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1. Zasadnicze typy struktury ciał stałych
Pierwiastki i związki chemiczne występować mogą w trzech stanach
skupienia: stałym, ciekłym i lotnym. W ciałach stałych i cieczach odległości pomiędzy
sąsiednimi atomami są rzędu kilku Angstremów, podczas gdy w gazach średnia
odległość pomiędzy cząsteczkami wynosi około 30A°. Jedną z możliwych form, w
jakiej występują ciała stale jest stan krystaliczny, w którym atomy są ułożone w
sposób uporządkowany tworząc strukturę periodyczną. Struktura ta może zostać
utworzona

poprzez

periodyczne

powtórzenie

pewnej

wyróżnionej

jednostki

strukturalnej zwanej komórką elementarną. Uproszczonym przykładem sieci
tworzonej przez atomy w realnych ciałach stałych jest sieć dwuwymiarowa (rys. 1), w
której wyróżnioną jednostką strukturalną może być jeden z równoległoboków
zaznaczonych na rysunku 1. Jak widać cała sieć płaska może zostać odtworzona
przez translację (periodyczne powtórzenie) jednego z wybranych równoległoboków.
Do każdego równoległoboku przylegają ściśle cztery inne.

Rys. 1.
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W zależności od wielkości obszarów, w których atomy tworzą sieć
periodyczną, strukturę ciał stałych podzielić możemy na trzy zasadnicze grupy:
1. Jeżeli w danym materiale atomy lub grupy atomów ułożone są w sposób
ściśle periodyczny w całym materiale (tzw. daleki porządek), wówczas stan w jakim
występuje dane ciało stałe nazywamy monokryształem.
2. Jeżeli w danym materiale wyróżnić możemy obszary o wymiarach
mikroskopowych (ziarna o wymiarach rzędu 10-6 – 10-4 mm i więcej) z których każdy
moglibyśmy nazwać monokryształem w sensie periodycznego ułożenia w nim
atomów z tym, że poszczególne ziarna ułożone są względem siebie chaotycznie,
wówczas materiał taki nazywamy polikrystalicznym. Ziarna tworzące strukturę
takiego materiału nazywamy krystalitami.
3. Jeżeli wymiary krystalitów staną się porównywalne z wymiarami komórki
elementarnej tzn. będą rzędu odległości międzyatomowych (tzw. bliski porządek),
wówczas określenie struktury jego krystalicznej (periodycznej) traci sens i taki stan
nazywamy amorficznym.
Należy zaznaczyć, że zyskujące w ostatnich latach na znaczeniu związki
występujące pod postacią ciekłych kryształów (tzw. mezofaza) nie są objęte
powyższą klasyfikacją.
Dla większości ciał stałych stan krystaliczny jest stanem naturalnym, ponieważ
energia uporządkowanego ułożenia atomów jest niższa niż ułożenie nieregularnego
(amorficznego). Jednakże jeżeli w fazie tworzenia ciała stałego (np. w procesie
syntezy bądź krzepnięcia) ruchliwość atomów jest niższa niż wymagana ażeby atomy
mogły ułożyć się w sposób regularny, wówczas tworzy się materiał amorficzny; (i) w
procesach rozkładu związków organicznych w niskich temperaturach otrzymuje się
węgiel amorficzny (ii). Wiele polimerów o długich i rozgałęzionych cząsteczkach
praktycznie nie ma możliwości tworzenia kryształów (iii).
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Przechłodzenie cieczy i związane z tym znaczne obniżenie ruchliwości
cząsteczek prowadzić może do utworzenia fazy amorficznej. Należy tu zaznaczyć, że
szkło podawane często jako przykład ciała amorficznego też może występować w
postaci kryształu jeżeli poddać je dostatecznie długiemu procesowi wygrzewania. Na
rys. 2 zilustrowano podstawową różnicę pomiędzy strukturą krystaliczną (a) oraz
strukturą amorficznego szkła (b).

