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چکیده

پراش اشعۀ  Xنقش

مشثرری در شناسشای بلورهشا ویشرو هشا از جملش ویشرو

آنفوالنزا عوامل ذرهبین در علوم زیست و ...دارد بنابراین در ایشن مقالش پشراش

اشعۀ  Xشبی سازی و بررس و تجزی و تحلیل شده است .محاسبات با اسشتفاده از

تابع گرین و با نوشتن برنام ب زبان فرترن انجام شده است .برای شبی سازی طرح
معادلسازی سشاتتار بلشور بشا روزنش هشای دایشرهای پیششنااد ششده و ششدت مشو

پراشیافت از آرای های مربع و مثلث از روزنش هشا بررسش ششد .در ایشن روش
روزن ها در واقع نق

اتمهای بلور را بازی م کنند و طرح پراش اشعۀ ایکس بشا

عبور اموا الکترومغناطیس از این روزن ها شبی سازی م شود .بررسش هشا نششان

م دهد ک طرح کل پراش از تعداد اتمهای بلور مستقل بوده و بنابراین م توان

آن را مانند ارر انگشت برای بررس انواع شبک های بلشور بش کشار بشرد .همچنشین
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افزای

ابعاد اتمها ب افزای

شبک نیز باعث کاه

شدت در طرح پشراش مش انجامشد و افشزای

رابشت

واگرای و ظاور مرتب های باالتر در طرح پراش م شود.

واژههای کلیدی :پراش پراش اشعۀ  Xشبکۀ بلور روش الوه تابع گرین.

 .1مقدمه
روش  XRDیا همان پراش اشعۀ  Xتکنیک قدیم و پرکاربرد در بررسش تصوصشیات بلشورهشا و
طیفسنج است .در سال  1912با استفاده از اشعۀ  Xک ماهیت مشوج دارد نششان داده ششد کش

بلورها از تکرار منظم قسمتهای بنیادی (سلولهای واحد) تشکیل شدهانشد .سشسس پشراش اششعۀ X

ب عنوان یک از روشهای اساس برای شناسای طیف وسیع از مشواد بش کشار گرفتش ششد [ .]1بشا

توج ب این ک طول مو پرتوهای  Xاز مرتبۀ فواصل بین اتشمهشا در مشواد بلشوری اسشت بنشابراین

پراش اشعۀ  Xبرای شناسای ساتتار ریز مواد بلوری بسیار حائز اهمیت است .رابطشۀ اصشل بشرا

گویای این مطلب است ک تداتل سازندۀ پرتوهای بازتابیشده از دو سشط مختلشف بلورهشا زمشان
ایجاد م شود ک اتتالف راه دو تاب

مضرب صحیح از طول مو باشد [ .]2طرح پراش جسشم

بلوری م تواند برای شناسای آن جسم ب کار م رود .طرحهای حاصشل از تعشداد زیشادی اتشم در

جاتهای مختلف م تواند جزئیات طرح ساتتمان اتمها را در بلور نشان دهشد و بنشابراین بشا ایشن

روش م توان اطالعات دقیق از شکل ساتتمان ترکیب ب دست آورد [.]3

در پرا ش اشعۀ  Xاز بلورها مشاهده م شود ک شدت اشعۀ  Xباز تابیده ک در هر اتم ب صورت

کشسان (بدون تغییر طول مو ) پراکنده شده اند در زوایای تاص بیششین تواهشد بشود و در بقیشۀ
زوایا بسیار ناچیز است [ .]4وقت ک دست پرتوی  Xب یک بلور م تابد بخشش از پرتوهشا هنگشام

عبور از بلور در جاتهای گوناگون پراکنده م ششوند .نکتشۀ ماشم ایشن اسشت کش زاویشۀ انحشراف

پرتوی  Xاز راستای اولی ب نحوۀ قرارگیری اتمها در بلور بستگ دارد .اگر آشکارساز مولت شپیکسل

