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 نبذة تاريخية .0

رونتغن عن طريق العالم ويلهلم  1985( أثناء صيف عام X-raysلقد تم اكتشاف األشّعة السينية )

Wilhelm Rontgen)( من جامعة فورتسبيرغ األلمانية )University of Wurtzburg .)لم هتم العاا

، ولكن لم يكن غازتفريغ الأنابيب في زم من اإللكترونات( التي تتشكل باألشّعة الكاثودية )ح  رونتغن 

أن واضحاً أي من جوانب األشّعة كان نورتجن عاكفاً على دراستها آنذاك. الحظ نورتجن بالصدفة، 

ن من  الُمشعَّةشاشة ال ZnS + Mn)التي تتكوَّ
++

أنبوب ى سطح الطاولة على مقربة من علالموجودة ( 

كهربائي داخل ال التيار مرَّ . حيث كانت البقعة تعكس وميضاً كلماً تشع بوميض ضوئي غازتفريغ ال

لتّوه اكتشافاً جديداً كلياً. حيث قام بعدئذ بتكريس ُجّل جهوده للتعّرف على  حققاألنبوب. أدرك نورتجن أنّه 

". أعلن نورتجن عن هذا االكتشاف في كانون أول Xة غير المعروفة "التأثيرات الناتجة عن هذه األشعّ 

 في بحٍث علمٍي موجز ومؤلّف من عشر صفحات. 1985من عام 

هذه  استخدامل هذا االكتشاف باهتمام بالغ من الناس. قام نورتجن بنفسه بتصوير عظام اليد، وتم قُوب  

نجاح التي أعقبت هذا االكتشاف، لم يتوفر إاّل األشّعة سريعاً في الطب. خالل الخمسة عشر سنة من ال

أنَّ هذه األشعَّة كانت اليسير من المعرفة حول طبيعة هذه األشّعة. بعد ذلك، ظهرت بعض المؤّشرات 

، إاّل أّن األدلة لم تكن قاطعة وكانت خاضعة لتفسيرات عّدة. استمر هذا الوضع حتى عبارة عن موجات

( بتنفيذ Munich( من جامعة ميونخ )Max von Laue)س فون الو ، حيث قام العالم ماك1812عام 

 (Paulواحدة من أهم تجارب الفيزياء المعاصرة. اقترح العالم الو أن يقوم كّل من العالم باول نيبينغ 

Knippingوالذي كان قد استكمل رسالة الدكتوراه مع العالم نورتجن، والعالم ولتر فريدريك ،) ) 

Walter Friedrich) ، ُعيّن حديثاً كباحث مساعد للعالم سوميرفيلد الذي(Sommerfeld بتوجيه ،)

 بسبب البلُّورة تةشتَّ األشّعة المُ  لجيسمن كبريتات النحاس ومحاولة ت بلُّورةحزمة من األشّعة السينية على 

ة ناجحة. الحظ على صفيحة فوتوغرافية. لم تحظ التجربة األولى بالنجاح، بينما كانت نتائج التجربة الثاني

حول بقعة كبيرة مركزية، حيث اصطدم الشعاع متجمعة بفعل األشّعة السينة المشتتة،  ع،ق  العالمان تكون بُ 

، أّن وأيضاً السيني الساقط على الفيلم. تم االستنتاج من هذه التجربة أّن األشّعة السينية تتألف من أمواج، 

 .ةفراغيفي شبكة البلّورات تتألف من ذّرات 
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 أساس تشّكل األطياف السينية -0

(، Bohr Theoryتحقّق أول تفسير ناجح للطيف السيني على أساس نظرية بور للمستويات اإللكترونية )

. فبحسب نظرية 1820( عام W. Kossel)، عن طريق العالم كوسيل  (1ذكرة الدراسيَّة ارجع إلى المُ )

حيث  K, L, M, Nات خارجية )يرمز لها بالرموز / مستويأغلفة الذّرة في  فيبور: تترتب اإللكترونات 

أي ُكلَّما  n نقصانالمتتالية تزداد ب غلفةالطاقة بين األفرق (. تتنبأ النظرية بأّن …,n=1,2,3,4 تأخذ القيم

 n=1 إلى المستوى n=2 ، وأنّه ينتج عن اإللكترون الذي ينتقل من المستوىكان الغالف أقرب للنواة

 (، 1(، )الشكل وطول موجي قصير) أشعة ذات طاقة عالية

 

 بانتقال اإللكترونات في األغلفة الداخلي ةاألشّعة السينية تتولد - 0 الشكل

 

طاقة أشعة ذات ( n  =4إلى  n  =5)كانتقاله من  خارجيَّةستويات البينما ينتج عن انتقال اإللكترون في المُ 

، يُحسب الرقم الموجي لإلشعاع ونكما تذكر(. بالنسبة للهيدروجين، وطول موجي طويل) ُمنخفضة

