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Työn tavoitteita 

 havainnollistaa röntgendiffraktion periaatetta konkreettisen laitteiston avulla ja 

kerrata luennoilla läpikäytyä teoriatietoa 

Röntgendiffraktio on tärkeä työkalu kiteisten aineiden ja monimutkaisten molekyylien 

rakenteen tutkimisessa. Ilmiöllä on myös ollut historiallista merkitystä röntgensäteilyn 

luonteen ja kiteisten aineiden rakenteen säännöllisyyden selvittämisessä. Tässä työssä ei 

kuitenkaan käytetä kiteistä ainetta ja terveydelle haitallista röntgensäteilyä, vaan 

siirrytään makroskooppiseen mittakaavaan käyttämällä mikroaaltoja ja konkreettisen 

kokoista kuutiohilaa. Teoriaan ja mittausjärjestelyihin tutustumisen jälkeen ennen 

mittausvuorolle saapumista tehdään harjoitustehtävä, joka löytyy ohjeen lopusta. 

Tehtävän tekeminen helpottaa toimimista itse mittausvuorolla, joten sen tekeminen (tai 

ainakin yrittäminen) on siksikin hyödyllistä.  

1 Teoriaa 

Braggin laki 

Kide on aineen kiinteän olomuodon perustyyppi. Kide voidaan ajatella kootuksi 

pinoamalla kolmessa ulottuvuudessa vieri viereen samanmuotoisia alkeiskoppeja, 

pienimpiä mahdollisia samanlaisia kideyksiköitä. Röntgensironnassa kiteestä näkyy 

teräviä diffraktiomaksimeja suunnissa, joissa yksikkökopeista sironneet säteet vahvistavat 

toisiaan. W. L. Bragg osoitti, että tämän vahvistusehdon mukaiset diffraktiomaksimit 

voidaan tulkita heijastuksiksi hilatasoista. Maksimi syntyy, kun peräkkäisistä hilatasoista 

heijastuneet säteet vahvistavat toisiaan, eli kun säteiden matkaero on kokonainen 

lukumäärä aallonpituuksia. 
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Kuva 1.  Kaksi identtistä ja samansuuntaista valonsädettä lähestyy kidehilaa ja heijastuu 

peräkkäisistä hilatasoista. Braggin lain mukaan diffraktiomaksimit syntyvät, jos säteiden 

kulkeman matkan ero (2𝑑 sin 𝜃) vastaa aallonpituuden monikertaa. 

Braggin lain lähtökohtana on, että saapuvien ja heijastuvien aaltojen kulmat ovat yhtä 

suuret. Saapuvat aallot ovat keskenään samassa vaiheessa ja yhdensuuntaisia, jolloin ne 

osuvat samassa tulokulmassa  eri hilatasoihin. Toinen säde joutuu kulkemaan pidemmän 

matkan AB + BC, jotta säteet pysyvät yhdensuuntaisina. Edelleen säteiden matkaero 

täytyy olla niiden aallonpituuden monikerta, jotta säteet pysyvät samassa vaiheessa. 

Saadaan siis yhtälö BCABn  . Kuvasta 1 nähdään, että d on suorakulmaisen 

kolmion hypotenuusa ja sindAB  . Koska BCAB  , saadaan yhtälö 

n  2d sin ,         (1) 

joka tunnetaan Braggin lain nimellä. 

Kidetasojen nimeäminen Millerin indekseillä 

Kidetasot (hilatasot) voidaan ilmaista Millerin indekseillä kuvan 2 havainnollistamalla 

tavalla. Kuvassa kidetaso leikkaa yksikkökopin kolme kideakselia paikoissa ,xa yb  ja zc

. Leikkauspisteiden käänteisluvut 
a

1
, 

b

1
 ja 

c

1
 muunnetaan pienimmiksi kokonaisluvuiksi 

h, k ja l, joiden keskinäiset suhteet ovat samat kuin leikkauspisteiden käänteisluvuilla, ja 

merkitään kidetasoa (hkl). Näitä kolmea indeksilukua kutsutaan Miller-indekseiksi. 

Mikäli taso on jonkin akselin suuntainen (leikkaus äärettömyydessä), on vastaava 

indeksiluku 0. Esimerkiksi kuutiolliselle kiteelle saadaan kuvan 3 mukaisia kidetasoja. 
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Kuva 2. Millerin indeksit määräytyvät x-, y- ja z-akseleiden leikkauspisteistä, joita 

kuvataan koordinaateilla a, b, c. 

 

Kuva 3. Esimerkkejä Millerin indekseistä kidetasoille kuutiollisessa kiteessä. 

2 Mittauslaitteisto 

Braggin diffraktion mittaukset tehdään mikroaaltojen avulla. Kiteenä käytetään 

kuutionmuotoista hilaa, jossa vaahtomuoviin on upotettu yhteensä 100 (5x5x4) 

metallikuulaa. Kuulien halkaisija on 10 mm, ja niiden välinen etäisyys noin 38 mm. 