در آن سوی بلور قرار دهیم پرتوهای پراکنده نقاط سیاه بر روی فیلم ایجاد م کنند [ .]5از آنجا

ک الگوی پراش جسم عالوه بر جذب ب تغییرات ضریب شکست جسم نیز بستگ دارد تغییر فشاز
ایجاد م شود و تأریر این تغییر بسیار بیشتر از تغییرات دامن اسشت و باعشث تصشویربرداری بشا دقشت

مطلوب و کسب اطالعات دقیق م شود [ .]6شکل یا الگوی ک مجموع این نقاط روی آشکارساز
ایجاد م کنند ب ساتتار ماده بستگ دارد .این قبیل تصویربرداریها بش وسشیل اششعۀ  Xبشا تشاب

سنکروترون توسط شتابدهندههای بزر

تولید ششدهانشد [ .]8 7بنشابراین بش راحتش مش تشوان از

الگوی پراش پرتوی  Xب ساتتار س بُعدی جسم پ برد ک ب  GI1معروف است [.]9

Ghost imaging

1
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استفاده از پراش اشعۀ  Xیک از قویترین روشها برای تعیین سشاتتار ویشرو هشا اسشت و ایشن

روش دید ما را از دنیای ویرو ها عمیقاً تغییر داده است [ .]10پیچیدگ روزافشزون ویشرو هشا و
اصشل تحشوالت روشششناتت و مفاشوم در بلورشناسش

ابعاد ساتتاری آنهشا در واقشع محشر

ماکرومولکول با اشعۀ  1Xاست [ .]12 11ویژگ های ویرو های جدید نیز دقیقاً ششبی بش اولشین
ویرو های حیوان

ویرو های دارای غشا یا سشاتتار ویشرو

آنفشوالنزا بشا اسشتفاده روشهشای

بلورشناس اشعۀ  Xیا ب عبارت پراش اشعۀ  Xتعیین م شوند [ .]13همچنین پراش اشعۀ  Xب عنشوان

شیوۀ مناسب برای بررس نارسای های پروئین

استفاده قرار گرفت است [.]14

سیستمهای غیربلوری و غیر تعادل مطرح و مشورد

برهمکن های اشعۀ  Xبا اتمها و مواد ب صورت گسترده در پزشک نیز مام و کاربردی است.

از جملۀ این برهمکن ها م توان ب رادیشوگراف اششاره کشرد کش در آن باریکشۀ اششعۀ  Xپشس از
گذشتن از بدن بیمار ب فیلم حسّا

عکاس تابانده م شود .جذب اشعۀ  Xدر استخوانها بیششتر از

پوست و گوشت است بنابراین تصویر استخوانهشا در فشیلم روششنتشر و تصشویر انشدامهشای دیگشر

تاریکتر تواهد بود .فلوروسکوپ نوع رادیوتراپ است ک تصشاویر پیوسشت ای کش

بشا اششعۀ X

گرفت شده است را بر روی صفح مونیتور نشان م دهد .در فلوروسکوپ اشعۀ  Xاز بدن فرد بیمار

عبور داده م شود و سسس این پرتوها ب صفح فلوئورسان برتورد م کنند و پزشک از پشت ایشن
صفح م تواند تصویر عملکرد اندامهای فشرد بیمشار را ببینیشد .گشاه مشادۀ بش ضشرری در هنگشام

رادیوگراف ب بدن بیمار تزریق یا ب او تورانده م شود تا اندام مورد نظر آشکار تر دیده شود مثالً

ممکن است پزشک پی

از رادیوگراف با اشعۀ  Xاز روده ب بیمار محلول سولفات باریم بخوراند.

