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Röntgen diffrakció
Fizika-Biofizika

2014. 11. 12. 

Hogyan lehet a rtg sugársugárnyalábot irányítani: kontrollálás

A rtg sugárzás nem fókuszált → árnyékkép.

Fényforrás egy pontja → élesebb kép.

Cél: éles kép

Hogyan?

Az anód 17 fokos szögben áll – keskenyebb lesz.

Rés behelyezése vagy ólomkúp 

A testről szóródó sugarakat egy ólomból készült 

rács elnyeli.

Röntgen képalkotás

o A terjedési irányban egymás mögött elhelyezkedő elemek abszorpciójának összeadódása 

révén kapunk képet.

o 2D szummációs leképezés

o Nem tartalmaz mélységi információt.

o A nagyobb kontrasztú elem kitakarja a kisebbet

o A szóródó röntgensugárzás is 

exponálja a képet (szürke háttér).

o A vizsgált testrészt a sugárforrás és a detektor közé helyezik.

o Az egyes szövetek/anatómiai struktúrák abszorpciója eltérő.

o Ahol jobban áthatol, ott a fotolemez is jobban megfeketedik.

o Csontokban nagyobb rendszámú elemek → nagyobb elnyelés → világosabb kép

Mg Z=12, P Z=15, K Z=19, Ca Z=20

o Lágy szövetekben túlnyomórészt → kisebb abszorpció → sötétebb kép

H Z=1, C Z=6, O Z=7, N Z=8

o A csont jobban elnyeli a sugárzást, mint pl. az izom (nagyobb elektronsűrűség), ezáltal 

a fotolemezt kisebb mértékben feketíti meg.

Röntgendiffrakció

http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/d.jones/t42morph.html

small alpha-helical protein (porcine NK-lysin) interferencia

Különböző forrású koherens hullámok összeadódása, miközben új hullámmintázat 
keletkezik. 

Konstruktív Destruktív 

Azonos frekvencia,           egyező fázis  ellentétes fázis 
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Diffrakció
(elhajlás)

A fény haladási irányának megváltozása egy megfelelő méretű akadályon.

Huygens-elv: A hullámfront pontjai elemi hullámok (kör- illetve gömb-)
kiindulópontjainak tekinthetők. A tovahaladó új hullámfront ezen elemi hullámok közös
érintője, burkoló görbéje.

Az első lépés a rtg diffrakció leírásában

Röntgen sugárzás – elektromágneses hullám
vagy részecske?
• Ha hullám → diffrakció!
• Optikai ráccsal nem sikerült.
• A röntgen hullámhossza kisebb mint az alkalmazott rácsállandó!?
• Kristályrács alkalmazásának ötlete.

Max von Laue:
Nobel-díjas (1914) német fizikus 
Kristályrács alkalmazásának ötlete. 

Kristály – 3 dimenziós diffrakciós rács

Diffrakció kristályon

Kristály: atomok, ionok, vagy molekulák szabályosan ismétlődő elrendeződése az anyag szerkezetében.

Elemi cella: ismétlődő, legkisebb 

geometriai mintázat

: atom, ion, molekula

Laue egyenlet(ek)

Az interferenciakép értelmezéséhez felhasználjuk, hogy a két szomszédos rácspontról kiinduló elhajlott
röntgensugár akkor ad konstruktív interferencia maximumot (sötét pont a fényképlemezen), ha azonos
fázisban érkeznek meg, vagyis a teljes úthossz különbségük a sugárzás hullámhosszának egész számú
többszöröse.

Atomok közötti 
távolság

Beeső rtg. sugár 

Elhajlott rtg-sugár

Laue, 1912: a röntgen sugárzás hullámhossza összemérhető az
atomok közti távolsággal a kristályon belül.

Három dimenzióra

k, l, m – egész számok

Bragg egyenlet

William Henry Bragg és fia William Lawrence Bragg

Kidolgozták a kristályszerkezet rtg-sugárzással való vizsgálatának alapjait.

A kristályrács leírása→ Fizikai Nobel-díj1915

Konstruktív interferencia létrejöttének feltételei a kristályról szóródó rtg-sugárzás esetén.
Milyen szögű röntgensugarat térít el legjobban a kristály, ha a röntgensugár hullámhosszát és a kristályatomok távolságát
ismerjük?

2d sinΘ = nλ

d: a rács síkjai közötti távolság
Θ : a beeső sugárzás és a szóró felület közötti szög
n: egész szám
λ : hullámhossz

Úthossz különbség
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A konstruktív interferencia (erősítés) feltétele: 

2d sinΘ = nλ

A röntgen sugár elhajlási szögéből (θ) kiszámolható a
kristály síkjai közti távolság (d)!

Vizsgálati módszerek

Egykristály módszer 
(Forgókristály)

Pordiffrakciós módszer

http://www.pdb.org

fehérjék vizsgálata 
röntgendiffrakcióval

1958: első fehérje (bálna mioglobin) atomi 
struktúrájának meghatározása 
1962: kémiai Nobel díj

DNs röntgendiffrakciós mintázata 

1953 - James D. Watson and Francis Crick 


