
Sieć odwrotna i dyfrakcja

Zadanie 1

Wyznacz wektory sieci odwrotnej dla komórki elementarnej heksagonalnego magnezu (a = 3.2Å, c = 5.2Å).
Zadanie 2

Wykazać, że: a) sieć odwrotna do sieci bcc jest siecia֒ fcc; b) sieć odwrotna do sieci fcc jest siecia֒ bcc.
Zadanie 3

Pokaż, że iloczyn obje֒tości komórek sieci prostej i odpowiadaja֒cej jej sieci odwrotnej jest zawsze równy
(2π)

3
.

Zadanie 4

Udowodnić, że odleg lość dhkl mie֒dzy p laszczyznami (hkl) sieci krystalicznej jest równa (2π)/r∗
hkl

, gdzie r∗
hkl

jest d lugościa֒ wektora sieci odwrotnej o wspó lrze֒dnych h, k, l, tzn. r
∗ = hA + kB + lC.

Zadanie 5

W trójskośnej komórce Al2O3 · SiO2 parametry a, b, c, α, β i γ sa֒ odpowiednio równe: 7.09Å, 7.72Å, 5.56Å,
90

o

55′, 101
o

2′ i 105
o

44′. Wyliczyć odleg lość mie֒dzy p laszczyznami (102).
Zadanie 6

Znaleźć wyrażenia na odleg lości mie֒dzyp laszczyznowe w sieci: a) rombowej, b) heksagonalnej, c) tetragonal-
nej, d) kubicznej.
Zadanie 7

Jednoskośna sieć β-Se ma naste֒puja֒ce parametry: a = 12.85Å, b = 8.07Å, c = 9.31Å, β = 93
o

8′. Oblicz ka֒t
pomie֒dzy prosta֒ przechodza֒ca֒ przez pocza֒tek uk ladu wspó lrze֒dnych i punkt (1,0,0) oraz p laszczyzna֒ (102).
Zadanie 8

Znaleźć ka֒t pomie֒dzy p laszczyznami (100) i (010) sieci regularnej.
Zadanie 9

Znaleźć sta la֒ sieci kryszta lu LiI (struktura soli kuchennej), jeżeli wiadomo, że odbicie pierwszego rze֒du
wia֒zki promieniowania rentgenowskiego o d lugości fali λ = 2.10 Å od powierzchni tego kryszta lu zachodzi
przy ka֒cie równym 10

o

5′.
Zadanie 10

Wiadomo, że d lugość fali promieniowania charakterystycznego anody miedziowej wynosi 1.537Å. Promienio-
wanie to, padaja֒ce na kryszta l glinu pod ka֒tem Bragga równym 19.2

o

ulega dyfrakcji na p laszczyźnie (111).
Aluminium ma strukture֒ fcc (d111 = a

√

3/3) i ge֒stość ρ = 2699 kg/m3, a jego masa atomowa wynosi 26.98.
Wyznaczyć liczbe֒ Avogadro.
Zadanie 11

Obliczyć ka֒ty, pod którymi pojawia֒ sie֒ linie (101) i (110) kryszta lu o strukturze rombowej o parametrach
a = 11.878Å, b = 14.246Å, c = 6.218Å, oświetlanego promieniowaniem Kα miedzi (λ = 1.84Å).
Zadanie 12

Dla przypadku sieci regularnej prostej wykazać, że wzór Bragga wynika z warunków Lauego.
Zadanie 13

Czy na rentgenogramie pochodza֒cym od kryszta lu o strukturze fcc moga֒ pojawić sie֒ odbicia od p laszczyzn
(200) i (101)?
Zadanie 14

Wykonano rentgenogram pewnego zwia֒zku o strukturze regularnej p lasko centrowanej (sta la sieci a = 5.45Å).
Zastosowano promieniowanie o d lugości fali λ = 1.542Å i otrzymano nastepuja֒ce maksima dyfrakcyjne:

2θ 28.347 32.847 47.137 55.921 58.643 68.87
I/I0 0.1 1 0.54 0.02 0.15 0.057

Znajdź wskaźniki Millera p laszczyzn, od których pochodza֒ odpowiednie maksima dyfrakcyjne
Zadanie 15

Wykazać, że rentgenowska metoda wyznaczania wspó lczynnika rozszerzalności termicznej jest dok ladniejsza
w zakresie dużych ka֒tów Bragga.
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