این ماده اشعۀ  Xرا جذب م کند و در نتیج تصشویر رودههشا روششنتشر دیشده مش ششود [16شش.]18
همچنین اشعۀ  Xدر درمان سرطان از قبیل سرطان کبد ک یک از شایع ترین علل مشر

و میشر در

سراسر جاان است کشاربرد فشراوان دارد [ .]19درمشان سشرطان کبشد بشا ایشن ششیوه موضشوع اصشل

پژوه های روز دنیا م باشد .این اشع سلولهای سرطان را زودتشر از سشلولهشای سشالم از میشان

م برد .اگر ب غدۀ سرطان ب اندازۀ الزم اشعۀ  Xبتابانند آن غده سرانجام ب آنک بش سشلولهشای

سالم آسیب زیاد برسد از بین م رود [.]20

مطالب ک گفت شد تناا بخش از تأریر پشراش اششعۀ  Xدر رونشد پیششرفت علشم کنشون اسشت.

همانطور ک گفت شد پراش اشعۀ  Xنق

مثرری در شناسای بلورها ویرو هشا عوامشل ذرهبینش

در علوم زیست و ...دارد .بنابراین هشدف ایشن مقالش بررسش عشددی پشراش اششعۀ  Xدر بلورهشای
X-ray macromolecular crystallography
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مختلف است .برای شبی سازی طرح معادلسازی سشاتتار بلشور بشا روزنش هشای دایشرهای و بررسش

پراش آنها پیشنااد شده است ک با توج ب اطالعات نویسندگان این کار بشرای اولشین بشار انجشام
شده است .در بررس طرح پراش نسبت کمیتها ب طول مو ب جای مقدار کمیتها مام اسشت.
در نتیج اگر با طول مو تاص طرح پراش ایجاد کنیم بشدون تغییشر در ظشاهر طشرح و بشا حفش

نسبتهای چیدمان ب طول مو م توانیم آن را ب هر طول مو دلخواه دیگر تعمیم دهیم .بنابراین

اگر شبی سازی در حوزۀ اپتیک انجام شود و سسس تمام مقادیر تقریباً صد برابر کوچشک ششوند

طرح پراش اشعۀ  Xاز بلورهای دوبُعدی ب دست تواهد آمد .در نتیجش بشا تایشۀ ایشن روزنش هشا در

آزمایشگاه و با استفاده از نور مرئ م توان ب طرحهای پراش کامالً شبی ب

طشرح پشراش اششعۀ X

رسید ک بسیار مام و حائز اهمیت است زیرا دسترس ب منبع نوری (لیزرهای مرئ مانند لیزرهای
هلیوم نئون یا نیم هادیهای ارزان قیمت) آسانتر و ارزانتر از دسترس ب چشمۀ اششعۀ  Xاسشت .در

این مقال جواب معادلۀ مو تکفام با استفاده از تابع گرین و ب روش انتگرال محاسب شده است و
برنامۀ مورد نیاز ب زبان فرترن نوشت شده است .سازمانده مقال ب این شکل است کش در بخش

بعد در ابتدا مبان و تئوری بیان شده سسس نتایج محاسبات عددی و شبی سازیها ارائ و در پایشان
نتیج گیری ارائ شده است.

 .2مبانی و تئوری
برای بررس پراش اشعۀ  Xعبوری م توان اتم های تشکیلدهندۀ مواد را ک نق

پراش اشعۀ  Xرا

ایجاد م کنند ب صورت تعدادی روزن با شکل دلخواه و در مکانهای دلخواه بر روی یشک مشانع

مسط و کامالً کدر در نظر گرفت .یک ساتتار کامالً دلخواه در ششکل  1نششان داده ششده اسشت.

