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Anotácia:
Obsahuje dva monolitické kanálikové monochromátory
z rovnakého materiálu, kde jednotlivé monolitické kanálikové monochromátory sú uspôsobené na využitie dvoch
rôznych difrakčných kryštalografických rovín 111 a 220
a kde druhý monolitický kanálikový monochromátor je natočený proti prvému monochromátoru o uhol rovnajúci sa
rozdielu Braggových uhlov difrakčných kryštalografických
rovín 220 a 111; každý monolitický kanálikový monochromátor obsahuje telo tvorené monokryštálom, v ktorom je
vytvorený kanál, ktorého dve steny tvoria dve rovinné difrakčné plochy, usporiadané navzájom rôznobežne tak, že
ich pomyselná priesečnica je kolmá na pozdĺžnu os kanála;
a kde všetky štyri rovinné difrakčné plochy sú vychýlené
proti difrakčným kryštalografickým rovinám príslušných
monokryštálov o rôzne uhly asymetrie α1 až α4 ≠ 0 a kde
hodnoty jednotlivých uhlov asymetrie α1 až α4 sa vypočítajú
metódou „ray tracing“ na základe dynamickej teórie rtg.
difrakcie a optimalizujú sa fitovaním. Monochromátor je
osobitne vhodný na rtg. štruktúrnu analýzu slabo rozptyľujúcich vzoriek alebo vzoriek s malým difraktujúcim objemom, ktoré majú monokryštalickú štruktúru (napr. nanoštruktúry). Zachovanie smeru šírenia rtg. zväzku zjednodušuje konštrukciu rtg. zariadenia, ktoré bude takýto monochromátor využívať.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka uhlovo-disperznej rtg. štruktúrnej analýzy materiálov s vysokým rozlíšením.
V praxi sa používa názov vysoko rozlišovacia rtg. difrakcia.
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Technika vysoko rozlišovacej rtg. difrakcie je relevantná pre materiály s vysokým štruktúrnym usporiadaním základných jednotiek (atómy, molekuly), ktoré je v celom objeme materiálu charakterizované jednou
trojrozmernou periodickou kryštálovou mriežkou. Typicky ide o monokryštály alebo epitaxne rastené tenké
vrstvy na podložke. Vysoká usporiadanosť štruktúry vyžaduje meranie rtg. difrakcií s vysokým rozlíšením,
čo v prípade uhlovo-disperzného merania znamená požiadavku na monoenergetický rtg. zväzok s úzkou šírkou pásma okolo čiary Kα1, kde okrem zložky Kβ je potlačená efektívne aj zložka Kα2. Zároveň je dôležité,
aby odfiltrovanie zložky Kα2 bolo sprevádzané minimálnym poklesom užitočnej intenzity čiary Kα1 na výstupe monochromátora. To je osobitne dôležité pre rtg. merania slabo rozptyľujúcich nanomateriálov a nanoštruktúr.
Na potlačenie zložky Kα2 pri meraniach vysoko rozlišovacej rtg. difrakcie sa dnes používa štvorodrazový
Bartelsov monochromátor, ktorý sa skladá z dvoch monolitických kanálikových monochromátorov s paralelnými stenami (znázornený na obr. 4). Tieto monochromátory sú vyrobené z toho istého materiálu (najčastejšie monokryštály Ge, Si) a využívajú rovnakú rtg. difrakciu (väčšinou 220, príp. 440). V základnej verzii
Bartelsovho monochromátora sú difraktujúce steny kanálikov paralelné s difraktujúcimi rovinami v každom
monolitickom monochromátore, takže všetky štyri difrakcie sú symetrické (nulový uhol asymetrie α). Monolitické monochromátory majú nedisperzné usporiadanie paralelných stien kanálikov a preto samy osebe nemenia energetickú šírku zväzku. Efektívne potlačenie zložky Kα2 je dôsledkom disperzného usporiadania
medzi druhou difraktujúcou stenou kanálika prvého monolitického monochromátora a prvou difraktujúcou
stenou kanálika druhého monochromátora. V komerčných Bartelsových monochromátoroch 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 šírenia rtg. zväzku, čo
zjednodušuje konštrukciu rtg. difraktometra pre merania vysoko rozlišovacej rtg. difrakcie.
Problémom Bartelsovho 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 všeobecne slabo rozptyľujúcich vzoriek alebo
vzoriek s malým difraktujúcim objemom, ktoré majú monokryštalickú štruktúru.