Rys. 2.
Budowa atomowa (struktura) ciał stałych w decydującym stopniu określa ich
własności fizyczne i chemiczne (wł. elektryczne, optyczne, szybkość reakcji
chemicznej itp.). W szczególności należy podkreślić, że podczas gdy ciecze i ciała
amorficzne

(podobnie

polikryształy)

charakteryzuje

izotropia

własności

fizykochemicznych, to kryształy wyróżniają się spośród wszystkich ciał anizotropią
tychże własności.
Warto zaznaczyć, że kryształy tego samego związku należące do różnych
układów krystalograficznych (odmiany polimorficzne różniące się symetrią ułożenia)
zazwyczaj wykazują inne własności fizykochemiczne. Z tych też względów
znajomość struktury ciał staje się niezbędna w wielu dziedzinach fizyki i techniki.
Opis struktury kryształu
Budowę każdego kryształu można przedstawić poprzez opis komórki
elementarnej. Możliwość wyznaczenia takiej komórki wynika bezpośrednio z
periodycznego

ułożenia

atomów.

Jako
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komórkę

elementarną

wybiera

się

równoległościan o możliwie najmniejszych wymiarach spełniający jednakże warunek,
ażeby na podstawie wybranej komórki można było jednoznacznie wyznaczyć
wszystkie elementy symetrii charakterystyczne dla całego kryształu. Rolę komórki
elementarnej sieci płaskiej spełnia odpowiednio równoległobok - ABCD lub
równoważny EFGH - rys. 1.
Dla opisu ułożenia atomów w sieci przestrzennej jaką tworzą wprowadza się
układ osi krystalograficznych (w ogólnym przypadku ukośnokątny) jak przedstawiono
na rys 3:

Rys. 3.
r r r
Periody identyczności w odpowiednich kierunkach oznaczamy jako a , b , c .

W zależności od związku zachodzącego pomiędzy długościami wybranych wektorów
r
r
r
(l a l, I b l, l c l) i kątów pomiędzy nimi (α, β, γ) wyróżnia się siedem układów
krystalograficznych. Wektory wybrane jako periody identyczności stanowią trzy
krawędzie równoległościanu będącego komórką elementarną. Punkty będące
narożami komórki elementarnej powtórzone periodycznie w trzech kierunkach
krystalograficznych tworzą sieć przestrzenną. Tak utworzona sieć nie jest z reguły
równoważna rozkładowi atomów w przestrzeni, jako że każdemu z punktów tej sieci
(będącej jedynie matematyczną formą zapisu struktury) przyporządkować można
jeden atom lub też grupę atomów (por. rys. 1).
Sieć przestrzenna może być rozważana jako utworzona przez różne zbiory
równoległych płaszczyzn. Każda z płaszczyzn ma w przyjętym układzie odniesienia
(osie krystalograficzne) pewną szczególną orientację. Dla opisu orientacji płaszczyzn
sieciowych przyjęto powszechnie oznaczenia zwane wskaźnikami Millera. Wskaźniki
te zdefiniowane są następująco: niech pewna płaszczyzna ze zbioru płaszczyzn
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równoległych przecina osie krystalograficzne w punktach pa, qb i rc. Indeksy Millera
przyporządkowane zbiorowi płaszczyzn, do których zalicza się wybrana płaszczyzna
są trzema liczbami; h, k l zdefiniowanymi wzorem (1);
h : k : l = l/p : l/q : l/r

(1)