م توان آرای

منظم اتمها را در یک بلور با روزن های دایشرهای کش در آرایش هشای مشنظم روی

مانع چیده شدهاند معادلسازی کرد .این روزن هشا در واقشع نماینشدۀ اتشمهشای تششکیلدهنشدۀ بلشور
م باشند ک نق
تاب

پراش اشعۀ  Xرا ایجاد م کنند .مو الکترومغناطیسش از سشمت چشا بشا زاویشۀ

دلخواه ب روزن ها م تابد و پس از عبور از روزن هشا طشرح پشراش ایجشاد مش ششود .مشانع بش

گون ای انتخاب شده ک مو از آن عبور نکند بنابراین مو در سمت راست روزن ها از برهمنا

اموا عبوری از تک تک روزن ها ایجاد م شود .مو عبوری با فرض تکفام بودن مو تابش در

معادلۀ زیر صدق م کند
()1

ک در آن ) E (Xمیدان الکتریک در نقطۀ

 E(X)  k E(X) 0, k 2 n / 0
2

X

 kاندازۀ بردار مو

2

 0طول مو در تأل و

n

ضریب شکست محیط است .برای حل این معادل و یافتن جواب منحصرب فرد بایشد ششرایط مشرزی
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حاکم بر مسئل ب طور کامل مشخص شود .در شکل 1
س بخ

مرز 

نشان داده شده است .این مرز شامل

مانع و روزن ها و مرز بیناایت است .همانطور ک بیان شد میدان روی سط مانع برابشر بشا

صفر است .از طرف میدان فقط از روزن ها عبور م کند و از دیگر نقاط فضا ب داتل ناحیۀ

در



شکل  1نفوذ نم کند .بنابراین میدان فرودی بر روی مرز بیناایت نیز برابر با صفر است .ب عبشارت

دیگر داریم
()2


E (X)  0;
E (X) 
0
0



در این مقال برای حل معادلۀ ( )1از روش انتگرال و قضیۀ گرین استفاده شده است .معادلۀ گشرین
متناظر با معادلۀ ( )1ب صورت زیر است
()3

 G(X, X)  k G(X, X) 
) (X X
2

2

با توج ب اینک معادلۀ ( )1باید در س بعد حل شود تابع گرین مناسب ب صورت زیر است
()4

X X

همچنین شکل دوم قضیۀ گرین نیز ب شکل زیر بیان م شود
()5

( (X) (X)   (X) (X)).nˆ d 

ک در آن



ناحی ای دلخواه و



eikR
, R
4 R

)
G(X, X

 
  (X)  (X)   (X)  (X)d
2



2



مرز احاط کنندۀ این ناحی است n̂ .بردار نرمال عمود بر مرز

و ب سمت بیرون ناحی است .توابع  و  دو تابع دلخواه (پیوست و مشتقپشذیر) در داتشل ناحیشۀ


هستند .معادلۀ دیفرانسیل ( )1با استفاده از روابط ( )3و ( )5ب رابطۀ زیر تبدیل م شود
)E (X
)G (X, X
) E (X
d
n
n

()6
) (
ک در آن ˆ ( ).n
n

)G (X, X

را از این پس مشتق نرمال م نامیم .موقعیت نقاط

نشان داده شده است .همان طور ک

بیان شد مرز 

شامل س بخ

X





E (X) 

و  Xدر شکل 1

مجزا است .در نتیجش انتگشرال

مرزی رابطۀ ( )6ب س انتگرال مرزی تقسیم م شود .با استفاده از شرایط مرزی ( )2انتگرال بر روی
مرزهای   0و   صفر م شود و فقط انتگرال بر روی مرزهای   iباق م ماند
()7

)E (X
)G (X, X
) E (X
d
n
n

)G (X, X

N

i



)

E (X

i 1

با دقت در این رابط مشاهده م شود ک اگر میدان و مشتق نرمال آن بر سط روزن ها معلوم باشد

م توان میدان را در هر نقطۀ دلخواه داتل ناحیۀ



محاسب کرد .از طرف میدان بر سط روزن ها

در واقع همان میدان فرودی است ک معلوم است و عالوه بر آن م توان مششتق آن را نیشز محاسشب

کرد .ب عبارت دیگر برای محاسبۀ میدان در هر نقطۀ دلخواه در سمت راست روزن ها کاف اسشت
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انتگرال رابطۀ ( ) 7را محاسب کرد .همچنین نکتۀ حائز اهمیت اینجاسشت کش اگرچش در ایشن مقالش

روزن های دایره ای استفاده تواهد شد این روش قادر ب محاسبۀ طرح پراش از هر روزن بشا ششکل
دلخواه است.

