
BAB II
DIFRAKSI SINAR-X OLEH KRISTAL

- +

K A

• Spektrum sinar-x : - Kontinyus → sangat lebar →karena Brem Strolung

- Diskrit →karena transisi elektron di dalam anoda



• Frekuensi maksimum dapat dihubungkan
dengan V sebagai berikut :



atau

Hukum Bragg :

Sinar-x monokro (1   )

. . . . .

. . . . .

. . . . .



Hasil interferensi pada detektor adalah

bergantung pada beda fase (δ) antara 2 sinar

difraksi yang berurutan

Hasil interferensi maksimum jika δ = 2πn

→ HK.Bragg



• Aplitodo gelombang terdifraksi

• Intensitas gelombang terdifraksi adalah
bergantung pada distribusi elektron dalam
setiap sel

• Kerapatan jumlah elektron =



• Misal n(x)= fungsi periodik dalam arah sumbu
x (1-D), dengan perioda a. setiap fungsi
periodik dapat ditulis dalam bentuk deret
Fourier sbb :



Dapat ditulis dalam bentuk :
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Dimana :



• Pers (3),     = koef. Fourier = Bil. Komplek

Menjadikan n(x) = fungsi yang riil, syaratnya
adalah

Bukti : misalkan

Untuk p dan –p pers (3) menjadi :
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Jika



• Fungsi periodik 3-D       , Deret Fourier dapat
ditulis dengan cara yang sama, yaitu :

• Tugas kita adalah menentukan vektor
sedemikian rupa sehingga pada pers (5) tidak
berubah oleh vektor translasi kristal



VEKTOR LATTICE RECIPROC

Untuk menentukan , terlebih dahulu kita
definisikan sumbu2 lattice reciproc

Kita peroleh : 



Contoh :

Ini dapat menandai setiap titik didalam ruang Resiprok oleh
sebuah lattice resiprok yang di Defenisikan :
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• Pada struktur kristal mempunya dua jenis
lattice, yaitu lattice kristal & lattice resiprok



• Difraksi
Sebuah set vektor–vektor lattice resiprok menentukan

kemungkinan arah pantulan sinar-x. 

Perhatikan gambar :

Selisih lintasan antara kedua sinar datang adalah :



• Jadi beda sudut fase antara kedua sinar
datang adalah :



• Dengan cara yang sama, beda sudut fase
untuk kedua sinar difraksi sinar-sinar
adalah : 



• Bada sudut fase total antara kedua berkas
sinar difraksi adalah :

• Sehingga gelombang/sinar difraksi dari
elemen volum dV mempunya vektor fase : 

• Relatif terhadap sinar difraksi di titik o.



• Amplitudo gelombang terdifraksi dari elemen
volum dV adalah berbanding lurus dengan
konsentrasi elektron lokal dan elemen
volum dV. 

• Amplitudo total (F) dari gelombang terdifraksi
dalam arah adalah :
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• Subsitusi pers (5) ke (8) :
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Jika vektor hamburan (∆k) sama dengan vektor
kisi resiprok , maka : 



KRISTAL

Untuk hamburan/difraksi elastik, energi foton

Sama dengan energi foton difraksi

Dengan demikian kondisi difraksi dapat ditulis :

Segingga : 

→ kondisi difraksi



Apabila didalam suatu kristal terdapat N buah
sel, dan kondisi difraksi tercapai, maka
amplitudo sinar difraksi dapat ditulis : 

Jika : 

Maka : 



Jika = vektor posisi dari atom j, makan atom j 
akan menyumbang konsentrasi elektron ke
titik sebesar



• Sehingga konsentrasi elektron total di titik ,

Adalah jumlah sembangan konsentrasi dari
semua atom-atom dalam sel tersebut.

Dimana s = jumlah atom dalam sebuah basis.

Sehingga Faktor struktur dapat ditulis sbb :