z tym, że spełniony jest warunek, iż wielkości h, k, I są najmniejszymi liczbami
całkowitymi spełniającymi równość /1/.
Płaszczyzna przechodząca najbliżej przyjętego początku układu odniesienia odcina
na osiach odcinki - odpowiednio 1/h·a, 1/k·b, 1/k·c.
Wskaźniki Millera odpowiadają danemu zbiorowi płaszczyzn równoległych (h k l).
Należy podkreślić, że wskaźniki te odpowiadają nie jednej szczególnej płaszczyźnie,
ale zbiorowi płaszczyzn równoległych, które w sensie krystalograficznym są
równocenne tj. oprócz tego, że są identycznie zorientowane w przestrzeni są
jednakowo obsadzone przez atomy. Wskaźniki Millera mogą być zarówno liczbami
dodatnimi, jak i ujemnymi w zależności od tego, czy płaszczyzna przecina osie
krystalograficzne po stronie wartości dodatnich czy ujemnych. Znak minus zapisuje
się ponad indeksem np.: ( h kl ), ( hk l ).
Wskaźniki Millera można wyznaczać również dla sieci płaskiej (dwuwymiarowej) z
tym, że wówczas dla ich wyznaczenia wystarczające jest określenie punktów
przecięcia prostej sieciowej z osiami: a i b. Wyznaczając punkty przecięcia
płaszczyzny lub prostej z daną osią krystalograficzną należy pamiętać, że
jednostkowymi odcinkami długości różnych osi są długości wektorów przyjętych jako
krawędzie komórki elementarnej, a więc w ogólnym przypadku są one różne. Na
rysunku 4 przedstawiono fragment sieci płaskiej z powskaźnikowanymi wybranymi
prostymi sieciowymi.
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Rys. 4.
Opis struktury jako zbudowanej ze zbiorów płaszczyzn równoległych jest szczególnie
przydatny do interpretacji obrazów dyfrakcyjnych.
Dyfrakcja na strukturach periodycznych – równanie Lauego
Dla rozważenia zjawiska dyfrakcji w sieci atomowej najistotniejsze jest założenie, że
każdy atom pod wpływem działania promieniowania elektromagnetycznego staje się
źródłem fali wtórnej, dla której częstość drgań jest równa częstości fali
promieniowania wzbudzającego. Ażeby możliwe było zaobserwowanie zjawiska
dyfrakcji promieniowania wzbudzonego na różnych atomach konieczne jest, ażeby
długość fali użytego promieniowania (λ = c/ν) była rzędu odległości pomiędzy
badanymi źródłami fal, tj. pomiędzy atomami lub grupami atomów. Warunek taki
spełnia promieniowanie rentgenowskie, wiązka elektronów lub neutronów i cały
szereg możliwych do otrzymania fal materii o długości fali rzędu Angstremów.
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Rys.5.
Na rys. 5 przedstawiono linię atomów …pqrstu… równoległą do jednej z osi
krystalograficznych kryształu. Poszczególne atomy odlegle są od siebie o period a.
H1K1, H2K2 etc. przedstawiają kolejne powierzchnie falowe o jednakowej fazie
promieniowania padającego. Droga promieni dochodzących do atomu r wynosi Br,
do atomu s - As. Jeżeli w wyniku wzbudzenia atomów każdy z nich staje się źródłem
fali kulistej o długości fali odpowiadającej długości fali promieniowania padającego
(λ = c/ν), to warunek wzmocnienia promieniowania rozproszonego wymaga, ażeby
faza fali w punkcie N była taka sama jak w punkcie s. Inaczej mówiąc wymagamy,
ażeby z dwóch (lub więcej) fal kulistych powstała fala płaska taka, że punkty N i s
leżą na powierzchni równoległej do czoła tej fali. Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli w wybranym kierunku np. sA` zachodzi równość Ms - rN = eλ, gdzie e jest
liczbą całkowitą, λ - jest długością fali. Jednocześnie należy zauważyć, że
analogiczna równość spełniona zostanie dla dowolnej pary atomów sąsiednich, a
więc każdy z atomów znajdujących się na linii …pqrs… wnosi swój wkład do
natężenia fali rozproszonej w kierunku sA`.
Ponieważ fala rozproszona na każdym z atomów ma symetrię sferyczną, to
wzmocnienie fali nastąpi nie tylko w jednym wybranym przestrzennie kierunku lecz w
wielu równoważnych kierunkach tworzących powierzchnię stożkową o kącie
wierzchotkowym ξ` oraz osi pokrywającej się z linią atomów. W ogólnym przypadku
rozpraszania należałoby rozważyć wszystkie kierunki w przestrzeni znajdując kąty
dla których występują bezwzględne minima natężenia, bezwzględne maksima oraz
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kierunki pośrednie. Dla dowolnego układu punktów rozpraszających warunki
maksimów (różnica faz spotykających się promieni wynosi 2nπ) jak i minimów
(różnica faz wynosi (2n+1)π ) są takie same, natomiast rozkład natężenia w
kierunkach pośrednich jest różny zależnie od liczby centrów rozpraszania. W
skrajnym przypadku rozpraszania na dwóch atomach natężenie promieniowania
rozproszonego będzie się zmieniało w sposób ciągły od maksimum do zera,
ponieważ w kierunkach pośrednich nie nastąpi całkowite wygaszenie lecz jedynie
osłabienie promieniowania wynikające z niezgodności faz. W przypadku, „gdy liczba
centrów rozpraszania jest bardzo duża (w realnych kryształach jest rzędu 106 – 108
atomów/cm),