 ( التالية:Rydberg)النتقال إلكتروٍن ما، باستخدام معادلة ريدبيرج  صاحبالمُ 

 =  

)أي تحتوي على أكبر من واحد  Zه ذّرة الهيدروجين، ولها العدد الذري بأّما بالنسبة للذّرات التي تش

 (، فإّن معادلة ريدبيرج تصبح كما يلي:ثر من بروتونوأك إلكترون واحد فقط

 =  

د بازدياد العدد الذري بشكل إللكترون يزدانتقال ايتضح من هذه العالقة أّن فرق الطاقة المصاحب ال

 Zعدد الذري لألشعة الُمنبعثة بسبب هذه االنتقاالت يتحرك )تقل؟( مع زيادة ال، وأّن الطول الموجي كبير

10من 
-7

10إلى  متر 
-10

 )وعندها نكون ضمن مدى األشّعة السينية(. متر 

 )األشّعة السينية(

 )األشّعة السينية(

 ياتالمستو) انتقال اإللكترونات في األغلفة البعيدة

فرق من  صغيرة لقيمة ة( تكون ُمصاحبةالخارجي

الُمنبعثة تكون ذات طول  األشّعة أن ، أي ΔEالطاقة 

 موجي طويل

داخلية( ال ياتالمستو) انتقال اإللكترونات في األغلفة القريبة

 أن، ، أي ΔEالطاقة فرق من  لقيمة كبيرة تكون ُمصاحبة

 الُمنبعثة تكون ذات طول موجي قصير األشّعة
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يجب  )ثغرة(: لكترونلإلتحتاج عملية انتقال اإللكترون ضمن المستويات الداخلية للذّرة إلى إحداث فراغ 

ل ) K الغالفإزالة إلكترون في ذّرة ما، على سبيل المثال، من  كن إزاحة هذا (. يمn = 1الُمستوى األوَّ

)يتم توليد هذه الحزمة من  اإللكترون داخل أنبوب األشّعة السينية بواسطة تسليط حزمة من اإللكترونات

الماّدة الهدف في الطرف  لت ضُربخالل تسخين السلك الكهربائي الكاثودي، وتسريعها بعدة كيلو فولتات( 

 (. 2األنودي )الشكل 

 

 

 شعة السينيةد األتول   -0الشكل 

 

ها. إذا كانت يج  يهبنقل جزء من طاقتها إلى إلكترونات الماّدة الهدف متسببة بت   الضاربةتقوم اإللكترونات 

في ذّرات الماّدة  K غالفستؤدي إلى طرد إلكترون من الكبيرةً كفاية،  الضاربةطاقة اإللكترونات 

من مستوى اإللكترون ج يتهيواضحاً لنا أّن  . ]يجب أن يكون)ثغرة( الهدف، وبالتالي إحداث مكان فارغ

K  إلى مستوىL  ال يمكن أن يحدث ألّن مستوىL ( ممتلئ: يجب أن يحدث التهييج ضمنn = 1 إلى )

(n = ∞ حالما يتولّد هذا الفراغ، يمتلئ سريعاً بإلكترون من المستوى .])L  أو المستوىM  من نفس

ت هو الذي يعطي األشّعة السينية المنبعثة خصائصها، وبسبب قصر الذّرة. هذا االنتقال الداخلي لإللكترونا

ستخدم لتوليد األشّعة السينية، طول موجتها، تمتلك قدرة االختراق العظيمة. ]بما أّن حزمة اإللكترونات تُ 

للمحافظة على طاقة )ذرات وُجزيئات الهواء( مفرغاً من الهواء  الغازيأنبوب التفريغ يجب أن يكون ف

إلى حين وصوله إلى الهدف، وكذلك يجب تبريد )أي لكي ال يصطدم بذرات وُجزيئات الهواء( رون اإللكت

 األنود )الذي تُثبّت عليه الماّدة( بالماء[.

زين. يُشار يَّ م  الماّدة الهدف خطين رفيعين مُ  منفي ظروف التشغيل المعيارية، ينتج عن اإلشعاع المنبعث 

إلى  n=3و  n=1إلى  n=2. وظهورهما يداّلن على حدوث التهيّج من (3)الشكل  Kβو  Kαإليهما بخطّي 

n=1 .على التوالي 

 )األشّعة السينية(

 كاثود

 تفريغ األنبوب

ات من الكاثودحزمة اإللكترون  الماّدة الهدف 

 تبريد الماء

 أنود

 )األشّعة السينية(

حزمة()من الالكترون   
 الماّدة الهدف )نحاس على سبيل المثال(

 (K)المستوى الرئيسي 

 )األشّعة السينية(
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(، والذي H.G.J. Moseley)لقد تّم دراسة أطياف األشّعة السينية بشكل مستفيض من قبل العالم موسيلي 

(. 4 لعالقة بين خصائص الطول الموجي لألشّعة المنبعثة والعدد الذري للماّدة الهدف )الشكلاأّسس 

 للعديد من المواد الهدف )العناصر( تسلك العالقة التالية: Kαوجد موسيلي أّن خطوط  مخبرياً 

 

متوافقاً مع معادلة  تصرفاً )حيث أنها تعكس كميَّة  التي وضعها موسيلي التجريبيَّةالعالقة  جعليمكن 

بشكل كبير بمقدار "الحجب" ثَّر تتأإللكترونات الخارجية نتقال االطاقة المصاحبة الُمستويات ريدبيرج(. ف

باستخدام المبادئ األساسية(، فإّن الشروط  متغير، وال يتم تحديده شيءذا لإللكترونات الداخلية )وه

 الالزمة لتوليد األشّعة السينية بسيطة. 

