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תקציר
תיזה זו עוסקת בהדמית שדות טמפרטורה בסביבת גבישים דנדריטים הגדלים
מנוזלים

מקוררי

יתר.

שיטת

הדמית

הטמפרטורה

נקראת טומוגרפיה

אינטרפרומטרית .מירב הניסויים נעשו במים ובמים כבדים ומקצתם בחומר
הפלסטי סוקסנינוניטריל.
גידול גבישים כדוגמא להווצרות תצורות )  ( pattern formationרחוק משיווי
משקל טרמודינמי ,זכה לתשומת לב

רבה הן מבחינה ניסויית והן מבחינה

תיאורטית בעשורים האחרונים .התפתחויות חשובות ברמה התיאורטית מצביעות
על חשיבות האפקטים המיקרוסקופיים

של שפת הגביש בקביעת התכונות

המקרוסקופיות של צורת הגביש .לדוגמא ,אנאיזוטרופיה שנובעת מהמבנה הגבישי
של החומר משפיעה על כיווני הגדילה ומהירותה .על מנת לעקוב אחר הדינמיקה של
ההתגבשות ,טבעי לבחון את הכח המניע של התהליך .במקרה של גדילת גבישים
מתמיסה רווית יתר ,בו שולט הריכוז בתהליך הגידול ,שיטות של התאבכות
אופטית שימשו למדידת שדה הריכוזים .ניסויים אלא התבצעו במערכות קואזי-דו-
ממדיות ולאחרונה התקבלו ממצאים המאפשרים בחינה של התיאוריות הקיימות.
גבישי קרח גדלים בקפילרה הטבולה בכוס מים בעלי טמפרטורה נשלטת .קצה
הקפילרה פתוח ונמצא במרכז הכוס .טמפרטורת המים נקבעת כך שתהא מתחת
לטמפרטורת שיווי המישקל בין נוזל למוצק ז"א שהמים נמצאים במצב
מטהסטבילי ,מקורר יתר .כשהגביש מגיע לקצה הקפילרה הוא מתחיל לגדול בצורה
חופשית בתווך התלת ממדי .בתנאים אלו ,גבישי הקרח גדלים בצורה דנדריטית,
הווה אומר ,גבישים בצורת מחט הגדלים בכיוונים מוגדרים .במהלך

גדילת

הגבישים נפלט החם הכמוס של מעבר הפאזה נוזל-מוצק מפני הגביש .שדה
הטמפרטורה סביב גבישים דנדריטים במהלך גדילתם לא נמדד עד למחקר זה.
המחקר כולל שני שלבים עיקרים .השלב הראשון נועד לפתח טכניקה
שתאפשר מעקב דינמי אחר שדה הטמפרטורה .יישום טכניקה של מדידת שדה
הטמפרטורה בסביבת גביש הגדל מנוזל מקורר יתר ,פותח פתח לבדיקת ההנחות
שעומדות בבסיס התיאוריה והבנה עמוקה יותר של תהליך הגדילה .הטמפרטורה
בכל נקודה יכולה להמדד ע"י מדידת מקדם השבירה ושימוש בתלותו בטמפרטורה.
האינטגרל של שדה מקדם השבירה לאורך קו ראיה יכול להימדד ע"י
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אינטרפרומטריה .כדי למדוד את הערכים המקומיים )התלת ממדיים( של מקדם
השבירה )ז"א שדה טמפרטורה( נדרש לצפות בתא מכמה כיוונים סימולטנית
ולהשתמש בשחזור טומוגרפי .שלב זה של העבודה יושם בקרח הגדל ממים רגילים,
מים כבדים ) (Deuteriumומגבישים פלסטיים )סוקסינוניטריל .(Succinonitrile
המים נבחרו כחומר העבודה מעצם היותם חומר בעל טמפרטורת קפיאה
נוחה ,שקוף בתדרים ניראים ,לא רעיל ובעל תכונות תרמודינמיות רבות הידועות
עקב המחקר הענף של תכונותיו כחומר חשוב בתהליכים שונים בביולוגיה
ובאטמוספירה וכן ,עקב היותו חומר מאוד