wówczas

natężenie

promieniowania

w

kierunkach

innych

od

spełniającego warunek wzmocnienia jest równe zeru. Jeżeli różnica dróg promieni
rozproszonych na dwóch sąsiednich atomach mierzona w danym kierunku wynosi
λ/10, to dla atomów odległych o 5a wynosi ona λ/2, a więc fala rozproszona na
atomie pierwszym zniesie się falą rozproszoną na atomie piątym, analogicznie zniosą
się fale parami: 2 - 6, 3 - 7, 104 - 109 itd. Gdyby konsekwentnie stosować takie
rozumowanie okaże

się,

że

tylko

bardzo

nieliczna

część

promieniowania

rozproszonego w kierunku innym niż kierunek wzmocnienia nie zostanie całkowicie
wygaszona (jeżeli rozważymy rozpraszanie na skończonej liczbie atomów np.
100.000 i zbadamy wygaszenie w kierunku, w którym różnica dróg wynosi dla dwóch
sąsiednich atomów λ/10, to okaże się, że dla 5-ciu ostatnich atomów „zabraknie”
atomów dających fale o fazie przeciwnej itp.).
Warunek Lauego zapisywany jest z reguły w postaci równoważnej do zapisu
Ms - rN = eλ przez wprowadzenie zależności kątowych; jeżeli kąt pomiędzy
kierunkiem wiązki padającej z prostą sieciową zapiszemy jako ξ oraz kąt pomiędzy
kierunkiem wiązki rozproszonej i prostą sieciową jako ξ` to warunek wzmocnienia
zapisać możemy w postaci zwanej równaniem Lauego:

α ⋅ cos ξ − α ⋅ cos ξ `= e ⋅ λ

(2)

W rzeczywistej sieci przestrzennej kryształu można wyróżnić trzy podstawowe
rodzaje prostych sieciowych. Dla każdego typu prostych możemy napisać warunek
wzmocnienia

w

postaci

równania

Lauego.
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Wzmocnienie

promieniowania

rozproszonego na sieci trójwymiarowej wymagać będzie spełnienia jednoczesnego
trzech równań:
a(cos ξ − cos ξ `) = e ⋅ λ
b(cos η − cos η `) = f ⋅ λ

(3)

c (cos ρ − cos ρ `) = g ⋅ λ

a, b, c – stałe sieciowe,
ξ, η, ρ - kąty pomiędzy kierunkiem wiązki padającej i poszczególnymi prostymi
sieciowymi,
e, f, g - dowolne liczby całkowite,
λ - długość fali.

Dyfrakcja na sieci dwuwymiarowej
Celem poniższego ćwiczenia jest badanie dyfrakcji na periodycznej sieci
dwuwymiarowej w przypadku, gdy wiązka promieni pierwotnych pada pod kątem
prostym do płaszczyzny sieci. Warunkiem wzmocnienia jest w tym przypadku
spełnienie dwóch równań Lauego:
a(cos ξ − cos ξ `) = e ⋅ λ

(4)

b(cos η − cos η `) = f ⋅ λ

a ponieważ wiązka pada pod kątem prostym do płaszczyzny sieci, to ξ = η = 90° i
równania te upraszczają się do postaci:
a cos ξ `= e ⋅ λ
b cos η `= f ⋅ λ

Zbiorem rozwiązań każdego z równań Lauego jest zbiór powierzchni
stożkowych o wspólnej osi, natomiast wspólnym rozwiązaniem dwóch równań
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opisujących dyfrakcję dla dwóch przecinających się rodzin prostych sieciowych jest
zbiór linii otrzymanych w wyniku przecięcia się dwóch rodzin powierzchni
stożkowych, rys.6.