 

مي زة أطياف األشعة السينية ت ؤدي إلى ظهوراالنتقاالت اإللكترونية -0الشكل   الم 

 

 (M)المستوى الرئيسي 

 (K)المستوى الرئيسي 

 (L)المستوى الرئيسي 

 الطاقة

شدة 

الموجة 

)وحدات 

 نسبية(

 طول الموجة

كيلو  35عند ( Moطيف الموليبدينوم )

 فولت )تخطيط(

يمكن مالحظة مجموعة إضافية من الخطوط الطيفية 

( على أطوال موجية أكبر. حيث تنتج Lα ،Lβالمميزة )

 n=4و  n=2إلى  n=3االنتقال من  الخطوط بسببتلك 

 n=2إلى 

الُمميَّزة اإلنتقاالت اإللكترونية التي تعطي الخطوط 

 طياف األشعة السينية. تدل الرموز السفلية أل

ن )أي اإلنتقال م على التغير في الرقم الكمي الرئيسي

 وليس لها عالقة بشدة الموجة غالف إلى آخر(
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هو  الذي لإللكترونات الداخليَّة )األقرب للنواة( على الشحنة النوويَّةحجب ال فإن تأثيرعام،  بشكل

 (، حيث تفترض معادلة ريدبيرج ما يلي:Z-σالشحنة النووية الفّعالة )المسؤول عن تغيير 

 =  

 = تأثير الحجب حيث 

 

 

 Lαو  Kαيلي لكّل من إشعاعات عالقة موس -0الشكل 

 

 

يحصل فقط عن طريق  بالكامل ، حجب الشحنة النووية n1إلى  n2أما بالنسبة إلى االنتقال اإللكتروني من 

. في هذه الحالة يمكننا أن نستخدم معادلة ريدبيرج المعّدلة التالية Kي في المستوى تبق  إلكترون واحد مُ 

 (:σ = 1 وسيكون تأثير الحجب)

 

 

إلى الطاقة المنبعثة  السالبة فقط: العدد الذري للماّدة الهدف. ]تشير اإلشارة Z: ثابت ريدبيرج، و Rيث ح

 في النظام[.

 

 العدد الذّري
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أّن  L، نجد بعد إزالة إلكترون واحد من المستوى  Lαبشكل مشابه، وبالنسبة لسلسلة الخطوط الطيفية 

تُخفّض الشحنة  Lلكترونات في المستوى واإل Kاإللكترونات في المستوى الذي تُمارسه حجب تأثير ال

 (.تجريبيَّة)قيمة  4.4النووية بمقدار 

 

تسارع إلكتروني  جهد تمَّ أخذها مع Moفي نظرٍة ثانية على طيف األشّعة السينية لذّرة الموليبدينوم 

 على ةمتراكب( تكون Kβو  Kα) ُمميَّزة(، يتبين لنا أّن اإلشعاعات ال5كيلو فولت )الشكل  35مقداره 

 يُسمَّىشّدة أقل ومتغيرة. الذي يملك باستمرار( ُمتغي رة   λالطيف المستمر طول موجةالطيف المستمر )

 breaking أو اإلنكباح )إشعاع الفرملة Bremsstrahlung غترالونشبرمهذا الطيف المستمر 

radiationدف طاقتها عن طريق للماّدة اله الضاربةقد تخسر اإللكترونات  :( وأساس تكّونها كما يلي

لكترونات مدارية، كما ناقشنا أعاله. في العديد من الحاالت قد يقترب اإللكترون من اإلإلى  طاقتها تحويل

جاً من التباطؤ الضئيل إلى ذا ما حصل ذلك، سيتباطأ اإللكترون ُمتدر  إالماّدة الهدف، و ألنويةالقوى  حقول

 الوقوف التام. 