Nízka intenzita zložky žiarenia Kα1 na výstupe Bartelsovho monochromátora pre vysoko rozlišovaciu
rtg. difrakciu sa rieši využitím asymetrickej difrakcie na stenách kanálikov monolitických monochromátorov.
Steny kanálikov sú paralelné, ale voči difraktujúcim kryštalografickým rovinám sú odchýlené o uhol asymetrie α. Keďže asymetrická difrakcia mení šírku rtg. zväzku (obr. 2), dochádza pri rozšírení rtg. zväzku k zväčšeniu vstupnej akceptancie a zníženiu výstupnej divergencie pre danú difrakciu a pri zúžení rtg. zväzku naopak (Liouvilleov teorém; Als-Nielsen, McMorrow 2001). Asymetrický Bartelsov monochromátor je riešený
tak, že prvá difrakcia v každom monolitickom monochromátore rtg. zväzok rozširuje a druhá zas zužuje
na pôvodnú šírku, čím sa zväčší akceptancia na vstupe a divergencia na výstupe každého monolitického monochromátora. Tým sa zvýši priepustnosť prvého monolitického monochromátora, pričom zvýšená divergencia na jeho výstupe je kompenzovaná zväčšenou akceptanciou na vstupe druhého a výsledkom je vyššia intenzita zložky žiarenia Kα1 na výstupe v porovnaní so symetrickým Bartelsovým monochromátorom.
Cieľom tohto technického riešenia je vyriešiť uvedený problém Bartelsovho monochromátora návrhom
nového štvorodrazového monochromátora, ktorý má vyššiu priepustnosť zložky rtg. žiarenia Kα1 ako Bartelsov monochromátor, pričom efektívne potlačí zložku Kα2.
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Štvorodrazový rtg. monochromátor pre vysokorozlišovaciu rtg. difrakciu, podľa tohto technického riešenia obsahuje dva monolitické kanálikové monochromátory z rovnakého materiálu, ktorého podstatou je, že:
– jednotlivé monolitické kanálikové monochromátory sú prispôsobené na využitie dvoch rôznych difrakčných kryštalografických rovín 111 a 220, a kde druhý monolitický kanálikový monochromátor je natočený voči prvému monochromátoru o uhol rovný rozdielu Braggových uhlov difrakčných kryštalografických rovín 220 a 111; a kde
– každý monolitický kanálikový monochromátor obsahuje telo tvorené monokryštálom, v ktorom je vytvo-
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rený kanál, ktorého dve steny tvoria dve rovinné difrakčné plochy, usporiadané navzájom rôznobežne tak,
že ich pomyselná priesečnica je kolmá na pozdĺžnu os kanála; a kde
– všetky štyri rovinné difrakčné plochy sú vychýlené voči difrakčným kryštalografickým rovinám 111
a 220 príslušných monokryštálov o rôzne uhly asymetrie α1 až α4 ≠ 0 a kde hodnoty jednotlivých uhlov
asymetrie α1 až α4 sa vypočítajú, napr. metódou „ray tracing“, na základe dynamickej teórie rtg. difrakcie
a optimalizujú sa fitovaním.
Monolitické kanálikové monochromátory môžu byť vyrobené z monokryštálu germánia alebo monokryštálu kremíka.
Monolitické kanálikové monochromátory môžu využívať napr. difrakčné kryštalografické roviny 111
a 220.
Štvorodrazový rtg. monochromátor podľa tohto technického riešenia, optimalizovaný pre zdroj žiarenia
Ga, kde prvý monolitický kanálikový monochromátor, v smere šírenia rtg. žiarenia, využíva difrakčnú kryštalografickú rovinu 111 a druhý monolitický kanálikový monochromátor využíva difrakčnú kryštalografickú
rovinu 220 a kde druhý monolitický kanálikový monochromátor je natočený voči prvému monolitickému kanálikovému monochromátoru o uhol rovný rozdielu Braggových uhlov difrakčných kryštalografických rovín
220 a 111, obsahuje:
– prvý monolitický kanálikový monochromátor obsahujúci telo tvorené monokryštálom germánia, v ktorom
je vytvorený kanál, ktorého dve steny tvoria prvú a druhú rovinnú difrakčnú plochu, v smere šírenia rtg.
