ול יהי" של ההחזרות הנםמצייניה ההחזרה סדרבהתאם ל
החזרות סדר שני ה אז מצייני, ) 100(החזרה סדר ראשון התקבלה ממישור האם , למשל  .'וכו  

  .בתאמה, )300(,  )200: (יהיו ' שלישי וכוו

  

  דיפרקציה מאבקה .3

  

(hkl)θ זווית עבור אם .   1מראה גרגיר אחד של אבקה שבו מסומנים מישורי החזרה  'א4' איור מס

תתקבל קרן הדיפרקציה בכוון ,  תנאי בראגםיתקיימ מ(hkl)עת לבין מישורים גבין הקרן הפו

dhkl מצא בזוויתנש - θ θ מישורי 1  זווית,  כמובן.ביחס לכוון הקרן הפוגעת  2 תלויה במרחק הבין 1 

θ  .  :פ חוק בראג"ע λnSindhkl 12 =

וחזרים מגרגרים שונים ממשפחת מישורים קרני הדיפרקציה שמ, מאחר שמשתמשים באבקה

(hkl)θ14  ,יוצרים מעטפה קונית עם זווית הפתיחה  .'ב 4ג באיור כפי שזה מוצ   

  

  

'א 4' מסאיור                                                       'ב 4 ' מסאיור

  

 מופיעהיה מאבקה לכן דיפרקצ, ור שקרני הדיפרקציה יתקבלו גם ממשפחות מישורים אחרותרב

Xθ3 -כפיזור קרני  θ2 θ14 , 4 ,  בהתאם ,'וכו...4 על פני מערכת של קונוסים עם זוויות הפתיחה 

   ).'ג4איור (d1,d2,d3 ...למרחקים בין מישורים

  



 או )'ד 4באיור כפי שזה נראה ( סרט צילום ףבהיקרכיב נהדיפרקציה של  םקונוסיהאם סביב 

 ובהתאם ,לכל קונוס  θiניתן יהיה למדוד זוויות , ביב הדגםשתמש בגלאי אלקטרוני אשר נע סנ

על עקרון זה מתבססת שיטת האבקה . אשר מאפיינים את החומר dhklלכך לחשב את מרחקים 

 שמתקבלים מניסוי דיפרקציה  ...d3,d2,d1באמצעות השוואת סידרה של מרחקים : לזיהוי החומר

אשר נמצאים בכרטיסים מיוחדים סטנדרטים של עם נתונים על המבנה הגבישי של פאזות שונות 

,(International Center of Diffraction Data) ICDD-fileניתן לקבוע מהו החומר  .   

  

  'ג 4' מסאיור 

  

  ' ד 4 ' מסאיור

   

  זיהוי חומרים   3.1

לצורך . שיטת דיפרקצית אבקה היא שיטה נוחה לזיהוי חומרים על פי תבניות הדיפרקציה שלהם

של חומרים  תבניות הדיפרקציהוי יש להשוות את תבנית הדיפרקציה של החומר הנבדק עם זיה

הצלחת הזיהוי תלויה רק בקיום בסיס נתונים רחב . בעל תבניות זהה) מבנה(ידועים ולחפש חומר 

הכינה (International Center of Diffraction Data) מיוחדת  וועדה בינלאומית. ככל האפשר

JCPDS-הנקרא הבסיס נתונים ) דכןוממשיכה לע( ICDD file ) לשעבר שמכיל תבניות  ) 

" תעודת זהות"לכל חומר קיימת . רים הגבישיים הידועים למדעמדיפרקציה מאומתות של כל החו



. המכילה נתונים על המבנה הגבישי שלו ורשימה של החזרות שהתקבלו בשיטת דיפרקצית אבקה

hklוחד של קציה מובאים בכרטיס מירנתוני הדיפ ICDD ועוצמות  בצורה של רשימת החזרות 

והעוצמות של החזרות אחרות , 100 -כ ביותר נרשמת החזרה החזקההעוצמה של ה. בהתאם

אחת (מגנטיט  ברזל ועבורכרטיסים של דוגמאות . נרשמות יחסית לעוצמה החזקה ביותר

  . 'ב 5- ו'א 5באיורים  נתונים ) ברזלהתחמוצות של

  

א 5' מסאיור   כרטיס הדיפקציה של ברזל  '

  

ב 5' מסאיור     כרטיס הדיפרקציה של מגנטיט'