Lähettimestä saadaan koherentteja, lineaarisesti polaroituja mikroaaltoja, joiden teho on 

15 mW ja aallonpituus 28,5 mm. Alustasta aiheutuvien heijastumisten vähentämiseksi 

lähetin on asetettu jalustalle. Mikroaaltolähetin toimii verkkovirralla, ja se saadaan päälle 

kytkemällä virtajohto siihen kiinni. Vastaanottimessa on virtamittari, jonka lukemat ovat 

(pieniamplitudisilla signaaleilla) likimain suoraan verrannollisia saapuvan signaalin 

intensiteettiin. 
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Kuva 4. ''Työssä käytettävä mittauslaitteisto koostuu liikuteltavasta lähettimestä ja 

vastaanottimesta sekä hilasta pyörivällä alustalla. 

Mittauksissa käytettävän laitteiston kokoonpano näkyy kuvassa 4. Lähetin ja ilmaisin 

asetetaan taipuvalle penkille, jossa on astelevy. Hila asetetaan pyörivän alustan avulla 

astelevyn päälle. 

Laitteistosta voit lukea lisää oppilaslaboratorion kirjahyllystä löytyvästä kansiosta, johon 

on koottu kaikki PASCOn laitteiden ohjeet. Tähän työhön liittyviä ohjeita ja lisätietoja 

löydät nipusta Microwave Optics. 

3 Suoritettavat mittaukset ja tulosten käsittely 

Hilatason (100) mittaaminen 

Kokoa mittauslaitteisto kuvan 4 mukaisesti ja aseta lähetin ja vastaanotin osoittamaan 

suoraan toisiaan kohti. Aseta hila pyörivän alustan päälle siten, että mitattavat hilatasot 

(tässä mittauksessa (100), ks. kuva 5) ovat yhdensuuntaisia saapuvien säteiden kanssa. 

Säädä tämän jälkeen vastaanottimen mittarin herkkyyttä ja vahvistusta niin, että saat 

hyödynnettyä mittarin asteikon mahdollisimman hyvin. Tämä tapahtuu pyörittämällä 

laitteisto suurin piirtein teoreettisesti lasketun ensimmäisen maksimin kohdalle (kuva 6 

saattaa selventää asetelmaa) ja etsimällä maksimin tarkka paikka kokeilemalla. Nyt voit 

säätää mittarin niin, että asteikko tulee käytetyksi kokonaan.  
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Kuva 5. Kuutiorakenteisen hilan hilatasoja, joita voidaan mitata käytettävällä laitteistolla. 

 
Kuva 6. Mittausasetelma hilatasoa (100) mitattaessa. 

Mittaa tämän jälkeen diffraktoituneiden säteiden intensiteettiä (eli virtaa) hilakulman  

funktiona. Käännä kidettä pyörivän alustan avulla aste kerrallaan ja samalla vastaanotinta 

kaksi astetta kerrallaan myötäpäivään (kuva 6). Merkitse joka pisteestä muistiin kulmat ja 

virtamittarin lukema. Mittausalue (0 - 50) on hyvä käydä melko tarkkaan (asteen välein) 

läpi paremman kuvion saamiseksi. 

Piirrä diffraktoituneen signaalin aiheuttama virta (joka on siis suoraan verrannollinen 

signaalin intensiteettiin) hilakulman funktiona. Millä kulmien arvoilla diffraktiomaksimit 
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syntyvät? Mitkä havaituista piikeistä vastaavat harjoitustehtävässä laskettuja kahta 

ensimmäistä diffraktiomaksimia
1
?  

Laske mittaustulostesi ja Braggin lain avulla käytetyn kiteen hilatasojen etäisyys d, kun 

mikroaaltojen aallonpituus (28,5 mm) tunnetaan. Etäisyyden virhe lasketaan maksimi-

minimi -keinolla. Mittaa kuulien välinen etäisyys myös mittanauhalla ja vertaa tuloksia 

keskenään.  

Hilatason (110) mittaaminen 

Mittaa hilatasolle (110) ensimmäisen diffraktiomaksimin paikka käyttämällä hyväksi 

harjoitustehtävässä laskemaasi tulosta. Mittausta ei siis tarvitse tehdä yhtä tarkasti (eli 

yhtä laajalla kulma-alueella) kuin hilatasolle (100). Laske mitattua tulosta hyväksi 

käyttäen hilatasojen (110) välinen etäisyys ja vertaa sitä suoraan mitattuun arvoon.  

Huom. 1) Muista asettaa hila pyörivän alustan päälle siten, että mitattavat hilatasot (110) (ks. 

kuva 5) ovat kulmalla  = 0° yhdensuuntaisia saapuvien säteiden kanssa.  

 2) Säädä ennen mittauksia virtamittarin herkkyys ja vahvistus kuten hilatason (100) 

tapauksessa, jotta saadaan mittarin koko asteikko hyödynnettyä. 

Harjoitustehtävä: 

Ennen mittauksiin saapumista laske teoreettisesti, millä kulman  arvolla hilatason (100) 

kahden ensimmäisen diffraktiomaksimin tulisi syntyä työssä käytettävällä laitteistolla. 

Laske myös, millä kulmalla hilatason (110) ensimmäisen diffraktiomaksimin pitäisi 

syntyä. (Vihje: Lue Young & Freedmanin kappale 36.6 tai Randall D. Knightin kappale 

25.2). 

                                                 

1
 Muut mahdolliset piikit johtuvat laitevalmistajan ilmoituksen mukaan heijastuksista muista hilatasoista. 