 

 

 التي ت غذي النظام )الجهد الكهربائي( الفولتية كنتيجة على مقدارشعة السينية للمادة الهدف الموليبدينوم طيف األ -5 الشكل

 

لسينيةشدة األشعة ا  

 اإلشعاع المميز

 اإلشعاع المستمر

 طول الموجة )أنغستروم(

 فولت
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تتراوح  (.ترالونجشبرمطيف تنبعث الطاقة المفقودة نتيجة التباطؤ على شكل إشعاع )إشعاع فرملة، أو 

 (.6 هذه الطاقة المتحولة، كما أشير سابقاً، من جزئية إلى تاّمة )الشكل

 

 ،      Ek2 = 0لـ 

 

 ، الجزء المستمر من طيف األشّعة السينيةترالونجشبرمأساس تشّكل  -0الشكل 

 

تسارع( على مال الُجهدب ة)الشحنة اإللكترونية مضروب eVإلكترون بـ فولت لإللكترونات الساقطة طاقة 

mvشكل طاقة حركية )
2
ل الكامل( و2/ -SWL) موجةطول أقصر  يُفضي إلى طاقةلهذه ال التحوُّ

Shortest Wavelength )–  من أجل قيم  لطيف المستمرالتي تقطع اوλ  (5المتناقصة )الشكل . 

 تحليلياً، لدينا:

 

جهد الزيادة تتحكم به ( ) المتناقصة λمن أجل قيم الطيف المستمر ق طع  يتضح من هذه العالقة أنّ 

 (.5)الشكل  accelerating potential تسارعمال

 برمستراهلونج
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 زةمي  "التركيب الدقيق" لألشّعة السينية الم  -3

 ,Kα, Kβ, Lα)المميزة على أنها خطوط منفصلة  ةالسينياالشعة طيف من المعتاد التعامل مع خطوط 

Lβفي عملية الداخلة  الرئيسية( المستوياتاألغلفة )ّن أل ةمنفصل تليس وط، الخ(. في واقع األمر، الخط

دارات الفرعية (. حيث تساهم هذه المs p dانتقال اإللكترون تحتوي على مستويات طاقة فرعية )مدارات 

(. وكذلك األمر بالنسبة Kα2و  Kα1) Kα ، ويتجلّى ذلك في مقدار التطابق بين خطوط في التركيب الدقيق

 ، فلها تركيب دقيق أيضاً.Lβو  Lαلخطوط 

جة فكرة احتواء طيف األشّعة السينية على معلومات عن طاقات المستويات تدعم هذه الخصائص النات

غير معلومة التركيب، يفيدنا في ّعة السينية المنبعثة من ماّدة اإللكترونية. من الواضح أّن تحليل األش

تروني التحليل الكيميائي الكّمي لهذه الماّدة. ]تحصل هذه األمور بشكل روتيني أثناء استخدام المسح اإللك

(، بحيث تتولد األشّعة السينية باستخدام حزمة مركزة من اإللكترونات، ويتم SEMالميكروسكوبي )

 تحليلها باستخدام جهاز المطياف الضوئي المناسب[.

ذو أيضاً تحليل األمواج "الضعيفة" المنبعثة من طيف األشّعة السينية ) ثيرفي الدراسات األساسية، من المُ 

(. عندما ينشأ Naخذ على سبيل المثال تولّد األشّعة السينية في ماّدة الصوديوم )(. ي طويلموجطول 

اإللكترون  ل دو. يُ Kβو  Kα، سينتج عن ذلك سلسلة خطوط Kفراغ إلكتروني في المستوى الرئيسي 

 3s، وهذه الفراغات بدورها تُمأل بإلكترونات من المدار 2pفراغات في مدار  Kإلى الغالف نتقل المُ 

د األشّعة السينية الضعيفة(. إذا تولّدت األشّعة السينية في بخار الصوديوم، ينتج عن اإللكترون تولَّ ت بذلك)

، إذا تم تحليل طيف األشّعة السينية للصوديوم في حالته بجهة أُخرى خطاً حاداً. و 2pإلى  3sالمنتقل من 

ةومُ  الصلبة، ينتج عن نفس عملية انتقال اإللكترونات حزمةً عريضةً  تقريباً.  أنغستروم 30 عرضب، ستمرَّ

 )التي نوقشت سابقاً(. في المواد الصلبة زم الطاقةبات وجود حوقد أّدى هذا االكتشاف إلى إث

 

 الطاقة حزمة عرضمعلومات مخبرية عن  يُعطينا وشدة حزمة األشّعة السينيةتوزيع عرض تحليل  إن

 (.4ة الطاقة )الشكل زمفي المستويات، ضمن ح كثافات الطاقةوتوزيع 
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 في الصوديوم الصلب وبخار الصوديوم 2pإلى  3s المدار األشعة السينية الضعيفة الناتجة عن االنتقال من -7الشكل 

 الصوديوم )غاز( الصوديوم )صلب(

 الطول الموجي ثابت الطول الموجي ُمتغي ر
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 استخدام األشّعة السينية في تحليل تركيب المواد -4

ى ظاهرة حيود األمواج عند يعود االستخدام الواسع لألشّعة السينية في تحليل الترتيب الب ني وي للذّرة إل

أو ما يُسمَّى بمراكز الحيود( حيث  -تفاعل األمواج مع األنظمة )األنظمة التي تحوي نقاط تُسب ب الحيود

تتواجد هذه المراكز في أبعاد ُمتوافقة مع الطول الموجي الُمميَّز لإلشعاع الذي يتم دراسته. يحدث الحيود 

10البلورية بسبب الفراغات بين الذّرات،  والتي تقع في مدى  لألشّعة السينية في الماّدة الصلبة
-10

متر،  

 وهي نفس أطوال موجة األشّعة السينية.