X - קרניה שלקצירדיפה כשנקבעה תבנית  חומר ה עבור) דיפרקטוגרמה (:גישות חיפוש  3.2

ים ליצור תבנית /ים שיכול/יש שתי דרכים מקובלות לחפש בבסיס הנתונים אחר החומר, נחקרה

  :זו

  

הכימיים שנמצאים בחומר וקשה  בדרך כלל קל לקבוע את היסודות – חיפוש על פי הרכב כימי

 היא ICDDאחת משיטות המיון של בסיס הנתונים . הרבה יותר לקבוע את המבנה הגבישי שלו

החוקר יכול לחפש בין כל .  בבסיס הנתוניםיםלפי המרכיבים הכימיים של התרכובת שקיימ

ליד שמה של כל  תרכובת רשומים שלושת . רהתרכובות המכילות את היסודות שיש בחומר הנחק

 בדיפרקטוגרמה של החומר תמופיעו ןואם שלושת,  שלההחזקות ביותר החזרות הדיפרקציה

 על פי הכרטיס יש לוודא שכל הפיקים החשובים .הנחקר יש למצוא את הכרטיס המלא של החומר

שיחסי העוצמות  מופיעים גם בדיפרקטוגרמה של החומר הנחקר וכן ההתרכובת הידועשל 

חזרות הדיפרקציה אפשריות של הות סטיות במיקום ובעוצמ. מתאימים למפורט בכרטיס

± - בהיה  צפו סטיי,למשל(ות סבירים ולבבג Å d0.03   , בזוויות דיפרקציה נמוכות - היא כ

Å 0.01כו   :ווג על פי ההרכב הכימי להלן מועתק קטע מבסיס הנתונים המס).  בזוויות גבוהות- 

  

  

  

  

בכל כך שקבוצות ל ניתן לחלק , שבבסיס הנתונים,החומריםאת  – חיפוש על פי פיקים עיקריים

קטן   קבוצה מופיעים החומרים להם  החזרות הדיפרקציה החזקות נמצאת בטווח משלושת  תאח

(Δd) ת מובא העתק של חלק מקבוצ) ראה עמוד הבא( להלן   .מישוריים-חקים ביןשל מר

Δdבטווח מישוריים - חקים ביןרש להם מיכאשר  החומרים Å 2.02 – 2.08 =  . בקבוצה זו אנו

כל קבוצה מסודרת בסדר יורד של פיק .  שהופיע בקטע הקודם α-Feאת הברזל,   למשל,מוצאים

  . מסודרת בסדר יורד של הפיק השלישי, קבוצה בה הפיק השני קבוע-כל תת. הדיפרקציה השני

החוקר מנסה לזהות  בשיטת חיפוש זו.  של כל חומרהרשימה מכילה את ששת הפיקים העיקריים

  .את הפיקים העיקריים בדיפרקטוגרמה של החומר הנחקר

  



  

  

  

  עוצמת פיק הדיפרקציה .4

(quartz) X קורץ שהתקבלה מאבקת ליד  .  -  מייצג את הדוגמה של תבנית דיפרקצית קרני 6איור 

  .רמסומנים מצייני מיל) פיק הדיפקציה(כל החזרה 

  

  

  6' מסאיור 

  

(hkl) ב ושי לחנתצמת ההחזרה נית עו.ה שלת יש עוצמה מיוחדהחזרה לכל ,  כפי שניתן לראות

  :פ הנוסחה"ע

)                      7(  

2)(2
)( λ

θ

θ
SinB

hklhklhkl eLPFI
−

=

Fhkl (structure factor)   כאשר נקרא מקדם המבנה :

Phklmultiplicity factor .   נקרא    

L(θ)נקרא     Lorentz polarization factor     



    נקרא                

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

λ
θSinB

eB Debye-Waller factorמקדם ,   .  תלוי בטמפרטורה

  

גל של  אמפליטודהגורם המבנה מייצג .  Fhkl  הוא גורם המבנה) 7(הגורם החשוב ביותר בנוסחה 

עוצמת . ל המבנהבתא יחידה שהנמצאים על ידי אטומים   (hkl) החזרההכוון באשר מוחזר 

  : כלומר,הגל המפוזרבוע של אמפליטודת יציונאלית לרר פרופו(hkl)ההחזרה 

)             8(  
2

hklhkl FI =

( )jjj lzkyhxi
N

j
jhkl efF ++∑= π2

   :פ נוסחה"ב עושיגורם המבנה ניתן לח

  