לא איזוטרופי

שגבישיו מראים

התנהגות מענינת .במהלך הניסוי התברר שמבחינה אופטית יש עדיפות לעבודה עם
מים כבדים )על ניסוים עם מים רגילים( במובן של שיחזור הטמפרטורה ,בעוד
שהתכונות המורפולוגיות של גדילת גבישי קרח ממים כבדים הנו למעשה זהה
למורפולוגיות הגדילה של קרח ממים רגילים.
במקרים רבים ,שיחזור תלת ממדי מלא בעזרת טומוגרפיה לא התאפשר,
בעיקר מהסיבה שהגביש עצמו הסתיר חלק מההטלים .אך גם במקרים אלו מידע
חלקי על שדה הטמפרטורה נתן אינפרומציה חדשה .יתרה מכך ,שימוש בסימטריות
של הבעיה אפשר שחזור חלקים מהשדה גם בתנאים מגבילים .עומק השדה שנדרש
לצפיה בדנדריטים מהירים הגביל את הרזולוציה המרחבית של המערכת .כיול
המערכת נעשה ע"י השוואת שדה טמפרטורה מדוד לשדה מחושב עבור בעיה של
מקור חם נקודתי.
החומר הנוסף בו נעשה שימוש ,סוקסינוניטריל ,הנו אחד החומרים הקנונים
בחקר הגבישים הדנדריטים .התכונות האופטיות של חומר זה מתאימות במיוחד
למדידת שדות טמפרטורה ,וכיוון שכך ,נעשה בו שימוש בהדגמת יכולת השיחזור
הטומוגרפי של הטמפרטורה בסביבת גביש דנדריטי בזמן גדילתו.
השלב השני של המחקר מתמקד בגבישי קרח וקרח כבד ובהבנת התצורות
המאפיינות אותם בעזרת מדידות שדות הטמפרטורה .התגבשות של קרח ממים
מקוררי-יתר הנה דוגמא קלאסית לבעיה של גדילה של גביש מאוד לא איזוטרופי
מנוזל מקורר-יתר .דנדריטים של גבישי קרח גדלים במשטחים דו-ממדים בתווך
תלת-ממדי .בתחומי טמפרטורה מסוימים ,מתקבלים גבישים מישוריים ובאחרים
מתקבלות תצורות פרמידליות .המבנים הפרמידלים מורכבים משתי פרמידות
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הקסגונליות חלולות המחוברות בראשן ,ז"א שהמבנה בנוי

מ  12מישורים

המורכבים מדנדריטים הגדלים בנטיה זהה לכיוון  .cכיווני גדילה אלו אינם כיוונים
קריסטלוגרפים .תצורות אלו נחקרו לפרטים בעבר ,אך לאור ההתפתחויות שחלו
בעשורים האחרונים בתיאוריה הדנדריטית יש טעם לחזור ולבדוק האם מתקבלת
הבנה חדשה של תופעה זו.
התוצאות העיקריות שהתקבלו מבחינת גבישי הקרח ושדות הטמפרטורה
סביבן יפורטו להלן .ממדידת מהירות הגדילה של הגבישים התקבל כי אין שוני בין
מהירות גדילת גבישי המים מגבישי המים הכבדים ,כפונקציה של קרור היתר .תלות
זווית הגדילה של הדנדריטים ביחס לכיוון מישור הבסיס נמדדה כפונקציה של קרור
היתר .גם כאן לא נמצא הבדל בין מים ומים כבדים .השפעת הקונבקציה על גבישים
דנדריטים היא השפעה ידועה ואף נעשו ניסויים בחלל לצורך בחינת גידול גבישים
ללא קונבקציה .אולם אין עדות ישירה לאפקט זה בסביבת הגבישים .במחקר
הנוכחי נראה שדה טמפרטורה בסביבת הגבישים המעוות כלפי מטה .עיוות זה
מיוחס לקונבקציה וזו העדות הישירה הראשונה לאפקט זה.
ממדידת שדה הטמפרטורה בסביבת המבנה הפרמידלי ,מתקבל כי אין השפעה
הדדית בין שני צידי הפרמידה .מכך ניתן להסיק שכל דנדריט גדל באופן בלתי-תלוי
בענפים הדנדריטים האחרים ,ומכאן שהתורות הנוכחיות הדנות בדנדריט הבודד
עשויות לתת הסבר מלא יותר לתצורות המורכבות המתקבלות במהלך ההתגבשות.
כאשר בוחנים את המנגנון הגורם לגדילה בכיוונים לא קריסטלוגרפים ,מתקבל
שתצורת הגביש בקצהו צריכה להיות לא סימטרית וכן שדה הטמפרטורות צריך
להיות לא סימטרי בהתאם .אי סימטריה הדדית זו תומכת האחת בשניה .שדה
הטמפרטורה מאפשר לגביש לגדול בצורה לא סימטרית אך קבועה ואילו פליטת חם
לא סימטרית מאפשרת לשדה לא סימטרי להמשיך ולהתקיים .מדידת היטלי השדה
בסביבת הגביש הפרמידלי כפי שבוצעה במחקר זה מצביעה על אי סימטריה שכזו.
העובדה המפתיעה הנה שגם עבור גבישים שטוחים מתקבלת אי סימטריה בשדה.
ואכן אם בוחנים את קצות הגבישים מצידם הצר כפי שפורסמו במאמרים שונים,
ניתן לראות כי קצה הגביש אינו סימטרי גם בגדילה השטוחה .נקודה חדשה זו
צריכה לקבל תשומת לב במחקרים נוספים.
לסיכום,

במחקר זה בוצעה לראשונה מדידת שדות טמפרטורה דינמים
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בסביבת

גבישים

הגדלים

מנוזל

מקורר

יתר.

