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T
echnika vysokorozlišovacej rtg dif-
rakcie je relevantná pre materiály s 
vysokým štruktúrnym usporiadaním 
základných jednotiek (atómy, mo-

lekuly), ktoré je v celom objeme materiálu 
charakterizované jednou trojrozmernou pe-
riodickou kryštálovou mriežkou. Typicky ide 
o monokryštály alebo epitaxne rastené ten-
ké vrstvy na podložke. Vysoká usporiadanosť 
štruktúry vyžaduje meranie rtg difrakcie s 
vysokým rozlíšením. To v prípade uhlovo-
-disperzného merania znamená požiadavku 
na monoenergetický rtg zväzok s úzkou šír-
kou pásma okolo čiary Kα1, kde okrem zlož-
ky Kβ je efektívne potlačená aj zložka Kα2. 
Zároveň je dôležité, aby odfiltrovanie zložky 
Kα2 bolo sprevádzané minimálnym pokle-
som užitočnej intenzity čiary Kα1 na výstupe 
monochromátora, čo je osobitne dôležité 
pre rtg merania slabo rozptyľujúcich nano-
materiálov a nanoštruktúr.

Nevýhody súčasných riešení
V súčasnosti sa na potlačenie zložky Kα2 pri 
meraniach vysokorozlišovacej rtg difrakcie 
používa štvorodrazový Bartelsov monochro-
mátor, ktorý sa skladá z dvoch monolitických 
kanálikových monochromátorov s paralel-
nými stenami. Tieto monochromátory sú vy-
robené z toho istého materiálu (najčastejšie 

monokryštály germánia alebo kremíka) a vy-
užívajú rovnakú rtg difrakciu (väčšinou 220, 
príp. 440). 
V základnej verzii Bartelsovho monochro-
mátora sú difraktujúce steny kanálikov pa-
ralelné s difraktujúcimi rovinami v každom 
monolitickom monochromátore, takže všet-
ky štyri difrakcie sú symetrické (nulový uhol 
asymetrie α). Monolitické monochromátory 
majú nedisperzné usporiadanie paralelných 
stien kanálikov, a preto samy osebe nemenia 
energetickú šírku zväzku. Vysoké rozlíšenie 
sa dosahuje vzájomným disperzným uspo-
riadaním monolitických monochromátorov. 
V komerčných Bartelsových monochromáto-
roch je možnosť jemnej rotácie a priečneho 
posuvu monolitických monochromátorov, 
čím možno doladiť výstupnú intenzitu na 
maximum. 
Výhodou Bartelsovho monochromátora je, 
že zachováva na výstupe polohu a smer šíre-
nia rtg zväzku, čo zjednodušuje konštrukciu 
rtg difraktometra pre merania vysokorozli-
šovacej rtg difrakcie. Problémom Bartelsov-
ho monochromátora je malá priepustnosť 
zložky rtg žiarenia Kα1 (pomer výstupnej a 
vstupnej intenzity rtg zväzku), a teda malá 
intenzita na výstupe. To môže znemožniť 
použitie tohto monochromátora napr. pre 
merania epitaxných tenkých vrstiev a vše-

obecne slabo rozptyľujúcich vzoriek, alebo 
vzoriek s malým difraktujúcim objemom, 
ktoré majú monokryštalickú štruktúru. 

Nové riešenie zo SAV
Tímu pôvodcov z Fyzikálneho ústavu SAV 
sa podarilo odstrániť vyššie uvedený prob-
lém Bartelsovho monochromátora návrhom 
nového štvorodrazového monochromáto-
ra, ktorý má vyššiu priepustnosť zložky rtg 
žiarenia Kα1 ako Bartelsov monochromátor, 
pričom efektívne potlačí zložku Kα2. 
Nový štvorodrazový rtg monochromátor na 
vysokorozlišovaciu rtg difrakciu obsahuje 
dva monolitické kanálikové monochromá-
tory z rovnakého materiálu (monokryštál 
germánia alebo monokryštál kremíka). Tie 
sú prispôsobené na využitie dvoch rôznych 
difrakčných kryštalografických rovín (111) a 
(220), pričom druhý monolitický kanálikový 
monochromátor je natočený voči prvému 
monochromátoru o uhol rovný rozdielu 
Braggových uhlov difraktujúcich kryštalo-
grafických rovín (220) a (111).

Výhody nového riešenia 
Predstavené inovatívne riešenie sa vyznaču-
je predovšetkým nasledujúcou konkurenč-
nou výhodou: vyššia priepustnosť (a teda 
vyššia výstupná intenzita rtg zväzku) pre 
vysokorozlišovaciu rtg difrakciu v porovnaní 
s Bartelsovým monochromátorom, a to pri 
efektívnom potlačení zložky Kα2 a zachovaní 
pôvodného smeru šírenia rtg zväzku.

Hľadá sa partner
Štvorodrazový monochromátor podľa uve-
deného riešenia predstavuje nový prvok dif-
rakčnej rtg optiky s rôznym využitím. Môže 
sa použiť ako monochromátor na merania 
vysokorozlišovacej rtg difrakcie, kde hlav-
nou požiadavkou je skôr vysoká výstupná in-
tenzita rtg zväzku ako maximálne rozlíšenie. 
Toto je častý prípad merania nanoštruktúr 
pre rôzne aplikácie v (opto)elektronike, spin-
tronike, senzoroch, biomedicíne a podobne.
Štvorodrazový rtg monochromátor na vyso-
korozlišovaciu rtg difrakciu je predmetom 
slovenského úžitkového vzoru 9351.
Pôvodcovia hľadajú priemyselných partne-
rov pre licencovanie daného riešenia.
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