)          9(  

  ,אטומים בתא יחידהה הוא מספר N  כאשר

  fj(scattering factor) j ,     אטוםה פיזור שלהוא מקדם ה 

xj, yj, zj,j  אטוםה של הקאורדינטות הם   .תא יחידהב   

   

(hkl)  ועקב כך, ויה בסידור ובסוג האטומים בתא יחידה תלנובע שעוצמת ההחזרה) 9(מנוסחה ,

  . תלויה בסימטריה של המבנה

 Fhkl  גורמיםהמחלק ) פ סידור אטומים בתא יחידה"ע, כלומר(פ סימטרית המבנה "שע, ברור

  .ופיע בדיפרקציהת מסויימת לא  (hkl)כלומר החזרה , יכולים להיות שווים לאפס

(h+k+l) (body-centered lattice)הוא  מבנה מרוכז גוף ,למשל החזרות כאשר סכום ן לא יית 

 נותן החזרות רק כאשר מציינים (face-centered lattice)מבנה מרוכז פאות ו, זוגי- ימספר א

(h,k,l)כללים אלה נקראים .זוגיים- אים זוגיים או כולם ול או כ “reflection conditions”  

  .בנההמ תבסימטרי, כנאמר לעיל, יםיוהם תלו

International Tables for Crystallography.   בסימטריה ניתן למצוא ה יכל סוגאת-

Cmm2h+k=2n  עבור מבנה בעל סימטריה,למשל   נקבל החזרות דיפרקציה רק כאשר  . 

  

  :כל הנאמר לעיל ניתן לסכם באופן הבא

  בהתאם , יחידההפרמטרים של תא הפ "נקבעים ע) החזרות(כוונים של קרני דיפרקציה . 1 

  .     לחוק בראג

  כללי    . מופיעות בדיפרקציה , מותרות מבחינת חוק בראגהלא כל ההחזרות . 2

; פ סימטרית המבנה"נקבעים ע  ) reflection conditions  כללים אלו ניתן ( העלמות ההחזרות

  .International Tables for Crystallography-למצוא ב

  



  מיכשור .5

X -מחולל קרני  5.1. 

  kV 10-50 מורכב ממחולל מתח גבוה שממיר את מתח הרשת למתח בתחום  X-מקור קרני 

  X . תנאי העבודה נקבעים מתוך שיקולים , י המותרההספק המרב: אחדים-ומשפופרת קרני 

זווית הפליטה של הקרינה , אורך החיים הרצוי,  המומלץ על ידי היצרןיההספק האופטימאל

  .מהשפופרת ותכונות המונוכרומטור

  

(filament)  X7. חוט להט מיה  השפופרת בנו בציור מתואר  עשוי  -המבנה של שפופרת קרני

וקנת מאויר עד שפופרת מר  ה.ודה ומטרה מתכתית המשמשת אנודהתטונגסטן המשמש ק

mmHg-6 .   10

 מואצים אל יםנפלטההאלקטרונים .  להתחמם ולפלוט אלקטרוניםו גורם לחוטמעבר זרם ב

  ) 10-50kV ( ירקת בעוד הקתודה נמצאת במתח שלילואמבדרך כלל  האנודה. האנודה

 ם אטומיעכשאלקטרונים מגיעים לאנודה הם מואטים עקב פעולות גומלין שונות . ודהאניחסית ל

  . החומר באנודה וחלק מן האנרגיה הקינטית של אלקטרונים נפלט כקרינת רנטגן

 מאנרגית האלקטרונים הופכת לחום ולכן האנודה מעוגנת בגוש נחושת גדול המקורר 99% -כ

 שפולט אלקטרונים נמצא בתוך כוסית שהמתח שלה שלילי מעט filament-ה. בזרם מים חזק

כצורת חוט , חתך של מלבן צריש  לקרן לכן, ים צרה אל האנודהקוד קרן אלקטרוניותר וגורם למי

.החלונות דרכם יוצאת הקרינה מהשפופרת הם לוחיות דקות של בריליום. להט

  

  7' מסאיור 

  

קרינה לבנה וקרינה אופיינית . X –ספקטרום קרני 

X רא נקהרקע רחב רציף ב ניתן להבחין . ' א8בציור של שפופרת מתואר קרינה -תספקטרום קרני

קרינה אופיינית הלבנהאורך הגל הקצר ביותר של הקרינה . לבנה  ופיקים חדים שנוספים לה של 