Rys.6.
Na rysunku 6 płaszczyzna sieci pokrywa się z płaszczyzną xy, natomiast kierunek
podania wiązki pokrywa się z kierunkiem osi Z. Kierunki wzmocnienia zaznaczono
strzałkami.
Każde z równań Lauego ma wiele rozwiązań odpowiadających różnym różnicom
dróg optycznych (liczby e i f). Rozwiązania wspólne dla obu równań podzielić
możemy na takie, które otrzymujemy przez przecięcie stożka 1-go rzędu dla
pierwszego rodzaju prostych sieciowych (e = 1) z kolejnymi stożkami otrzymanymi
dla drugiego rodzaju prostych ( …-2, -1, 0 ≤ f ≤ 1, 2, 3 …), odpowiednio stożka
drugiego rzędu (e = 2) dla kolejnych stożków otrzymanych dla drugiego rodzaju
prostych itp.
W powyższym ćwiczeniu płaszczyzna ekranu oraz płaszczyzna sieci
zorientowane są prostopadle do kierunku podania wiązki pierwotnej. Na rysunku 7
przedstawiono graficznie przypadek jednoczesnego spełnienia warunku dyfrakcji dla
stożka 1-go rzędu o osi x (e = 1) oraz stożka 2-go rzędu o osi y (f = 2).
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Rys.7.
Rozwiązania każdego z równań Lauego układające się na powierzchni
stożkowej obserwowane są na ekranie w postaci zbioru hiperbol (hiperboIa jest
wynikiem przecięcia powierzchni stożkowej z płaszczyzną równoległą do osi stożka).
Wspólne rozwiązania dwóch równań Lauego obserwowane są na ekranie w postaci
plamek powstałych w punktach przecięcia trzech powierzchni: dwóch rodzin hiperbol
oraz płaszczyzny ekranu - rys. 8.

Rys. 8.
11

Jak wspomniano poprzednio sieć płaska może być rozważana jako zbiór
prostych sieciowych opisywanych przez wskaźniki Millera. W opisie dyfrakcji każdy
punkt otrzymany na ekranie w wyniku wzmocnienia promieni rozproszonych na
zbiorze centrów rozpraszających może być również uważany za wynik szczególnego
„odbicia” wiązki padającej od poszczególnych prostych sieciowych i w tym sensie
każdemu punktowi wzmocnienia można przyporządkować określone wskaźniki
Millera.

Geometrię

powstawania

obrazu

wyjaśniono na rys. 9A, B, C.

Rys.9A.

Rys.9B.
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dyfrakcyjnego

oraz

opis

dyfrakcja

Rys.9C.
Opis dyfrakcji przy pomocy „odbicia” od prostych sieciowych pozwala na
zastąpienie pomiaru dwóch kątów koniecznych do rozwiązania dwóch równań
Lauego (Kąty tworzące stożków dyfrakcyjnych dla dwóch rodzajów prostych
sieciowych) pomiarem jednego tylko kąta Θ, pomiędzy kierunkiem, jaki tworzy wiązka
rozproszona - z kierunkiem wiązki pierwotnej - rys. 9B, C.
Jeżeli na sieć płaską przedstawioną na rys. 9A spojrzymy w kierunku
równoległym do płaszczyzny sieci, wówczas proste sieciowe oznaczone symbolami
α, β, γ∗ widoczne będą jako punkty. Zależnie od kierunku, z którego obserwowana
będzie sieć, poszczególne punkty reprezentujące proste sieciowe będą występowały
w różnych odległościach od siebie. Odległość dwóch najbliższych punktów
oznaczona jako dhk jest charakterystyczna dla danego zbioru prostych sieciowych o
wskaźnikach Millera (h k) . Dla określonego zbioru prostych sieciowych kierunek
wzmocnienia wiązki ugiętej leży na płaszczyźnie prostopadłej do tych prostych
sieciowych, natomiast kąt pomiędzy kierunkiem wiązki ugiętej i kierunkiem wiązki
padającej określony jest przez wzór (6):

d hk sin Θ = n ⋅ λ

(6)

Dla danego zbioru prostych istnieje oczywiście wiele możliwych kierunków
wzmocnienia; kolejne maksima natężenia otrzymujemy gdy różnica dróg optycznych
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dla fal rozproszonych na sąsiednich prostych sieciowych osiąga wartości kolejnych
wielokrotności długości fali.
Kierunek, w którym otrzymana jest wiązka wzmocniona opisana wskaźnikami
Millera hk np. (41) czyli powstała w wyniku „odbicia” od zbioru prostych sieciowych o
tych samych wskaźnikach jest jednocześnie kierunkiem przecięcia dwóch stożków:
stożka czwartego rzędu (różnica dróg pomiędzy falą rozproszoną na sąsiednich
atomach równa jest 4λ) o osi x oraz stożka 1-go rzędu o osi y. Refleks oznaczony
wskaźnikami (n.h n.k) odpowiada „odbiciu” n-tego rzędu od prostych typu (h k) różnica dróg optycznych określona wzorem (6) osiąga wartość n·λ.
Cel i wykonanie ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest badanie dyfrakcji dla modelu dwuwymiarowej sieci
krystalicznej. Atomy stanowiące w kryształach rzeczywistych centra rozpraszające
zastąpione zostały w ćwiczeniu punktami w formie zaczernień na błonie
fotograficznej. Fala promieniowania widzialnego rozpraszana na każdym z tych
punktów ma symetrię kulistą - a więc taką samą jak fale promieniowania
rentgenowskiego

rozpraszanie

przez

atomy.