zväzku, usporiadané navzájom rôznobežne tak, že ich pomyselná priesečnica je kolmá na pozdĺžnu os kanála, a kde:
○ prvá rovinná difrakčná plocha je vychýlená voči difrakčnej kryštalografickej rovine 111 o uhol asymetrie α1 = 10,1°, a
○ druhá rovinná difrakčná plocha je vychýlená voči difrakčnej kryštalografickej rovine 111 o uhol asymetrie α2 = –8,8°, a kde
– druhý monolitický kanálikový monochromátor obsahujúci telo tvorené monokryštálom germánia, v ktorom je vytvorený kanál, ktorého dve steny tvoria tretiu a štvrtú rovinnú difrakčnú plochu, usporiadané
navzájom rôznobežne tak, že ich pomyselná priesečnica je kolmá na pozdĺžnu os kanála, a kde:
○ tretia rovinná difrakčná plocha je vychýlená voči difrakčnej kryštalografickej rovine 220 o uhol asymetrie α3 = 14, 2°, a
○ štvrtá rovinná difrakčná plocha je vychýlená voči difrakčnej kryštalografickej rovine 220 o uhol asymetrie α4 = –17°.
Každý monolitický kanálikový monochromátor môže byť samostatne umiestnený na manipulátore so 6
stupňami voľnosti alebo inej polohovateľnej podstave, na nastavenie optimálnej polohy monochromátorov
voči zdroju žiarenia ako aj voči sebe navzájom.
Toto technické riešenie opisuje nový typ štvorodrazového röntgenového (rtg.) Ge monochromátora s vysokou priepustnosťou zložky žiarenia Kα1 pre rtg. analýzu v uhlovo disperznom móde s vysokým energetickým rozlíšením (vysoko rozlišovacia rtg. difrakcia), ktorý okrem zložky žiarenia Kβ spoľahlivo odfiltruje aj
zložku Kα2.
Výhodou štvorodrazového monochromátora podľa tohto technického riešenia je jeho vyššia priepustnosť
(a teda vyššia výstupná intenzita rtg. zväzku) pre vysoko rozlišovaciu rtg. difrakciu v porovnaní s Bartelsovým monochromátorom, a to pri efektívnom potlačení zložky Kα2 a zachovaní pôvodného smeru šírenia rtg.
zväzku.
Monochromátor je preto osobitne vhodný pre rtg. štruktúrnu analýzu slabo rozptyľujúcich vzoriek alebo
vzoriek s malým difraktujúcim objemom, ktoré majú monokryštalickú štruktúru (napr. nanoštruktúry).
Pri týchto vzorkách môže byť použitie Bartelsovho monochromátora problematické.
Na druhej strane má štvorodrazový monochromátor podľa tohto technického riešenia väčšiu spektrálnu
šírku rtg. zväzku na výstupe, a teda je menej vhodný na merania rtg. difrakcie s extrémne vysokým rozlíšením ako hlavnou požiadavkou. Použitie dvoch rôznych difrakcií v tomto štvorodrazovom monochromátore
má tiež za následok malý odskok výstupného rtg. zväzku oproti vstupujúcemu rtg. zväzku (pri zachovaní
smeru šírenia).
Štvorodrazový monochromátor podľa tohto technického riešenia predstavuje nový prvok difrakčnej rtg.
optiky s rôznym využitím. Môže sa použiť ako monochromátor pre merania vysokorozlišovacej rtg. difrakcie, kde hlavnou požiadavkou je skôr vysoká výstupná intenzita rtg. zväzku ako maximálne rozlíšenie. Toto
je častý prípad merania nanoštruktúr pre rôzne aplikácie v (opto)elektronike, spintronike, senzoroch, biomedicíne, a podobne.
Perspektívnou oblasťou je využitie pri vývoji nových vysokovýkonných laboratórnych zdrojov rtg. žiarenia so vstavanou rtg. optikou, ktoré nahrádzajú tradičné rtg. lampy.
Reflexná Montelova optika zabudovaná na výstupe rtg. zdroja koncentruje rtg. lúče do úzkeho zväzku
s vysokým tokom fotónov. Nedávna štúdia ukázala (P. Nádaždy, J. Hagara, M. Jergel, E. Majková, P. Mikulík, Z. Zápražný, D. Korytár, P. Šiffalovič, Exploiting the Potential of Beam-compressing Channel-cut Mo-
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nochromators for Laboratory High-resolution Small-angle X-ray Scattering Experiments, Journal of Applied
Crystallography, volume 52 (2019), pages 498-506) že integrácia Montelovej optiky a kanálikových rtg. monochromátorov ako nových modulov reflexno-difrakčnej rtg. optiky pre budúcu generáciu laboratórnych rtg.
zdrojov môže ďalej zvýšiť a priblížiť tok fotónov ku hodnotám, ktoré dosahujú rtg. zväzky zo synchrotrónových prstencov. Aplikácia štvorodrazového monochromátora podľa tohto technického riešenia v takomto
module by zároveň spoľahlivo odfiltrovala zložku Kα2 pre merania vysokorozlišovacej rtg. difrakcie. Výskum v tejto oblasti stále napreduje.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Na obrázku 1 je znázornená schéma štvorodrazovvého röntgenového Ge monochromátora zloženého
z dvoch kanálikových monolitických monochromátorov pre difrakčné kryštalografické roviny 111 a 220. θ je
Braggov uhol, α je uhol asymetrie difrakcie.