(short wave limit) אלקטרונים המואצים על ידי הפ האנרגיה הקינטית המרבית של " נקבע ע

  )V:                                              )              10תאוצה   מתח 
)(

4.12)(
kVVswl =Αλ



V פוגע באנודה  ,במתח  ומואץ חוט להטמ אשר נפלט ,ת כשאלקטרוןוצרהקרינה האופיינית נ

Mקליפה מוציא אלקטרון מו L K , או אלקטרון אחר באטום . אנודהבאטום של ) או קליפה  (

Mשנוצר בקליפה  פנוי מרמה אנרגטית גבוהה יותר עובר לאתר  L K , או  תוך פליטת הפרש) או  (

לכל יסוד יש מערך שוון ימכ). 'ב 8ראה איור   (: X-תינקרקוונט של האנרגיות בצורת 

פיקים האורכי הגל של ו,  של פיקיםסדרהכה האופיינית מופיעה נ הקרי, של רמות אנרגיהספציפי

 -כפיקים מסומנים  ה'א 8באיור . אנודההאופיינית תלויים ביסוד של הבקרינה 

νhEΔ =

Kα, Kβוכו ' .

גל ה מראה אורכי 1 טבלה .' ב8 באיור וצגותרמות האנרגיה השונות של אלקטרונים באטום מ

  .עבור אנודות שונות

 
ב  א  

יוצרים ה המעברים האלקטרוניים )ב .שפופרת עם אנודת קובלטמ ספקטרום )א : 8' מסאיור 
  .הפליטה האופיינית  את  

1טבלה 

Wavelength (Å)  

       Kα1(100)                        Kα2(50)                    Kβ(15) 
 

Anode 
1.39222 1.54439 1.54060 Cu 
2.08487 2.29361 2.28970 Cr 
1.75661 1.93998 1.93604 Fe 
1.62079 1.79285 1.78897 Co 

  

 ) Powder diffractometer( X 5.2. מבנה של דיפרקטומטר קרני לדיפרקצית אבקות- 

  :מטר חייב לענות על שתי דרישותדיפרקטו

  .קציהרדיפהפיקים של הלאפשר את כושר ההפרדה הטוב בין   .א

יעילה  .ב .  קליטת פיקים חלשים הבטיחעל מנת ל, דיפרקציהה  של עוצמת לאפשר מדידה

 .איסוף הדיפרקציה צריך להתבצע בפרק זמן סביר, כמובן

 
. הדיפקציה המתפזרות מהדגםל תלויה בשיטת המיקוד של קרני "יכולת לעמוד בדרישות הנ

Bragg-Brentanoשיטת : קיימות שתי שיטות עיקריות למיקוד, באופן כללי Guinier.   ושיטת 



Bragg-Brentano הקרינה  . פ שיטת" מייצג באופן סכמתי את הדיפקטומטר הפועל ע9' איור מס

' א 9  איור .Rסובב סביב הדגם אשר נמצא במרכז המעגל בעל רדיוס Rנקלטת בגלאי אלקטרוני ש

(detector)מראה שכאשר קרן הדיפרקציה מוחזרת מהדגם בזווית בראג   θ , צריך  הגלאי

לכן כדי שהמיקום  הזוויתי של הגלאי על המעגל יהיה  . מהקרן הפוגעתθ2בזווית  אלהימצ

גם הדגם צריך להסתובב סביב צירו במהירות זוויתית שהיא מחצית , פעמיים זווית בראג

  .יתית של הגלאי הסובב סביב אותו צירהמהירות הזוו

  

-Soller slits( 2S 1S Brentano-Bragg.   ו - א 9' מסאיור   דיפרקטומטר ' ( 

  

  (step size ∼0.02°)הגלאי נע בצעדים קטנים  θ2,  -   לθ1-מ זוויותהבמהלך הסריקה בתחום 

(time per step 5-10 sec) .   וקולט קרינה במשך מספר שניות

Bragg-Brentano  ןבדרכ . שיטת פ "מיקוד הקרן בדיפרקטומטר הפועל עאת   מציג 'ב 9' יור מסא

(Soller slits)ן הפוגעת ושל הקרן המוחזרתקרשל ה S2 S1 - ו   .  נמצאות שתי מערכות חריצים 

פני  ופוגעת בשטח מסוים על  S1עוברת דרך  מערכת חריצים הפוגעת  הקרן ,ביציאה מהשפופרת

' מתכנסות בנק וS2עוברות דרך  מערכת חריצים דיפרקציה  הגם קרני החזרה מהדה לאחר .הדגם

F ,שם נמצא הגלאי.   