Wiązką

rozpraszaną

jest

promieniowanie monochromatyczne lasem o długości fali = 6329 A°. Przeźrocze
przedstawiające model badanej struktury należy ustawić prostopadle do wiązki
laserowej w przybliżeniu w odległości L = 1 m od źródła. Powstający na płaszczyźnie
ekranu obraz dyfrakcyjny należy nanieść na kartkę papieru przymocowaną pineskami
do płaszczyzny ekranu. Ćwiczenie składa nie z trzech części:
1. Badanie modelu dwuwymiarowej sieci kryształu.
2. Badanie modelu dwuwymiarowej sieci polikryształu.
3. Badanie modelu ciała amorficznego.
Badanie modelu dwuwymiarowego kryształu
Umieszczając przezrocze z modelem sieci krystalicznej w wiązce promieni
laserowych otrzymamy na ekranie układ punktów analogiczny do przedstawionego
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na rys. 8. Po naniesieniu punktów dyfrakcyjnych na kartkę papieru należy otrzymane
punkty połączyć ze sobą tak, ażeby otrzymać na rysunku układ dwóch rodzin
hiperbol. W przypadku, gdy badana sieć ma symetrię prostokątną kąt pomiędzy
osiami hiperbol oznaczanych jako X i Y wynosi π/2, natomiast dla sieci
heksagonalnej kąt ten wyniesie π/3. Należy wziąć pod uwagę, że punkty układające
się na osiach hiperbol ułożone są najgęściej. Ponieważ stosunek długości fali
używanego w

ćwiczeniu

promieniowania

do

odległości pomiędzy

centrami

rozpraszania na błonie fotograficznej jest rzędu 102, to obserwowane na ekranie
hiperbole zbliżone są do linii prostych - kąty wierzchołkowe stożków dyfrakcyjnych są
bliskie wartości π/2 - por. równ. (5).
Każdemu z punktów otrzymanych na dyfraktogramie należy przyporządkować
odpowiednie wskaźniki Millera; jeżeli jako osie X i Y układ współrzędnych przyjmiemy
proste będące osiami hiperbol, to wskaźniki Millera punktów występujących na osi X
będą miały wskaźnik k = 0, natomiast wskaźnik h punktów na osi Y jest zawsze
równy 0. Punkt na danej osi leżący najbliżej punktu centralnego ma wskaźnik
odpowiednio h lub k równy jeden, kolejne wskaźniki punktów leżących na osiach są
kolejnymi liczbami całkowitymi. Punkty występujące na dodatniej części mają
wskaźniki dodatnie, np. (10), (03), (40) itp., natomiast punkty na ujemnej gałęzi osi
mają wskaźniki ujemne, np. ( 1 0 ), ( 0 5 ) itp. Wskaźniki pozostałych punktów ustalamy
na podstawie wskaźników określonych dla hiperbol, w wyniku przecięcia których
otrzymany został dany punkt; jeżeli dany punkt jest jednocześnie przecięciem
hiperboli pierwszego rodzaju, na której leży punkt o wskaźniku (2 0) oraz punkt o
wskaźniku (0 1) leżący na hiperboli drugiego rodzaju, to wskaźniki tego punktu
określimy jako (2 1). Punkty leżące na jednej hiperboli mają taki sam wskaźnik; jeżeli
punkt leżący na przecięciu tej hiperboli z osią ma wskaźnik k = 2, to pozostałe punkty
leżące na tej hiperboli mają wskaźniki typu (h 2).
Odcinek łączący dany punkt dyfrakcyjny o wskaźnikach Millera (h k) z
punktem centralnym (początek układu współrzędnych) oznaczamy jako Hhk. Znając
odległość od przezrocza do ekranu, oraz mierząc wartość możemy korzystając z
zależności (7):