شکل  1نمای از میدان فرودی مانع (  )  0روزن ها (  )  iو مرزها (  .)  جات تاکید بر ایشن نکتش کش ایشن روش
قابلیت محاسب طرح پراش مربوط ب روزن های با شکل دلخشواه را دارد روزنش هشا بش ششکل نشامعین و دلخشواه ترسشیم

شدهاند ول در محاسبات نق

اتمها با روزن های دایروی تقریب زده شدهاند.

 .3نتایج شبیهسازی و تحلیل نتایج
ب منظور اعتبارسنج در ابتدا پراش از تکروزنۀ دایره ای بررس و نتایج با حل تحلیل این حالشت

تاص مقایس شده است .در شکل 2شالف نمودار سط مقطع توزیع شدت بر پردۀ نمای

در فاصلۀ

 d/=150از تکروزنۀ دایره ای با شعاع  R /   2ترسیم شده است .در این مقال ابعاد طول در
تمام بخ

ها و شکل ها و نمودارها نسبت ب طول مو بانجار شده است .بشا اسشتفاده از ایشن طشرح

م توان نیمزاویۀ واگرای را از رابطۀ زیر محاسب کرد
()8

tan( / 2)  a / d

ک  aشعاع لکۀ مرکزی و  dفاصلۀ پردۀ نمای
در شکل 2شب نمودار معکو

تا روزن است.

نیمزاویۀ واگرای برحسشب قطشر بانجارششده (  ) D  2R / بشرای

تکروزن های دایره ای نشان داده شده است .معکو

شیب این نمشودار برابشر بشا  1/211اسشت کش

مقایس آن با پاسخ تحلیل تکروزنۀ دایرهای (  )   1.22 / Dبیانگر دقت محاسبات مش باششد.

همچنین نتایج شکل (2شب) نشان م دهد ک واگرای با افزای

شعاع روزن کاه

م یابد.
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(الف)
7

y = 0.82616*x - 0.073524

6.5
6

5
4.5

)(/2)-1(rad-1

5.5

4
3.5

8

7.5

7

6.5

6

2R/

5.5

5

4.5

3
4

(ب)

شکل  2الف ش توزیع شدت طرح پراش از تکروزنۀ دایره ای در صفح ای با فاصلۀ  d/=150از روزن (ششعاع روزنش

برابر با  2و اندازۀ هر پیکسل برابر با  1است) و ب ش عکس نیمزاویۀ واگرای مو پراشیافت از روزنۀ دایرهای بر حسشب

قطر روزن .

در مرحلۀ بعد طرح پراش اشعۀ  Xاز ساتتار بلوری شبی سازی شده است .برای انجام ایشن کشار

تعدادی روزنۀ دایره ای را ک ب منزلۀ اتمها هستند در آرایش منظم بر روی مانع کدر ایجاد کرده
و طرح پراش آن با روش بیانشده در این مقال شبی سازی شده است .طرحهای ایجادشده معشروف
ب طرح الوۀ عبوری هستند ک توسط عبور اشعۀ  Xاز یک الیۀ ناز

ناز

فلزی) تشکیل م شود.

بلوری (مانند یک الیۀ بسیار

ب منظور بررس طرح پراش یک بلور تکاتم تعداد  9روزن در یک آرای

مربع  3 × 3در

نظر گرفت شده است .شعاع روزن ها برابر با  R/=0/2رابت شبک برابر با  a /   2و فاصلۀ پردۀ
نمای

تا روزن ها برابر با  d/=150در نظر گرفت شده است .این آرای

روزن ها نمای دوبعدی

از یک بلور تکاتم ارائ م دهد .طرح پراش این بلور در شکل 3شالف نشان داده شده است.
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(الف)

شکل  3طرح پراش از آرای

(ب)

( )