 

 (Bragg’s Lawالحيود وقانون براغ )-5

يتم تحديد التركيب الذري للمادة الصلبة البلورية باستخدام واحدة من تقنيات حيود األشّعة السينية. كما 

ى معلومات تكميليَّة عن التركيب من خالل حيود اإللكترون والنيوترون. في كل يمكن أيضاً الحصول عل

ويجب أن يكون طول أنغستروم،  10إلى  0.1األحوال، يجب أن يتراوح طول الموجة الُمستخدم من 

10موجة اإلشعاع يساوي تقريباً معّدل المسافة بين ذرتين متجاورتين )وهو في الحالة الصلبة حوالي 
-10

 

. وحيث أنّه ال توجد طريقة ُمثلى لتركيز األشّعة السينية باستخدام العدسات، وتضخيم أنغستروم(( 1)متر 

الصور الناتجة، فال يمكننا الدراسة على مستوى الذّرات مباشرة. نقوم بدالً من ذلك، بدراسة التأثيرات 

لشبكة البلُّورية. هذا الوضع ُمشابه لدراسة الداخلة على األشّعة السينية عندما تُشت تُها الذّرات التي تُؤل ف ا

الضوئي الظاهر على الحاجز الشبكي عن طريق اختبار النمط المتداخل عند إسقاط ضوء مكونات الحيود 

 0.5بين  الحاجز الشبكي. )تتراوح المسافات البينية في مرئي على الحاجز الشبكي )أو التشعيع الشبكي(

الحاجز ميكروميتر(. في  0.9إلى  0.4وجة الضوء المرئي بين تر، ويتراوح طول مميكروم 1إلى 

، تقوم خطوط الشبكة بتشتيت الضوء )حبث تعمل كمراكز حيود(، بينما في الكريستالة الشبكي المرئي

 تقوم الذّرات )بشكل أصح، اإللكترونات حول الذّرة( بتشتيت اإلشعاع الساقط.

أول من أسس فكرة وجوب توفّر ظروف التوزيع الهندسي لحصول الحيود في البلُّورة هو العالم )براغ 

Bragg )مع أشعة (. لقد قام العالم براغ بإسقاط حزمة أشعة سينية أُحاديَّة اللون )ذو طول موجي واحد

 . 9شكل بلُّورة، كما يظهر في ال على ُمتماسكة )أشّعة سينية ُمتطابقة الطور الموجي(
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 قانون براغ، يفترض أن مستويات الذرات تتصرف وكأنها أسطح عاكسة -8الشكل 

 

ن مراكز التشتيت الحقيقية يُمكن أن يتم تمثيلها على شكل  عالوةً على ذلك، استنتج بأّن الذّرات التي تُكو 

وبالتالي  ةمرآ مجموعة من المستويات المتوازية )وهي حيث تتواجد الذّرات( والتي تتصرف وكأنها

( aمع ثابت الشبكة ) d(hkl)"تعكس" األشّعة السينية. في أنظمة الُمكعب، يتناسب البعد بين هذه المستويات 

 (:4)ارجع إلى الُمذكرة الدراسية 

                                              (1) 

، ينبغي للحزم الُمشتَّتة على تة )ظهور قّمة الحيود(للحصول على تداخل بنَّاء لألشّعة السينية الُمشتَّ 

أن تغادر سطح البلُّورة. أما  ( بعدطول الموجة ُمتشابهمستويات متعاقبة، أن يكونوا ُمتوافقي "الطور" )

ن متُساوي عدد صحيح  AB + BC، يتطلب ذلك أن تكون مسافة 9في الشكل  2و 1بالنسبة للحزمتين 

 ومنه: طول موجة الُشعاع الساقط.

 (n = 1,2,3,…) 

 وحيث أّن: 

 

 نجد:

 

 الحزمة الساقطة الحزمة المحيّدة
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( حيث يصف هذا القانون موقع الزاوية لشعاع Bragg’s Lawيشار إلى هذه العالقة بـ قانون براغ )

(. وهكذا n = 1. في معظم الحاالت نتعامل مع حيود من الرتبة األولى ) d(hkl)و  الحيود على أساس 

 :براغ على النحو التالي يصبح قانون

 

 

على أنّها حيود  … ,n = 2, 3ألنّنا دائماً نستطيع تفسير قّمة منحنى الحيود لـ  n = 1]بمقدورنا أن نجعل 

  (nh nk nlمن المستويات )

 

لدينا حزمة ف(، 11)الشكل ”diffractometer“ قياس الحيود  هو ضبط جهاز 9إذا اعتبرنا أن الشكل 

للشعاع الساقط داخل الجهاز  2θ( بزاوية مقدارها 100أشّعة سينية موازية تضرب المستويات البلُّوريَّة )

صغيرة( سيسجل الكاشف  θ)زاوية  لومضيافي حالة الشعاع الساقط الكاشف الذي يسجل شّدة اإلشعاع. 