Na obrázku 2 je znázornená schéma asymetrickej difrakcie. θB je Braggov uhol, α je uhol asymetrie difrakcie, n1 je normála k povrchu a n2 je normála k difrakčnej rovine. Na obrázku 3 je znázornený graf závislosti normalizovanej výstupnej intenzity Ge štvorodrazového röntgenového monochromátora podľa technického riešenia od rôznych kombinácií štyroch uhlov asymetrie α1 až α4 difrakcií v kanálikoch (číslovanie
a v smere šírenia rtg. zväzku) vypočítaná metódou „ray tracing“.
Na obrázku 4 je znázornená schéma symetrického Bartelsovho monochromátora. θB je Braggov uhol.
Druhý kanálikový monochromátor je oproti prvému pootočený o uhol 2θB. Bartelsov monochromátor predstavuje najbližší stav techniky.
Na obrázku 5a je znázornený DuMondov diagram štvorodrazovvého röntgenového monochromátora podľa tohto technického riešenia zloženého z dvoch kanálikových monolitických monochromátorov pre difrakčné kryštalografické roviny 111 a 220. Súradnice 0,0 zodpovedajú Braggovmu bodu.
Na obrázku 5b je znázornený DuMondov diagram Bartelsovho monochromátora pre difrakciu 220. Súradnice 0,0 zodpovedajú Braggovmu bodu.
Príklady uskutočnenia
Príklad 1
Štvorodrazový monochromátor znázornený na obr. 1 pozostáva z kvázidisperzného usporiadania dvoch
monolitických kanálikových monochromátorov s rôznobežnými stenami kanálika. Monolitické monochromátory sú z rovnakého materiálu (monokryštály Ge) a sú navrhnuté pre difrakčné kryštalografické roviny 111
a 220 (poradie v smere šírenia rtg. zväzku ). Difrakcie sa dejú na vnútorných stenách kanálikov, ktoré sú voči
difrakčným rovinám odchýlené o uhol asymetrie α. V dôsledku toho dochádza pri každej zo štyroch difrakcií
k rozšíreniu alebo zúženiu rtg. zväzku v difrakčnej rovine (tzv. asymetrická difrakcia, obr. 2) a súčasne
k zmene akceptancie a divergencie pre každú difrakciu (Liouvilleov teorém; J. Als-Nielsen, D. McMorrow,
Elements of Modern X-ray Physics, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2001) oproti symetrickej difrakcii
(nulový uhol asymetrie). Podľa konvencie sa uhly asymetrie považujú za kladné pri zúžení rtg. zväzku
a za záporné pri jeho rozšírení. Optimalizáciou štyroch uhlov asymetrie a a teda divergencie a akceptancie
štyroch po sebe idúcich difrakcií pre vlnovú dĺžku Kα1 je maximalizovaná intenzita rtg. zväzku na výstupe
štvorodrazového monochromátora podľa tohto technického riešenia, pričom kvázidisperzné usporiadanie
medzi druhou difraktujúcou stenou kanálika prvého monolitického monochromátora a prvou difraktujúcou
stenou kanálika druhého monochromátora zabezpečuje efektívne potlačenie zložky Kα2.
Optimalizácia návrhu štvorodrazového rtg. monochromátora znázorneného na obr. 1 je demonštrovaná
na obr. 3, ktorý ukazuje výstupnú intenzitu v závislosti od rôznych kombinácií štyroch uhlov asymetrie α1 až
α4 difrakcií v kanálikoch (číslovanie α1–4 v smere šírenia rtg. zväzku). Uhly asymetrie z každej kombinácie
sú na obr. 3 spojené lomenou čiarou, ktorej odtieň škáluje výstupnú intenzitu.