יכולת

השיטה

הודגמה

בסוקסינוניטריל .גבישי קרח וקרח כבד נבחנו בפרוט בעזרת שיטה זו .המשך מחקר
בשימוש שיטה זו לבחינה מעמיקה יותר של התהליכים על פני הגביש ידרשו מדידות
ברזולוציה יותר גבוהה של שדות הטמפרטורה סביב קצות הגבישים.

4

רשימת סמלים:
L

-

חום כמוס ליחידת נפח

q

-

שטף החום

D

-

מקדם דיפוזית החם

Cp

-

קיבול החום ליחידת נפח

Vn

-

מהירות המשטח המקומית בכיוון אנך למשטח

n

-

וקטור נורמלי למשטח

ρ

-

רדיוס קצה דנדריט

d0

-

אורך קפילרי

l

-

אורך דיפוזיה

λs

-

אורך היציבות

Pe

-

מספר פקלה

σ

-

פרמטר הבחירה

κ

-

עקמומיות

γ
~γ

-

מתח פנים

-

צפידות stiffness ,

Ti

-

טמפרטורה המשטח

TM

-

טמפרטורת ההמסה עבור מוצק ללא עקמומיות

Tm

-

טמפרטורת הנוזל רחוק מהגביש

Δ

-

קירור יתר חסר ממדים

β

-

איבר קינטי

ε

-

אנאיזוטרופיה

Ih

-

קרח מספר אחד מסוג הקסגונלי

Ic

-

קרח מספר אחד מסוג קובי

a

-

כיוון מישור הפריזמה בקרח Ih

c

-

כיוון מישור הבסיס בקרח Ih
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רשימת סמלים )המשך(
Va

-

מהירות גדילה בכיוון a

Vc

-

מהירות גדילה בכיוון c

α

-

זוית הפתיחה של מבנה הפרמידה

n

-

מקדם שבירה

nH2O

-

מקדם שבירה של מים רגילים

nD2O

-

מקדם שבירה של מים כבדים )דאוטריום(

SCN

-

סוקסינוניטרילSuccinonitrile ,

nSCN

-

מקדם שבירה של סוקסינוניטריל

IDGE

-

ניסויי חלל בגידול איזוטרמי של גבישים דנדריטים

TMI

-

טמפרטורת מקסימום מקדם השבירה

TMD

-

טמפרטורת מקסימום הצפיפות

φ

-

הפאזה של פסי התאבכות

ART

-

שיטה אלגברית לשיחזור טומוגרפי

MART

-

שיטה אלגברית מכפילה לשיחזור טומוגרפי

ℜ

-

התמרת רדון

W

-

מטריצה מסדרת

b

-

 -פונקצית

cubic B-spline
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.1הקדמה
 .1.1מבוא
פתיתי השלג ,על מגוון צורותיהם המדהים ביופיו ,הקסימו את האדם מזה
שנים רבות .עוד בשנת  150לפני הספירה כתב הסיני האן יינג "לרוב הפרחים יש
חמישה עלי כותרת אבל לפרחי השלג יש ששה"

1

וב  Kepler 1611התייחס
2

לסימטרייה המובהקת של פתיתי השלג הגדלים בסביבה איזוטרופית  .הווצרות
פתיתי שלג הינה אחת מתופעות רבות בטבע שבהן נצפת היווצרות תצורות

3

) (pattern formationבמהלך גדילה דיפוסיבית .דוגמאות נוספות הינן :היווצרות
2

גרגירי פיח ,הדיפת שמן ע"י מים ,4התמצקות מתכות ,גדילת מושבות חיידקים
ועוד .המשותף לכל המערכות המתפתחות הינו שהן מחוץ לשיווי משקל.