، سيقوم الكاشف بتسجيل اإلشعاع ووصلت إلى قيمة   θ. كلما زادت إشعاع الخلفية فقط

تزداد بت ناقُص المسافة  θعندها نحصل على قمة للحيود. مما سبق يتضح أّن زاوية الحيود  –عالي الشّدة 

 .d(hkl)بين المستويات 

صائص شكل )المكعب ( وخaتهدف تجربة الحيود هذه إلى توفير معلومات عن حجم )ثابت الشبكة 

. تعتمد شدة قمة الحيود على العالقة خلية الوحدةالبسيط، المكعب مركزي الجسم، مكعب مركزي الوجه( 

. ونتيجة لذلك، غالباً ما تكون شدة قمَّة معينة خلية الوحدةالطورية بين اإلشعاع الذي تشتته ُكل الذّرات في 

قانون براغ ال يتعامل مع مواقع الذّرات، وإنما مع حجم تنبَّأ بها قانون براغ تساوي صفر. )وذلك ألّن 

( في بلورة تملك وحدة خلية ذات مكعب 100(. خذ على سبيل المثال شدة قمة الحيود )خلية الوحدةوشكل 

خلية مركزي الجسم. تُبين العالقة الطورية أن األشّعة السينية تتشتَّت على الوجوه العليا والسفلى من 

مع أشّعة  ˚180(، وتتداخل بشكل بنّاء، إاّل أنّها تكون ُمختلفة بالطور بدرجة 100ات )، أي مستويالوحدة

 1. وبالتالي تكون الشدة الناتجة صفر. يقدم الجدول خلية الوحدةسينية تشتتها الذّرة الموجودة في مركز 

يط، المكعب مركزي القوانين التي تحكم وجود قمم حيود ُمعينة في شبكات برافيه الُمختلفة )المكعب البس

 الجسم، مكعب مركزي الوجه(.
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 . قوانين اختيار قمم الحيود في األنظمة المكعبية0الجدول 

 

 اختفاء االنعكاسات ظهور االنعكاسات شبكات برافيه

 ال يوجد للكل المكعب البسيط

 = فردي (h+k+l) = عدد زوجي (h+k+l)إذا كان  المكعب مركزي الجسم

أرقام غير مختلطة )إّما كلها أرقام مفردة  h,k,l مكعب مركزي الوجه

 أو كلها أرقام زوجيَّة(

h,k,l مختلطة 

 

حيث تتواجد ذّرة منفردة فقط في كل نقطة من الشبكة. )أما وحدة خاليا الهذه القوانين مقتصرة فقط على 

ة معينة بحيث تلغي التي لها أكثر من ذّرة لكل نقطة في الشبكة فقد تترتب الذرات بطريق الوحدة خاليا

االنعكاس. على سبيل المثال، للماس شبكة برافيه ذو مكعب مركزي الوجه، وله ذرتان لكل نقطة في 

الشبكة. كل االنعكاسات الظاهرة في األلماس لها مؤشرات ميلر غير مختلطة، إلى أّن االنعكاسات الناتجة 

مفقودة. تشير حقيقة أنَّ كل االنعكاسات الظاهرة لها  ، و، عن مجموعة الُمستويات 

إذاً تُعطينا االنعكاسات المفقودة  –ُمؤشرات غير مختلطة أّن شبكة برافيه لها نظام مكعب مركزي الوجه 

 معلومات إضافيَّة عن الترتيبات الدقيقة للذّرات(.

وري ُمكعب بسيط، احسب ثابت الشبكة، باستخدام تجربة حيود افتراضية: ماّدة معروف أن تركيبها البلُّ 

حيود األشّعة السينية. نظرياً يمكن حل السؤال عن طريق وضع بلُّورة في جهاز قياس الحيود، وتدويرها 

. θ2في جميع االتجاهات الممكنة بالنسبة لحزمة األشّعة السينية الساقطة، وتسجيل جميع قيم زوايا الحيود 

.  d(100) = aوأّن  ممكن مالحظتها تتوافق مع الحيود على مستويات  θقيمة نعلم مما سبق أّن أقل 

 ، ثابت الشبكة: aبإمكاننا اآلن أن نستخدم معادلة براغ إليجاد 

 

 

( 2( نعرف أّن النظام هو مكعب بسيط، و )1افتراض الفرضين التاليين لتسهيل حل هذه المسألة: )تّم 

 الحيود. شروطبوير أن نجعل جميع المستويات تحظى يمكننا عن طريق التد
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 الطرق المخبرية للحصول على حيود األشّعة السينية -0