Výpočty pre systematicky menené kombinácie uhlov asymetrie α boli urobené pre monolitické Ge monochromátory metódou „ray tracing“ (voľne prístupný program SKL; P. Mikulík, A. Kubeňa, SKL, Masarykova Univerzita, Brno 2010), pričom sa zohľadnili efekty opísané dynamickou teóriou rtg. difrakcie (extinkcia, refrakcia...) ako aj spektrálna charakteristika a divergencia reálneho rtg. zdroja značky Excillum®
(https://www.excillum.com) s Ga kvapalnou anódou.
Priepustnosť štvorodrazového monochromátora (pomer výstupnej a vstupnej intenzity rtg. zväzku) pre
zložku žiarenia Kα1 dosahuje pre optimalizované uhly asymetrie α1 = 10.1°, α2 = –8,8°, α3 = 14,2°, α4 = –17°
maximálnu hodnotu 0,089 (8,9 %), teda ide o zníženie pôvodnej intenzity len o cca. 1 rád (pozri tabuľku 1).
Pritom pomer intenzity zložiek Kα2/Kα1 je v ráde 10–10, čo znamená prakticky nemerateľný príspevok čiary
Kα2 k výsledku rtg. merania aj s uvážením rôznych experimentálnych faktorov, ktoré môžu tento pomer
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zhoršovať. Zároveň sa zachováva pôvodný smer šírenia rtg. zväzku, čo zjednodušuje konštrukciu rtg. zariadenia, ktoré bude štvorodrazový monochromátor podľa tohto technického riešenia využívať.
Dôvod vyššej priepustnosti štvorodrazového monochromátora podľa tohto technického riešenia v porovnaní s Bartelsovým monochromátorom je graficky znázornený na obr. 5a a 5b na DuMondových diagramoch.
DuMondov diagram (Als-Nielsen, McMorrow 2001) ukazuje zmenu difraktovanej vlnovej dĺžky v závislosti od odchýlky od Braggovho uhla v tesnom okolí Braggovho bodu daného Braggovou rovnicou, ktorá je
aproximovaná priamkou. Intrinzická (Darwinova) šírka difrakcie rozširuje túto priamku na pás.
Na obr. 5a 5b sú zobrazené pásy difrakcií, ktoré nastávajú súčasne v obidvoch monolitických monochromátoroch. V štvorodrazovom monochromátore podľa tohto technického riešenia je rôzny sklon pásov daný
rôznymi difrakčnými kryštalografickými rovinami 111 a 220 (kvázidisperzné usporiadanie), v prípade Bartelsovho monochromátora je daný disperzným usporiadaním monolitických monochromátorov. Plocha prekryvu pásov daná ich skrížením je úmerná intenzite rtg. žiarenia na výstupe celého monochromátora a demonštruje vyššiu priepustnosť nového štvorodrazového monochromátora. Kvantitatívne porovnanie s Bartelsovým asymetrickým a symetrickým monochromátorom využívajúcim difrakciu 220 pre zdroj rtg. žiarenia
Excillum® bolo urobené metódou „ray tracing“, ktorá bola použitá aj pre výpočet nového štvorodrazového
monochromátora.
Príklad 2
Na praktické porovnanie boli vyrobené Ge monolitické monochromátory pre difrakčné kryštalografické
roviny 111 a 220 s optimalizovanými uhlami asymetrie α a dvojice Ge 220 monolitických monochromátorov
s paralelnými stenami kanálikov pre asymetrický (α = ±17°) a symetrický Bartelsov monochromátor využívajúce difrakciu 220. Pre nastavenie maximálnej intenzity boli monolitické monochromátory umiestnené
na manipulátory so 6 stupňami voľnosti. Zdroj rtg. žiarenia Excillum® vybavený paralelnou Montelovou optikou fy Incoatec s Ga kvapalnou anódou poskytol rtg. zväzok s divergenciou 0,5 mrad a energetickým spektrom tvoreným dubletom GaKα1+GaKα2. Intenzita rtg. zväzku bola meraná dvojdimenzionálnym priamo
konvertujúcim detektorom Pilatus 300K fy Dectris bez efektu saturácie.
V tabuľke 1 sú uvedené namerané a teoretické priepustnosti troch typov uvedených štvorodrazových monochromátorov, vypočítané metódou „ray tracing“.