tgΘhk = H hk / L

(7)
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wyznaczyć kąt Θhk.
Mierząc odległości Hhk i wyznaczając odpowiednie wartości Θhk możemy z
kolei korzystając ze wzoru (6) wyznaczyć odpowiadające tym punktom wartości dhk.
W opracowaniu ćwiczenia należy wykonać pomiar kilku wartości Hhk (dla
wskaźników podanych przez prowadzącego ćwiczenia) a następnie korzystając z
wzorów kwadratowych (8) odpowiednich dla danego typu badanej sieci należy
wyznaczyć stale sieciowe - dla sieci regularnej i heksagonalnej parametr a, natomiast
dla sieci prostokątnej stale a i b układając odpowiednie układy równań korzystając ze
wzorów kwadratów (8).
Wykonując pomiar kilku wartości Hhk otrzymamy odpowiednio kilka wartości
stałych sieciowych. Dla dalszego opracowania należy wyznaczyć wartości średnie
obliczonych stałych.
Badanie modelu dwuwymiarowej sieci polikrystalicznej
Dwuwymiarowa sieć polikrystaliczna jest uproszczonym modelem struktury
proszku krystalicznego. Z periodycznego ułożenia centrów rozpraszających, z
których utworzona jest struktura wynika, że wzmocnienie wiązki rozproszonej
wystąpić może jedynie w kierunkach nachylonych do kierunku wiązki padającej pod
kątem Θ mierzonym na płaszczyźnie normalnej do danego zbioru prostych
sieciowych o wskaźnikach (h k). Jeżeli wiązka światła laserowego będzie
obejmowała wiele krystalitów, z których każdy daje swój własny obraz dyfrakcyjny
(analogiczny do otrzymanego dla monokryształu) to otrzymamy obraz sumaryczny
powstały poprzez nałożenie obrazów dyfrakcyjnych różnych krystalitów. Ponieważ
interferencja może wystąpić tylko dla określonych kątów Θhk ale mierzonych
jednocześnie na różnych płaszczyznach równoległych do kierunku wiązki padającej,
to poszczególne punkty wzmocnienia pochodzące od płaszczyzn tego samego typu
(tych samych wskaźnikach) różnych krystalitów układać się będą na. ekranie na
okręgach

powstałych

przez

przecięcie

wierzchołkowym 2Θhk z powierzchnią ekranu.
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powierzchni

stożkowej

o

kącie

Na rys. 10 przedstawiono model struktury polikrystalicznej, natomiast na rys.
11 zaznaczono schematycznie powstawania obrazu dyfrakcyjnego dla takiej
struktury.

Rys. 10.

Rys. 11.
Jeżeli poszczególne krystality będą zbyt małe, to otrzymane punkty
wzmocnienia nie będą dostatecznie ostre z powodu niecałkowitego wygaszenia w
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kierunkach pośrednich, nie określonych przez równania Lauego. Obraz dyfrakcyjny
będzie zbiorem rozmytych okręgów.
Jeżeli zbyt mała liczba różnie zorientowanych krystalitów będzie objęta wiązką
promieni laserowych, to powstałe na ekranie okręgi nie będą dostatecznie gęsto
wypełnione punktami dyfrakcyjnymi, co może prowadzić do nie jednoznacznego
wyznaczenia promieni poszczególnych okręgów, ri.
W przypadku doskonałego modelu sieci polikrystalicznej

na ekranie

powinniśmy otrzymać okręgi współśrodkowe (względem punktu będącego śladem
wiązki pierwotnej) odpowiadające poszczególnym rodzajom prostych sieciowych o
określonych odległościach dhk i określonych wskaźnikach Millera (h k).
Na obrazie dyfrakcyjnym modelu polikryształu należy zaznaczyć miejsca
występowania maksymalnego zagęszczenia punktów dyfrakcyjnych (punkty A, B, C
... i A’, B’, C’ - rys. 11). Na tak otrzymanym orientacyjnym obrazie dyfrakcyjnym
należy zakreślić cyrkiem okręgi leżące najbliżej punktu centralnego. Następnie
zaznaczonym okręgom należy przyporządkować określone wskaźniki Millera. W tym
celu korzystamy z dyfraktogramu otrzymanego dla odpowiedniego modelu sieci
monokryształu. Promienie okręgów odpowiadają wartościom Hhk wyznaczonym dla
punktów otrzymanych uprzednio na ekranie dla modelu sieci krystalicznej.
Zakreślając na dyfraktogramie monokryształu okręgi o promieniach odpowiadających
zagęszczeniom punktów na dyfraktogramie polikryształu możemy korzystając z tego,
że ri = Hhk, poszczególnym okręgom przyporządkować wskaźniki Millera (h k). Należy
zwrócić uwagę, ażeby geometria otrzymywania obydwu typów dyfraktogramów
pozostała w czasie wykonywania ćwiczenia niezmieniona.
Wzory kwadratowe (8) dla sieci regularnej
d hk =