בניגוד לצורות בשיווי משקל של מערכות שונות בהם הצורה נקבעת לפי
המינימום של האנרגיה החופשית ,5לצורות המתפתחות מחוץ לשיווי משקל יש
תלות בתהליך הגידול .מרכיב נוסף המשותף לכל המערכות בהן נוצרים מבנים
מורכבים הינו תחרות בין מגמות של יצוב והתפתחות המובנים במערכת. 6
תהליכים אלו במיקרים רבים הנם בעלי אספקטים לא ליניארים כך שגם ניסוחים
פשוטים של בעיה יכולים להתברר כמורכבים לפתרון.
המחקר של הווצרות תצורות בטבע התפתח רבות במהלך עשרות השנים
האחרונות .אחת התופעות שקיבלה התיחסות רבה הנה גדילה של גבישים דנדריטים
מתוך נוזל מקורר יתר )מקרה דומה הנו גדילה של גבישים מתמיסות רוויות יתר(.
המוטיבציה למחקר דנדריטים נובעת מסיבות רבות .מצד אחד ,חומרים רבים
שנמצאים בשימוש עוברים תהליכים של המסה וגיבוש כגון מתכות ומוליכים
למחצה כך שהבנה של מנגנוני הגדילה הנה חשובה לטיפול בחומרים אלו המהוים
אבן פינה בעולם המודרני .מצד שני ,מחקר הגבישים הנו דוגמא לתהליכים רבים
אחרים המתפתחים מחוץ לשיווי משקל .מהבנה של תופעה אחת ניתן להשליך
להבנה רחבה יותר של מגוון התופעות האחרות.
נוזל בקרור היתר הינו נוזל שמקורר מעבר לטמפרטורת שיווי המשקל בין
נוזל למוצק מבלי קפיאת הנוזל .עובדה זו קשורה בכך שאפקטים של מתח פנים
7

משנים את טמפרטורת ההתכה של גבישים קטנים וכתוצאה מכך לא מתאפשר
לגבישים קטנים לגדול .אי לכך ,כל עוד לא נמצא גביש גדול מספיק במערכת ,הנוזל
לא קופא .הנוזל קופא בסופו של דבר בעקבות היווצרות של גביש מספיק גדול
)אקראית או בעקבות התערבות כלשהי במערכת( .הזמן שבו הנוזל נמצא במצב זה,
מצב מטה-סטבילי ,יכול להיות גדול בהרבה מסקלת זמן אופינית לניסויי כולל כל
שלביו .הנוזל המקורר לטמפרטורה הנמוכה מטמפרטורת שיווי המשקל נקרא נוזל
"מקורר יתר" או "על מקורר" .כאשר קרור היתר הינו ההבדל בין טמפרטורת שיווי
המשקל וטמפרטורת הנוזל .ניתן לנרמל גודל זה לגודל חסר יחידות לשם השוואה
בין נוזלים ומערכות שונות כאשר יחידת קרור יתר הינה היחס בין החם הכמוס לבין
קיבול החם.
גדילה של גבישים מנוזל טהור מקורר יתר יוצרים מבנים דנדריטים בהם
הקצה המוביל של ענף מרכזי מתקדם בכיוון מוגדר ביחס לכיוון קריסטלוגרפי.
הסידור האטומי של המוצק מתבטא בתלות של תכונות החומר בכיוונים היחסיים
לכיווני מישורי הגביש ז"א שתכונות המוצק הנן אנאיזוטרופיות ומשפיעות על כיווני
הגדילה .המבנים הדנדריטים החוזרים בצורה עקבית הנם בעלי ממדים קטנים
ועקמומיות גבוהה הנוצרים עקב תחרות בין אפקטים של מתח פנים של המשטח בין
הנוזל למוצק )ו/או קינטיקה של הוספת אטומים למשטח( לבין קצב הרחקת החום
מהמשטח לכיוון הנוזל העל מקורר )כפי שיוסבר בפרק  .(2מקור האפקטים על
השפה הנו מיקרוסקופי בעוד ששדות הטמפרטורה הנם מקרוסקופים.
בתופעת הגדילה של גביש מחוץ לשיווי משקל יש ערבוב סקלות .מהסקלה
האטומית דרך אפקטים של מתח פנים ,אורכי דיפוזיה ועד לסקלה של השפעות
קונבקציה ואינטראקציה בין ענפים שונים יש שינוי של לפחות שמונה סידרי גודל
במרחב ובזמן .הגישות השונות לפתרון בעיית הגדילה נעות בין הסקלות השונות
החל בגישה מיקרוסקופית מקומית דרך התקדמות מדרגות ,טיפול במשוואות רצף
לענף בודד ועד לטיפול במעטפת הכללית של הגביש .ההשפעה ההדדית בין הסקלות
השונות הנה מהותית ואינה ניתנת להזנחה בתיאור התופעה .לדוגמא ,טיפול
במשוואת הרצף לבעיית הגדילה של ענף דנדריטי חייב לכלול את האנאיזוטרופיה
בגדלים שונים הנובעת מהסידור האטומי כדי לקבל תיאור הולם של התופעה .ערבוב
סקלות זה יוצר קושי ,הן תיאורטי והן ניסויי באפיון הבעיה הכללית.
אחת השאלות הפתוחות במחקר הגבישים קשורה