من أجل هذا المساق )مقدمة في كيمياء الحاالت الصلبة( نهتم بتوظيف حيود األشّعة السينية لألغراض 

و)ج( تحديد مستويات ُمعينة أو  aكة التالية: )أ( تحديد األنظمة البلّورية )المكعبية(، )ب( إيجاد ثابت الشب

االتجاهات المفيدة. يمكن تحديد الطريقة، بشكل مبدئي من خالل اختبار قانون براغ. كما يمكن الوصول 

ُمعينة من خالل تعديل أّي من متغيرات التجربة االثنين: )أ( طول موجة  d(hkl)إلى ظروف براغ لقيم 

 بالنسبة لألشّعة السينية الساقطة.اتجاه مستويات البلورة ، ، أو )ب(  األشّعة السينية المستخدمة 

 

: واحدة من الطرق لتحقيق قانون براغ هو إشعاع بلُّورة ُمفردة ثابتة ) الزاوية متغيرة ثابتة و  ( أ)

ية "بيضاء"، والتي تحتوي على الطيف المميز  والمستمر ثابتة لكل المستويات في البلُّورة( بحزمة سين 

بنفس الوقت(.  لدينا بلُّورة ُمعرَّضة لعدد من قيم  ةمتغيرالناتج من أنبوب األشّعة السينية. )بالنسبة لـ 

غ للزاوية كل مجموعة من المستويات ستعكس )تحيد( طول الموجة الخاص بها، والذي يحقق شروط برا

تسجيل الحزم المحيّدة بشكل جيد باستخدام كاميرا مستقطبة للضوء، أو بديالً عن ذلك الثابتة. يمكن  

باستخدام آلة تصوير إلكترونية. من الممكن تحليل أي من األشّعة السينية المنبعثة أو المنعكسة. يشار إلى 

األشعة (: ويتم إجراؤها عادةً على 8( )الشكل Laue technique) يهذه التجربة المخبرية بتقنية الو

 .الُمنعكسة الخلفيَّة

 

 في )أ( االنبعاث، و )ب( االنعكاس الخلفي يحيود الو -9الشكل 

 

التابعة لها. لذلك، ال  لكل انعكاس، ولكن ليس قيم  حظ أّن الطريقة المعتمدة تمكننا من تحديد قيم ال

يمكن استخدام هذه التقنية لتحديد ثوابت الشبكة على سبيل المثال. على الّرغم من ذلك، يُعتبر من المفيد 

 جداً تحديد المستويات الخاصة أو اتجاهات البلُّورة.

 بلُّورة

 
 بلُّورة

 

 

 األشعة السينية

 فيلم
 فيلم

 األشعة السينية
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الطريقة  : إّن المطلوب توفيره قبل البدء بهذهمتغيرة ثابتة )األشّعة السينية أحادية الموجة(،   ( ب)

(. يمكن الحصول على هذا الشعاع باستخدام هو شعاع سيني أحادي الموجة ذو طول موجي معلوم )

(. تتم عملية 10بلُّورة كفلتر أو جهاز أُحادي اللون )أي، استخدام خصائص الحيود لتلك البلُّورة( )الشكل 

األشّعة السينية غير المفلترة المنبعثة من الفلترة عن طريق وضع البلُّورة في موقع ما بحيث تكون 

، على مجموعة من المستويات ذات الُمؤشرات الُمنخفضة بحيث تحقق قانون األنبوب ساقطة بزاوية 

 (. Kαبراغ النبعاث األشّعة األكثر شدَّة )

 

 عزل اإلشعاع وحيد الموجة من اإلشعاعات المنبعثة من الهدف -01الشكل 

 

التقنيتين مخبرياً. باستخدام  يفي تطبيق كلت  وتغير قيمة   دم الشرط المتمثل في ثبات قيمة يستخ

 (، 11جهاز قياس الحيود )الشكل 

 

 ضبط جهاز قياس الحيود  لألشعة السينية -00شكل ال

 بلُّورة أُحادية اللون

األشعة السينية 

 "البيضاء" من األنبوبة

 إشعاع

 rكاشف أشعة 

األشعة السينية من 

 المولّد

جهاز الموجة 

 األحادية

 البلُّورة

 
يتم تدويرها إلى 

 ظروف مختلفة

نقوم بوضع عينة )مسحوق( 

في مركز الجزء الدوراني 

وتعريضها لحزمة من األشّعة 

السينية وحيدة اللون. يتم 

تدوير العينة في ظروف 

الحيود ويتم حساب زاوية 

 الحيود.
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م طحن العينة إلى مسحوق ووضعها يت( 21( )الشكل Debye-Scherre)تشيرير  -باستخدام طريقة ديبي

تشيري. عن طريق تعريض العينة إلى أشّعة سينية أحادية اللون،  -)داخل أنبوب( في مركز كاميرا ديبي

د  ، أو 2ينتج عن ذلك عدد كبير من الحزم المخروطية الشكل بحيث أنَّ أنصاف الزوايا للمخروط تُحد 

وريَّة الحيوديَّة. يكمن سبب الشكل المخروطي للحزم الُمحيَّدة هو أّن ضعف زاوية براغ للمستويات البلُّ 

المستويات قيد الدراسة )ضمن حفنة البلُّورات عشوائية االتجاه( تعطي حيوداً ألي اتجاه حول الحزمة 

إذاً هنالك تماثل  –الساقطة طالما أّن الحزمة الساقطة تعطي زاوية براغ المناسبة مع هذه المستويات 

أقل  لها المستويات ذات المسافة البينية األعلى لكتدوراني للحزم المحيّدة حول اتجاه الحزمة الساقطة. 