  

  Brentano-Braggמיקוד הקרן בדיפרקטומטר   'ב 9 ' מסאיור

   של עוצמת הקרינהמדידהמערכת  .5.3

(pulse)  (detector),חשמלי  גלאימדידה כוללת המערכת  אשר ממיר אנרגית הפוטון לפולס ,

  : משתמשים בשני סוגים של גלאים  .הפולסים ספירתמערכת ו

 שלאורכו) קתודה (ימתכתדק  הוא צינור – (gas proportional counter) מונה גז פרופורציוני

פוטונים . תהמוארק קתודה יחסית ל(2kV∽)מתח חוט המשמש אנודה ונמצא במתח גבוה נבפנים 

האלקטרונים מואצים . ם ואלקטרונים יכולים ליצור בו כמה מאות זוגות של יוניגלאישחודרים ל

מעגל  בניתן להבחנהאשר זרם פולס של  נוצר ךכ, נים נוספיםלעבר החוט וגורמים בדרכם לאלפי יו

  ).' א10יור א(החיצוני 

  

  .י גלאי גז פרופורציונאל .' א10איור 

  

(scintillation detector) מונה נצנוצים גביש של  המונה מצויתקדמב .'  ב10בציור  מתואר  – 

NaIהפוטונים של האור הכחול .  רנטגן פוגע  בו הוא פולט אור כחולקוונטכש.  מאולח בטליום

עשויה מנתך ה, ודהתק-בפתחו הם פוגעים בפוטו, (photomultiplier)אור -מגיעים למכפיל

האלקטרונים . שפולטת כמה אלקטרונים כתוצאה מבליעה של פוטון כחול אחד,  צזיום–אנטימון 

בכל מפגש עם דינודה נפלטים . ת במתח שהולך ועולהו שנמצא(dynodes)דינודות ים לעבר מואצ

לבסוף נאספים .  והם מואצים הלאה,גדול ממספר האלקטרונים שפגעו בההמספר אלקטרונים 



R  פרופורציונאלית הקרינה  עוצמת .R על הנגד חשמליפולס האלקטרונים על ידי אנודה ויוצרים 

   .מספר הפולסיםל

  

.אור-מכפיל ומונה נצנוצים .'ב 01יור א

   ספירת הפולסיםמערכת

 ניתן 11 בציור. ישמתקבלים מגלא) לשנייהמספר הפולסים (ם  הפולסימניית מיועדת לזומערכת 

המקור של חלק מהאותות הוא פלורוסנציה . הים שוניםבגבגלאי מתקבלים פולסים הלראות שמ

דיפרקציה יהיו השייכים ל פולסיםהאפשר להניח ש. םקרינה מהסביבה ותהליכים אחרי, של הדגם

חלק מתפקידה של מערכת המנייה הוא למנות רק . ) קו מקווקו אדום (מפולגים סביב ממוצע אחד

ניתן לקביעה על ידי (Vmax-Vmin) מיקום ורוחב חלון המנייה . את האותות סביב ממוצע זה

נים ותפלגות הסטטיסטית של הפוטהרקע ודיוק המנייה תלויים מאוד בה" רעש. "המשתמש 

 לכן ,נה לפי שורש מספר המניותסטיית התקן של הממוצע קֵט. המגיעים בכל רגע לגלאי

 המניות  ככל שעולה מספרנהקֵטהטעות היחסית 

N
nσ

σ =

Nאיטיתשהסריקה כל ככלומר ,   בכל זווית 

  .יותר

  

  11איור 
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  יםנספח .4
  ' אנספח

   דיפרקציהעם קובץעבודה   

, מדידות עוצמות של פיקים,  כוללת מדידות של זוויות הדיפרקציהדיפרקציההעם קובץ עבודה 

 מספר מותקיי. 'השוואה עם מיקום הפיקים של מבנה מסוים וכו, השוואה עם דיפרקציה אחרת

 בציםק. דיפרקטומטרבשמתקבל (diffraction file) קובץ הת עבודה נוחה עם תוכנות המאפשרו

הפורמטים  הנפוצים .   ASCIIחלק מהם מופיע בפורמט ,  להיות בפורמטים שוניםים יכולאלו