להשפעה של ענפים

דנדריטים שונים אחד על השני דרך שדה הטמפרטורה .האם תיאוריות המטפלות
8

בקצה דנדריט יחיד מתאימות לאיפיון גבישים מורכבים בעלי ענפים רבים? שאלות
נוספות הינן :מהיא התלות הפונקציונלית של הקינטיקה של הצטרפות המולקולות
למישטח במידת קרור היתר? ,האם יש התאמה בין צפי התיאוריה לבין שדות
הטמפרטורה בניסוי? כדי לענות על שאלות אלו יש למדוד את שדה הטמפרטורות.
במחקר זה נעשה ניסיון למדידת שדות טמפרטורה בסביבת גבישים דנדריטים.
בפרק הקדמה זה ,אסקור את הממצאים הניסיוניים במחקר הדנדריטי בכלל
)כולל מדידת שדות ריכוז בסביבת גבישים דנדריטים( ובפרט את הניסיונות שנעשו
בגבישי קרח הגדלים ממים מקוררי יתר .בהמשך אפרט את מטרות המחקר,
התוצאות העיקריות ומבנה התיזה.

 .1.2ניסויים בגבישים דנדריטים
המחקר הניסיוני של גבישים דנדריטים נמצא באינטראקציה מתמדת עם
התיאוריה המתפתחת כאשר יש הפריה הדדית בין הגישות השונות .כך שהדגשים
במחקר משתנים עם הזמן .בסעיף זה אסקור את הממצאים הניסיוניים במחקר
הדנדריטי .החל בתיאור הגבישים

דרך איפיון

הגדלים מחומרים שונים,

המהירויות ,רדיוסים אופינים ,מורפולוגיות ,וכלה בתיאור הניסיונות למדוד שדות
דיפוזיה בסביבתם.
החומרים בהם נעשו ניסויים במחקר הדנדריטי הנם רבים ומגוונים .למעשה
תופעת הדנדריטים הנה מאוד כללית להתגבשות מחוץ לשיווי משקל אך ישנם
חומרים המועדפים למחקר מסיבות שונות כגון שקיפות ,תחומי טמפרטורות
העבודה וכדומה .ניתן להפריד בין גידול מתערובות וגידול מחומרים טהורים.
7,8

בגידול גבישים מנוזל טהור ,נעשו ניסויים בסוקסינוניטריל

),(Succinonitrile

חומר פלסטי מהווה את החומר העיקרי בו נעשו השוואות בין התיאוריה לניסוי,
ובחומרים נוספים כגון
11,12,13

מים

פיבליק אסיד , (Pivalic acid) 9קסנון,(Xenon)10

ועוד .במקרה של גידול מתערובות נעשו ניסויים בגידול של מלחים

מתמיסה כגון אמוניום כלוריד

15,14
18

) ,(NH4Clאמוניום ברומיד

17,16

),(NH4Br

19

סוקסינוניטריל בתמיסות אציטון ,גבישי קרח מתמיסות שונות ועוד.

9

סוגי הניסויים מתחלקים לגדילה חופשית 7וגדילה מכוונת .20בגדילה מכוונת
יוצרים גרדיאנט טמפרטורות ובתוכו מושכים במהירות קבועה דגם עם מוצק ונוזל.
בניסויים אלו מהירות הגידול וכיוונו נקבעת חיצונית ומיקום קצה הגביש היחס
לגרדיאנט הטמפרטורה מותאם למהירות זו ע"י דינמיקת הגדילה של הגביש .לעומת
זאת ,בניסויים בגדילה חופשית ,קובעים את טמפרטורת הסביבה ומהירות הגדילה
נקבעת ע"י המערכת עצמה .הניסויים אליהם אתיחס הנם ניסויים בגדילה חופשית.
הפרמטר הנישלט בניסוי הנו קרור היתר הכללי .בשלב ראשון ,כמות מסויימת
של נוזל מקוררת לטמפרטורה הנמוכה מטמפרטורת שיווי המשקל

)טמפרטורת

ההמסה בניסויים מנוזל טהור או טמפרטורת הרוויה עבור ריכוז נתון בניסויי
התמיסות(  .בשלב שני ,גורמים לנוקלאציה בתא הניסוי
במחקר זה השתמשנו בשיטה יחודית לגיבוש

21

בשיטות שונות.