 .زاوية براغ 

 

 

 تشيرير للمسحوق-ضبط وتحليل حيود ديبي -00الشكل 

 

 المخاريط المحيّدة

األشعة السينية 

 المنبعثة

 الشريحة الفلمية

 إشعاع

األشعة السينية 

العينة على شكل  المحيّدة

 مسحوق

 المفتوحة الشريحة الفلمية المدخل
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ية أحادية اللون، ستعطي تشيري، وبعد تعريض مسحوق ماّدة بلّورية إلى األشّعة السين-في ترتيب ديبي

. تدل كل قّمة حيودية )الخط المعتم( على 12الشريحة الفلمية أنماطاً حيودية كتلك الموّضحة في الشكل 

[، أّما اآلن فتبرز d(hkl)الشريحة الفلمية على تداخل بنّاء في مستويات معينة ذات مسافة بينية معينة ]

 ( للخطوط المحيّدة:hklبمعنى، تحديد مؤش رات ميلير ) –ة المشكلة في تحديد "مؤش رات" الخطوط الفردي

 

 براغ:

 حيث:                         

    :         حيث   

 

 بالتعويض في المعادلة وإعادة الترتيب:

 

 (، تصبح العالقة كما يلي:خطوط )قيم بناًء على ذلك، نجد أّن لكل نمط معين من ال

 

 

 

hبما أّن مجموع )
2
 + k

2
 + I

2
ثابت، فإن مسألة فهرسة النمط في النظام  ( دائماً عدد صحيح وأّن 

hالمكعب عبارة عن إيجاد مجموعة األعداد الصحيحة )
2
 + k

2
 + I

2
( والتي سينتج عنها حاصل قسمة 

sinا واحدة تلو األخرى على ق يم جيب تربيع الزاية ثيتا )ثابت، عند قسمته
2

(. )بعض األعداد الصحيحة 

 ، الخ، بسبب أنها ال يمكن أن تتشكل من مجموع ثالثة أعداد صحيحة مربعة(.23، 15، 4مستحيلة، مثل، 

ط من عالقة التوزيع الفراغي للخطو يمكن إجراء الفهرسة خطوة بخطوة كما يلي: يتم إيجاد قيم 

( والمدخل 2للشريحة الفلمية. العالقة الزاويّة بين فتحة خروج حزمة األشّعة السينية )

التي تزداد للُخطوط الُمتعاقبة يتم  (. الق يم الزاوية ثيتا 12( هي عالقة خطية )الشكل 2)

لكل منها. نعلم أنّه إذا كان النظام مكعب بسيط، فإن  ، وأيضاً تحديد ، الخ، ،  1فهرستها بـ 

متزايدة( ناتجة من الحيود على  جميع المستويات ستؤدي إلى الحيود، وأّن الخطوط المتعاقبة )
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(، 220(، )211(، )210(، )200(، )111(، )110(، )100)المستويات ذات المسافة البينية المتناقصة: 

 أعاله أّن: 3الخ. نفهم من المعادلة 

 

 :إذا كان النظام مكعب مركزي الجسم، فإننا نعلم من قوانين االختيار، أّن تلك المستويات التي فيها

 (h + k + l .عدد زوجي، ستنعكس = ) 

 وبهذا فإن:

 

ثالثة  تربيععب مركزي الجسم من خالل حقيقة أنّه ال يمكن لمجموع ]يمكن تمييز المكعب البسيط عن المك

 ([.321من المستويات ) 14، إال أنّه يمكن الحصول على 4أعداد صحيحة أن يعطينا 

في أنظمة المكعب مركزي الوجه، تدل قوانين االختيار على حدوث االنعكاسات على المستويات ذات 

 .:h ،k ،lالُمؤش رات غير المختلطة 

 

 بعد إعطاء الُمؤش رات المناسبة، يعطى الثابت بـ:

 

، خلية الوحدةوعندها يتم تحديد شبكة برافيه الخاصة بالماّدة. ونتيجة لذلك نحصل على ثابت الشبكة ل

 وبمعرفة طول الموجة للشعاع الساقط فإّن:
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2008الفصل األول 

 

للمزيد من المعلومات حول مرجعية هذه المواد أو حول شروط االستخدام، يرجى زيارة: 

http://ocw.mit.edu/terms 
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