a
h + k2
2

dla sieci heksagonalnej
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d hk =

a
4 2
(h + kh + k 2 )
3

dla sieci prostokątnej
d hk =

a
h2 k 2
+
a2 b2

Badanie struktury amorficznej
W strukturze krystalicznej atomy występują w ściśle określonych odległościach
między sobą. Przyjmując dowolny węzeł sieci jako początek układu współrzędnych
możemy określić ściśle liczbę węzłów sieci w funkcji ich odległości od początku
układu współrzędnych. W ciałach amorficznych nie obserwuje się periodycznej
powtarzalności uporządkowania atomów, tym samym nie jest możliwe jednoznaczne
określenie pozycji atomów w strukturze.
Rysunek 12a przedstawia wykres opisujący liczbę atomów otaczających
określony węzeł sieci krystalicznej KCl w funkcji odległości międzywęzłowej. Liczba
atomów jest w tym przypadku określona przez liczby naturalne. Jest ona różna od
zera tylko dla ściśle określonych wartości r. Na rys. 12b przedstawiono wykres
obrazujący analogiczną zależność wyznaczoną dla stopionego KCl (struktura
amorficzna). Wartość N z wykresu 12a zastąpiona została przez funkcję gęstości
atomowej f(r), opisującą średnią liczbę atomów (lub cząsteczek) odległych o kolejne
wartości r. Na przedstawionej krzywej obserwuje się kilka maksimów gęstości
atomowej dla wartości r odpowiadających kolejnym sferom koordynacyjnym.
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Rys. 12
Pomiędzy obrazami dyfrakcyjnymi otrzymanymi dla struktury krystalicznej i
amorficznej obserwuje się analogiczne różnice do przedstawionych na rys. 12. Obraz
dyfrakcyjny sieci monokryształu jest zbiorem dyskretnych punktów wzmocnienia
natężenia

promieniowania

rozproszonego

na

strukturze,

obraz

dyfrakcyjny

polikryształu składa się z pierścieni o ściśle określonych promieniach, natomiast dla
struktury

amorficznej

otrzymujemy

dyfraktogram,

na

którym

natężenie

promieniowania rozproszonego zmienia się w sposób ciągły. Na ekranie obserwuje
się rozmyte pierścienie o promieniach odpowiadających określonym maksimom
gęstości atomowej – f(r).
W ćwiczeniu należy określić położenie maksimów natężenia na otrzymanym
obrazie dyfrakcyjnym dla modelu struktury amorficznej. Należy

sporządzić

orientacyjny wykres zmiany natężenia w funkcji odległości (h) od punktu centralnego
obrazu dyfrakcyjnego.
Korzystając z zależności (7) (podstawiając h zamiast H) należy określić w
przybliżeniu kąty Θ odpowiadające kolejnym maksimom natężenia. Następnie,
korzystając ze wzoru (6) należy określić w przybliżeniu promienie kolejnych sfer
koordynacyjnych badanej struktury.
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Pytania kontrolne:
1. Podać klasyfikację ciał stałych ze względu na bliski dawki porządek.
2. Przedstawić zjawisko dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na
kryształach.
3. Omówić różnice w dyfraktogramach ciał monokrystalicznych,
polikrystalicznych i amorficznych.
4. Co to są wskaźniki Millera i jaki jest ich związek ze strukturą
krystalograficzną?
5. Jak wyznacza się parametry komórki elementarnej na podstawie obrazu
dyfrakcyjnego?
6. Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy wykonywanym ćwiczeniem, a
badaniem rentgenowskim struktury rzeczywistych ciał stałych?
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