الف) 9تای

شبکۀ  a /   2و فاصلۀ پردۀ نمای

ب) 49تای و )  121تای در بلشوری بشا ششعاع روزنشۀ  R/=0/2رابشت

تا روزن ها .d/=150

همچنین برای بررس تأریر تعداد اتمهای بلور در طرح پراش در مرحلۀ بعد ابعاد روزنش هشا و رابشت
شبک تغییر داده نششده امشا تعشداد آنهشا بش ( 49آرایش

افزای

یافت است .طرح های پراش مربوط ب این دو آرای

 )7 × 7و ( 121آرایش

 )11 × 11روزنش

ب ترتیب در ششکلهشای 3ششب و 3شش

نشان داده شده است .نتایج طرحهای پراش شکلهای 3شالف تشا 3شش نششان مش دهشد کش افشزای

تعداد روزن ها تأریری در طرح کل پراش نداشت و فقط تغییرات اندک در جزئیات آن وارد کرده
است .بنابراین نتایج مثید این واقعیت مام هستند ک این طرح مختصِ آرای

تعداد اتم ها در بلور افزای
مانند ارر انگشت آرای

دست آورد.

مربع اسشت و اگشر

یابد طرح پراش تغییری نخواهد کرد .در نتیج این طشرح را مش تشوان

مذکور دانست و ویژگ های آرای

را با توج ب جزئیات طرح پراش ب

تأریر ابعاد اتشمهای بلور در طرح پشراش در شکل  4بررس ششده و نمشودار طشرح پراش آرای
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49تای برای شعاع روزن های  R/=0/3ترسیم شده است .مقایسۀ این شکل بشا ششکل 3ششب نششان
م دهد ک افزای

شعاع روزن ها تأریر چشمگیری در شدت طرح پراش دارد.

شکل 4ـالف طرح پراش از آرای
روزن ها .d/=150

49تای با شعاع روزۀ  R/=0/3رابت ششبکۀ  a/=2و فاصشلۀ پشردۀ نمشای

در شکل  5نمودار طرح پراش در آرای
در فاصلۀ  d/=150نمای
دلیل افزای

 49تای با شعاع روزنۀ  R/=0/2رابت شبکۀ  a/=3و

داده شده است .مقایسۀ نتایج شکل  5با شکل 3شب نشان م دهد ک ب

ابعاد کل روزن واگرای طرح پراش کشاه

مرتب های باالتر پراش بر پردۀ نمای

کاه

تشا

محسوسش یافتش و لکش هشای ناشش از

ظاهر شدهاند .در واقع بش دلیشل افشزای

ابعشاد کلش روزنش و

واگرای طرح پراش بدون تغییر در ظاهر فقط کوچکتر شده است .با دقت در طرح پشراش

شکل  5و مقایسۀ آن با طرح پراش شکل 3شب مشاهده م شود ک بخ

میان طرح پراش شکل 5

در واقع تکرار طرح پراش شکل 3شب ول با ابعاد کوچکتر است .بنابراین هر گونش تغییشر سشاتتار
شبک بر طرح پراش ایجادشده اررگذار است.

شکل -4ب طرح پراش از آرای
روزن ها .d/=150

49تای با رابت شبکۀ  a/=3ششعاع روزنشۀ  R/=0/2و فاصشلۀ پشردۀ نمشای

تشا
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شکل  5آرای
طرح پراش آرای

(الف)

(ب)

37تای از شبک مثلث متشکل از الف) روزنش هشای بشا ششعاع  R/=0/2رابشت ششبکۀ  a/=2و ب)

(الف) در فاصلۀ .d/=150

در ادام طرح پراش مربوط ب ساتتاری با آرایش

مثلثش مشورد نظشر اسشت کش بشرای ایشن منظشور

روزن های دایره ای ب صورت مثلث با رابت شبکۀ  a/=2در نظر گرفت شده است .تعداد روزن هشا

مطابق شکل 6شالف برابر  37و شعاع آنها برابر با  R/=0/2است .طرح پراش این ساتتار در شکل

6شب نشان داده شده است.