Tabuľka 1
typ monochromátora
štvorodrazový monochromátor podľa
technického riešenia
asymetrický Bartelsov monochromátor
symetrický Bartelsov monochromátor

meraná priepustnosť

teoretická priepustnosť

0,061

0,089

0,024
0,005

0,043
0,006

Výsledky potvrdzujú vyššiu priepustnosť nového monochromátora. Porovnanie nameraných priepustností
zložky žiarenia GaKα1 v tabuľke 1 ukazuje takmer trojnásobnú hodnotu nového štvorodrazového monochromátora oproti asymetrickému Bartelsovmu monochromátoru a viac než o 1 rád vyššiu hodnotu oproti symetrickému Bartelsovmu monochromátoru. Rozdiely oproti teoretickým hodnotám sú dané drsnosťou stien
v kanálikoch, ktorá spôsobuje difúzny rozptyl, čo limituje priepustnosť hlavne pre silne asymetrické difrakcie
s veľkým uhlom α, a teda malým uhlom dopadu alebo výstupu rtg. zväzku. S vývojom technológie nanoobrábania povrchov rtg. kryštálovej optiky sa bude tento rozdiel znižovať.
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1. Štvorodrazový rtg. monochromátor pre vysokorozlišovaciu rtg. difrakciu, obsahujúci dva monolitické
kanálikové monochromátory z rovnakého materiálu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jednotlivé monolitické kanálikové monochromátory sú prispôsobené na využitie dvoch rôznych difrakčných kryštalografických rovín 111 a 220, a kde druhý monolitický kanálikový monochromátor je natočený voči prvému monochromátoru o uhol rovný rozdielu Braggových uhlov difrakčných kryštalografických rovín 220 a 111;
a kde každý monolitický kanálikový monochromátor obsahuje telo tvorené monokryštálom, v ktorom je vytvorený kanál, ktorého dve steny tvoria dve rovinné difrakčné plochy, usporiadané navzájom rôznobežne tak,
že ich pomyselná priesečnica je kolmá na pozdĺžnu os kanála; a kde všetky štyri rovinné difrakčné plochy sú
vychýlené voči difrakčným kryštalografickým rovinám príslušných monokryštálov o rôzne uhly asymetrie α1
až α4 ≠ 0 a kde hodnoty jednotlivých uhlov asymetrie α1 až α4 sa vypočítajú na základe dynamickej teórie rtg.
difrakcie a optimalizujú sa fitovaním.
2. Štvorodrazový rtg. monochromátor podľa nároku 1, optimalizovaný pre zdroj žiarenia Ga, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prvý monolitický kanálikový monochromátor, v smere šírenia rtg. žiarenia, je prispôsobený na využitie difrakčnej kryštalografickej roviny 111 a druhý monolitický kanálikový monochromátor je prispôsobený na využitie difrakčnej kryštalografickej roviny 220, a kde druhý monolitický
kanálikový monochromátor je natočený voči prvému monolitickému kanálikovému monochromátoru o uhol
rovný rozdielu Braggových uhlov difrakčných kryštalografických rovín 220 a 111, kde prvý monolitický kanálikový monochromátor obsahuje telo tvorené monokryštálom germánia, v ktorom je vytvorený kanál, ktorého dve steny tvoria prvú a druhú rovinnú difrakčnú plochu, v smere šírenia rtg. zväzku, usporiadané navzájom rôznobežne tak, že ich pomyselná priesečnica je kolmá na pozdĺžnu os kanála, a kde prvá rovinná difrakčná plocha je vychýlená voči difrakčnej kryštalografickej rovine 111 o uhol asymetrie α1 = 10,1°, a druhá
rovinná difrakčná plocha je vychýlená voči difrakčnej kryštalografickej rovine 111 o uhol asymetrie
α2 = –8,8°, a kde druhý monolitický kanálikový monochromátor obsahuje telo tvorené monokryštálom germánia, v ktorom je vytvorený kanál, ktorého dve steny tvoria tretiu a štvrtú rovinnú difrakčnú plochu, usporiadané navzájom rôznobežne tak, že ich pomyselná priesečnica je kolmá na pozdĺžnu os kanála, a kde tretia
rovinná difrakčná plocha je vychýlená voči difrakčnej kryštalografickej rovine 220 o uhol asymetrie
α3 = 14,2°, a štvrtá rovinná difrakčná plocha je vychýlená voči difrakčnej kryštalografickej rovine 220 o uhol
asymetrie α4 = –17°.
3. Štvorodrazový rtg. monochromátor podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že
každý monolitický kanálikový monochromátor je samostatne umiestnený na manipulátore so 6 stupňami
voľnosti alebo inej polohovateľnej podstave, na nastavenie optimálnej polohy monochromátorov voči zdroja
žiarenia ako aj voči sebe navzájom.
4 výkresy
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