19,7

המסתמכת על אפקט הקפיאה-

חשמלית ) (Electrofreezingשל מים )ראה נספח .(C
בשלב זה הגביש גדל בצורה חופשית בתווך העל מקורר .הגבישים גדלים בצורה
דנדריטית הווה אומר קצה המתקדם בכיוון קבוע ללא פיצול המלווה בענפי צד.
ענפי הצד יוצרים זוית מוגדרת עם הענף המרכזי .גבישים דנדריטים גדלים בכיוונים
מוגדרים ,ז"א שעבור גביש שמקורו בגרעין נוקלאציה יחיד

קיימת סמטריה

האופינית לחומר ולתנאי הניסוי .לדוגמא ,דנדריטים של קרח גדלים עם סימטריה
משושה וגבישי סוקסינוניטריל גדלים עם סימטריה קובית .
13,7

בניסויים שונים

אופינו המבנים המרחביים של הגבישים הגדלים ונמדדו

מהירויות גדילת קצה הגבישים כפונקציה של הפרמטרים השונים בניסוי .מניסויים
אלו מתבררת ההתנהגות האופינית הבאה .בשלב ראשון הגביש מתפתח מגרעין
הנוקלאציה במהירות ורדיוס משתנים אך כעבור זמן מה  ,לעיתים זמן הקצר
מרזולוצית הניסוי ,מתפתח גביש מחטי בעל פרופיל פרבולי בקירוב ובעל רדיוס
קבוע .בשלב זה מהירות הגדילה הנה קבועה .מהירות הגדילה והרדיוס נקבעים ע"י
הטמפרטורה .ככל שקרור היתר יותר גדול מהירות הגדילה עולה בעוד הרדיוס
האופיני קטן.
התיאוריה במהלך החמישים שנה האחרונות עברה התפתחות מרשימה
שתתאור בפרק הבא .נכון להיום ,התיאוריה מאפשרת ניבוי של המהירות ,צורת
הגביש בקרבת קצהו כולל רדיוס אופיני וכיוון הגדילה כפונקציה של קרור היתר,
10

הממד ואופי פרמטרים התלויים בחומר הנבדק כגון מתח הפנים ותלותו
באוריאנטציה ביחס לכיוון קריסטלוגרפי ,מקדמי דיפוזיה ועוד .תיאוריה זו נבחנה
בניסויים שונים והתקבלה התאמה טובה בין הניבוי לתוצאות הניסויים בתחום
טמפרטורות נרחב .עדיין ישנם סטיות שונות מהתיאוריה עבור מיקרים מסויימים
וחלקים ממנה לא נבדקו כראוי בניסוי.
בקרור יתר קטן היתה סטיה בין הניסוי לתיאוריה )ראה עמוד  .(51סטיה זו
יוחסה לקונבקציה בהשפעת הגרביטציה שקיימת בניסוי בעוד שהנחות התיאוריה
הזניחו השפעה זו .חיזוק להנחה זו התקבל מצפיה בגבישים בהם התקבלה חוסר
סימטריה בין גבישים הגדלים בכיוון מעלה וכיוון מטה )ראה איור  (1כדי לבחון את
השפעת הגרביטציה הגורמת לקונבקציה נעשו ניסויים ללא גרביטציה בחלל

23,22

בסוקסינוניטריל בהם התקבלה התאמה יותר טובה לתיאוריה בתחום קרור היתר
הקטן אם כי עדיין יש סטיות מהתיאוריה .תיאוריות הכוללות את השפעת
24

הקונבקציה נמצאות כיום בשלבי פיתוח

ובדיקה .בניסויי אחר

הוחלשה

17

הקונבקציה ע"י גידול גביש מלח מתוך ג'ל .גם שם שופרה ההתאמה בין הניסוי
לתיאוריה למרות שעדין אין התאמה מלאה .עדות נוספת של אפקט הקונבקציה
נעשתה ע"י צפיה בזרימה של חלקיקים קטנים בנוזל בסביבות הגביש 25.במחקר
הנוכחי שבו מודדים את שדה הטמפרטורה נראתה עדות לקונבקציה שהתבטאה
בעיוות שדה הטמפרטורה )ראה ע"מ .( 117

איור  : 1דנדריטים של סוקסינוניטריל הגדלים בזויות שונות ביחס לכיוון הגרביטציה.
Succinontrile dendrites shown in true growth orientation with respect to
gravity.
From http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/9508/Glicksman-9508.html.

11

בתיאוריה הדנדריטית )ראה פרק (2

יש חשיבות רבה לאנאיזוטרופיה

בפרמטרים ,כגון מתח הפנים והמקדם הקינטי ,ז"א ,תלות הפרמטרים באוראנטציה
הגבישית .בניגוד לטמפרטורה ההתחלתית ,תכונות החומר אינן נישלטות ,לכל
היותר ניתן להחליף חומר ,כך שלמרות שיש צפי לתלות המהירות באנאיזוטרופיה,
קשה לבדוק תלות זו בניסוי .יתרה מכך ,רב האנליזה המודרנית נעשתה עבור
סימטריה מרובעת כך שלא בנמצא צפי מפורש עבור ניסויים בעלי סימטריה שונה
למרות שאין מגבלה עקרונית לביצוע חישובים בכיוון זה.
מדידת אנאיזוטרופיה במתח הפנים בשיווי משקל נעשתה בחומרים אחדים,
26

כגון סוקסינוניטריל,

26

חומצה פיבלית

27,28

וקרח.