شکل  6آرای
طرح پراش آرای

(الف)

(ب)

37تای از شبک مثلث متشکل از الشف) روزنش هشای بشا ششعاع  R/=0/2رابشت ششبکۀ  a/=3و ب)

(الف) در فاصلۀ .d/=150

همچنین تأریر تغییر رابت شبک در شکل 7شالف بررس شده و طرح پراش شبکۀ مثلث  37تشای بشا

رابت شبکۀ  a/=3و ابعاد شکاف  R/=0/2نشان داده شده و در شکل 7ش ب طرح پراش این سشاتتار

در فاصلۀ  d/=150ترسیم شده است .مقایسۀ نتایج شکل 6شب و 7شب نششان مش دهشد بشا افشزای
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یافت و طرح پراش مربوط ب مرتب های باالتر نیز بر

رابت شبک فقط واگرای مو پراشیده کاه

پرده ظاهر م شود ول طرح کل آن تغییر نکرده است .ک این نتایج در تطابق با نتایج آرای

مربع

است .همچنین این نتایج مجدداً مثید این مطلب است ک هر طرح پراش ارتباط مستقیم بشا ششکل

آرای

روزن ها یا ب عبارت ساتتار شبکۀ بلور دارد و تغییر در جزئیات شبک فقط جزئیشات طشرح

پراش را تغییر م دهد .در نتیج هر طرح را م توان مشخصۀ شبکۀ تاص در نظر گرفت و با توج
ب شکل طرح پراش م توان از شبک اطالعات ب دست آورد و شکل شبک را پی گوی کرد.

 .4جمعبندی
پراش اشعۀ  Xنق

مثرری در شناسای مواد دارد .با استفاده از پراش اشع  Xم توان ب ساتتار س

بعدی مواد پ برد .این علم ب صورت گسترده در شناسای ویرو هشا و سشایر مشواد کشاربرد دارد.

پیچیدگ روزافزون ساتتار ویرو ها منجر ب تحقیقات وسیع با اشع  Xشده است .در ایشن مقالش

پراش اشع  Xمدلسازی و مورد بررس قرار گرفت است .برای مدلسازیها از تابع گرین اسشتفاده
شده و برنام ها در زبان فرترن نوشت شده است .برای این منظور طرح معادلسازی سشاتتار بلشور بشا

روزن های دایرهای پیشنااد و طرح پراش تکروزنۀ دایشرهای و سشسس بلشور تشکاتمش در آرایش

مربع و مثلث بررس شد .نتایج بررس طرح پراش تکاتم نشان داد ک زاویۀ واگرایش بشرای هشر
طول مو مشخص با افزای

ابعاد اتم کاه

با تعداد اتمهای  9و  49و  121تای و

مربع از بلورهای تکاتمش

م یابد .بررس آرای

شعاع  R/=0/2رابت شبکۀ  a/=2و در فاصشلۀ d/=150

تعداد اتمها تغییری نکرده و بنشابراین ایشن

نشان داد ک طرح کل پراش برای این آرای

با افزای

ابعاد اتمها در طرح پراش نشان داد ک افزای

ابعاد اتشمهشا سشبب افشزای

طرح پراش م تواند مانند ارر انگشت برای بررس نوع شبکۀ بلور ب کار رود .بررس تأریر افزای
م شود .همچنین افزای

رابت شبک در این ساتتارها نیز سبب کاه

باالتر در طرح پراش م شود .نتایج بررس آرای

واگرای و ظاور مرتب های

مثلث با تعداد اتمهای  37تای نیز در این مقالش

بررس و طرح پراش این ساتتارها ارائ شد .بررس نتایج افزای

ب نتایج مشابا با آرای

ششدت در طشرح پشراش

رابت شبک در این ساتتارها نیشز

مربع انجامید و مرتب های باالتر پراش بر روی پرده ظاهر شدند.
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