 יש צורך לעבור מפורמט אחד לפורמט  לפעמים.' וכו ,raw *.rd, *.cpi, *.udf.*: הם  בעלי סיומת

שינוי הפורמט ניתן לבצע באמצעות תוכנות  . דה עם תוכנה מסוימתאחר על מנת לאפשר עבו

  .מיוחדות

   

  

בין  תהניסיוני זה השוואה על גבי תבנית הדיפרקציה –חומר פאזות בה בזיהוי חשובהשלב ה

 פאזהה המחושבות הצפויות  עבורמיקום ההחזרות מופיעים בדיפרקציה לבין המיקום של פיקים 

  . CelRef  תוכנהה קיימות מספר תוכנות ואחת מהן היא  לצורך השוואה זו.תהנבדק

 התוכנה .ולראות את תבנית  הדיפרקציה הניסיוניקובץ ה את "לפתוח"באמצעות תוכנה זו ניתן 

  .  פיקים ולקבל אותם כרשימהשל מאפשרת לקבוע מיקום 

 ישנה האם היא(בדקת  הנפאזההשייכות למבנה של ה את מיקום ההחזרות לחשבלאחר מכן ניתן 

  .בדקת הנפאזההיחידה וסימטריה של החישוב מתבצע בהתאם לפרמטרים של תא . )בחומר

ל "הנהפאזה אזי , אם יש התאמה מוחלטת בין הפיקים המחושבים לבין הפיקים הניסיוניים

  .נוכחת בחומר

  

  : CelRef הוראות עבודה עם

  File>Open>Profile (*.raw, *.cpi, *.rd  formats ( בתפריט הראשי בחר:  קובץהפתיחת   .1

 ,)X- קרנילפי האנודה בשפופרת  ( .…=λ הקלד  ישמאלהבחלון העליון בצד : הצבת אורך הגל  .2

 "OK"  ולחץ "Change"לחץ על 

 "Peak search< Diagram <"Measured reflectionsץוצהחלחץ על :   פיקים אוטומטישחיפו .3
. 

 ןהתוכנה תית. threshold")("גובה סף הרעש  ו "peak width" יש לקבוע "Search"לפני פקודת 

  )מישוריים וזוויות הדיפרקציה-מרחקים בין(רשימת הפיקים  את 

דיפרקציה ולחץ על הכפתור  השמאלי תבנית הבאמצעות העכבר בחר פיק ב:  פיקים ידנישחיפו  .4

 ."Diagram"- לאחר הבחירה בנפתחלון שבחנתונים על הפיק יופיעו . העכברשל 

  בחלון."Keyboard <"Initial cell parameters  חוצץ בחר  : יסירה של כרטאימות בח  .5

 . space group- ו"a=...,b=…,c=… ,"system: שנפתח הקלד את נתוני החומר לפי הכרטיס

. בתבנית הדיפרקציה  אנכיים םכקווי הפיקים המחושבים יופיעו. "Calculate"לאחר מכן לחץ  

    . כל פיק ניסיוני יופיע פיק מחושבהצלחה בזיהוי תהיה כאשר מול



  

  'בנספח 

  .ח מכין ולמבחן כניסה"שאלות לדו

  .קרינה לבנהלבין  תפייניאומהו  ההבדל בין קרינה . X –הסבר כיצד מקבלים קרני  .1

  . X- של קרינתL לבין סידרה Kהסבר מהו ההבדל בין סידרה  .2

  (hkl)שפחת מישורים מהו התנאי לקבלת דיפרקציה ממ.  תופעת דיפרקציההגדר מהי .3

 .תתאבכוה בין תופעת דיפרקציה ותופעת רמהו הקש

 . בדיפרקציה(hkl)הסבר מהם הגורמים המשפיעים על עוצמת הפיק  .4

 .הסבר מהו גורם המבנה ואלו גורמים משפיעים על ערכו .5

חזרה למבנה מרוכז ה  מהם כללי ה,(reflection conditions) החזרהההגדר מהם כללי  .6

 .מרוכז פאותגוף ולמבנה 

מהו אורך הגל . הסבר כיצד פועל דיפרקטומטר המיועד לקבלת דיפרקצית אבקה .7

 .שמשתמשים בדיפרקטומטר

 .כיצד מתבצע זיהוי המבנה .8

  .ICDDאיזה מידע ניתן למצוא בכרטיס של  .9

  