בניסויים אלו צופים בטיפות

נוזל שנמצאות בשיווי משקל עם המוצק .מהמבנה של הטיפות ,מסיקים על תלות
מתח הפנים באוראנטציה הגבישית .ממדידות אלו התקבלה התאמה כמותית
לתיאוריה עבור סוקסינוניטריל והתאמה איכותית עבור מים ,שכאמור לא בנימצא
תיאוריה מדוייקת עבורם כבעלי מבנה הקסגונלי .הצפי הכללי של התיאוריה הינו
שעבור אנאיזוטרופיה גדולה ,המהירות הניבחרת הינה גדולה יחסית למקרה בו
האנאיזוטרופיה קטנה .ואכן האנאיזוטרופיה במתח הפנים הינה גדולה עבור מים
מאשר סוקסינוניטריל ומהירויות

גבישי קרח יותר גדולות מאשר של גבישי

סוקסינוניטריל )ההשוואה היא בין מהירויות חסרות ממדים המנורמלות בהתאם
לפרמטרים של החומרים השונים(.
לשם מדידת האפקט הקינטי יש צורך למדוד את מהירות הגדילה כפונקציה
של טמפרטורת השפה ואוריאנטציה גבישית .מחקר הקינטיקה של התווספות
מולקולות למשטח הנו ענף שלם בחקר הגבישים .ניתן למצא סקירה בנושא זה
בספר של  Chernov29וכן בספר

 .30Solid far from equilibriumהתיאוריה

הקינטית כוללת דיון בנוקלאציה דו ממדית על פני המשטח של מדרגות ,התקדמות
מדרגות ,השפעת פגמים ,מעברי חיספוס קינטים ותרמודינמים ,השפעה של זיהומים
ועוד .ניתן לתאר פונקציונלית את הקשר בין מהירות הגידול האנכית לפני משטח
כפונקציה של קרור היתר על פני המשטח ושל כיוון המשטח ביחס לאוראנטציה
הגבישית .אולם קשה לבצע מדידות של קשר זה כיוון שהן כרוכות במדידות
טמפרטורה מקומיות בסקלות קטנות במערכת דינמית.
בכל המדידות שצוינו עד כה האינפורמציה הנה מבנית והתקבלה מצילום
הגבישים .אחד הפרמטרים החשובים בגדילה מחוץ לשיווי משקל הינו השדה המניע
12

הווה אומר טמפרטורה או ריכוז .כדי למדוד שדות אלו נדרשים אמצעים נוספים.
 .1.3מדידות שדות ריכוז וטמפרטורה
השדה המניע את הגדילה הנו פרמטר חשוב היכול להוות מדד נוסף להשוואה
בין תיאוריה וניסוי .יתרה מכך ,הפרמטרים של שפת הגביש יכולים להמדד כחלק
משדה זה .אי לכך נעשו ניסיונות למדוד בנוסף למבנה הגביש ומהירותו גם את
השדה המניע את הגדילה.
ניתן למדוד שדות ריכוז וטמפרטורה ע"י שימוש בתלות מקדם השבירה בריכוז
או בטמפרטורה בהתאמה .במקרה של גדילת גבישים מתמיסה על רוויה בו ריכוז
התמיסה שולט בגידול ,שיטות של התאבכות אופטית שימשו למדידת שדה
הריכוזים ,בדרך כלל בתנאים שבהם שדה הטמפרטורות יכול להיות מוזנח .דבר זה
נעשה ע"י תא דק עם דפנות בטמפרטורה אחידה .ניסויים אלו שנעשו במיקוסקופ
אינטרפרומטרי
32,33,34,35,36

כמותית.

בוצעו

לראשונה

ע"י

31

Goldstaub

ובזמן

האחרון

נעשו

כיוון ששדה הראיה הדו מימדי של המיקרוסקופ מיצג אינטגרציה

דרך שדה ריכוז תלת מימדי ,נדרשה אינטרפטציה של השדה המתקבל ,כגון הנחה
של סמטריה גלילית

35

או לחילופין ,אם התא מספיק דק כך שאורך הדיפוזיה הנו

גדול מעובי התא ניתן להניח שהריכוז קבוע אנכית לפני התא .ממדידות אלו
 36Notcovich et al.קיבלו לראשונה מדידה של הריכוז על פני שפת הגביש בזמן גדילתו
המאפשרת השוואה להנחות התיאוריה בדבר הקשר בין כיווני גידול ואנאיזוטרופיה
בפרמטרים של החומר.
בגדילה של

גביש מנוזל טהור מקורר יתר

השדה השולט )במקרה זה

הטמפרטורה( מעולם לא נמדד .ניסויים כאלו לא יכולים להתבצע בתאים דקים
כיוון שאין דרך למנוע דיפוזית חם דרך הדפנות בצורה יעילה ,כך שתנאים של גדילה
חופשית לא מתקיימים .כדי להפתר מאפקטים של דפנות הכלי חייבים הניסויים
להעשות בתווך מספיק גדול להחשב אין סופי )ביחס לאורכי הדיפוזיה האופיניים(.
בצורה אופטית ניתן לראות שינויים רק באינטגרל של מקדם השבירה לאורך הדרך
האופטית ולכן האינפורמציה היכולה להתקבל בניסוי שכזה הינה ההיטלים של
השדה .כדי למדוד את הערכים המקומיים התלת מימדיים של מקדם השבירה )ז"א
שדה טמפרטורה( נדרש לצפות בתא מכמה כיוונים סימולטנית ולהשתמש בשחזור
טומוגרפי 37.שיחזור טומוגרפי הינו שיטה מוכרת למדידת שדות טמפרטורה ובפרק 5
נמצאת סקירה בנושא זה .גם במיקרים שטומוגרפיה לא מתאפשרת ניתן לקבל
13

מההטלים אינפורמציה משמעותית כפי שיוצג בפרקי התוצאות ) .(10,9כאמור
ניסויים כאלו לא נעשו עד כה במחקר הדנדריטי כלל והמחקר הנוכחי מהווה ניסיון
ראשון בכיוון זה .מדידות טמפרטורה נעשו במחקר הנוכחי ברובן בסביבת גבישי
קרח )וקרח כבד( ומקצתן בסוקסינוניטריל .בסעיף הבא אסקור את הניסויים שנעשו
בגדילת קרח ממים מקוררי יתר במהלך עשרות השנים האחרונות.

 .1.4ניסויים בגבישי קרח דנדריטים
גבישי שלג הנם

הגבישים המוכרים ביותר לאדם באזורי אקלים קרים.

התהליכים השונים הקשורים במעברי הפאזות של מים באקלים ובחיי היום יום
מצד אחד והמוזרויות הרבות של תכונות המים מצד שני גרמו לכך שחומר זה היווה
את החומר הטיבעי לביצוע מחקרים רבים.
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בסעיף זה אתרכז במחקר שנעשה

במהלך העשורים האחרונים על גבישי קרח הגדלים ממים מקוררי יתר.
מדידות של גבישי קרח הגדלים ממים מקוררי יתר נעשו ע"י חוקרים רבים
בעבר .סיכום מקיף על הממצאים עד לשנת  1974נמצא בפרק תשיעי בספר
’ ’Ice Physicsשל  .38Hobbsבסעיף זה נדון בממצאים אלו ובמחקרים נוספים.
כל הממצאים הינם עבור מים רגילים בעוד שלא דווחו ניסויים על גבישי קרח ממים
כבדים על מקוררים .כדי לדון בממצאים נגדיר ראשית את הכיוונים
הקריסטלוגרפים של הקרח.
המבנה הקריסטלוגרפי של הקרח ,כפי שיוסבר בפרק  ,3בנוי ממשורים
מקבילים בעלי סימטריה הקסגונלית פנימית כאשר הקשר בין המישורים השונים
הינו חלש .מישורים אלו נקראים מישורי הבסיס .כיוון ניצב למישורים אלו נקרא
G
כיוון הבסיס או כיוון  , cכיוון זה מסומן בנוטציה הקסגונלית כ >  . < 0001הכיוונים
G
G
הניצבים לכיוון ) cהמקבילים למישורי  ( cשהנם בכיווני הסימטריה המשושה
G
ניקראים הכיוונים הפריזמטים או כיווני  , aומסומנים בנוטציה ההקסגונלית כ
> . < 1210
בניסויים שאתאר ,מקררים מים לטמפרטורה מתחת לטמפרטורת שיווי
המשקל מבלי שתהא התגבשות ספונטנית .אחר כך מגבשים אותם באמצעים שונים
14

עם דגש על קבלת גביש יחיד במערכת.
מניסויים שנעשו בשנות החמישים,

40,39

מתקבל כי גבישי קרח הגדלים ממים

מקוררים יתר בשעור של עד כ  1oCגדלים בצורת דיסקה דקה עד גודל של כמה
עשיריות מילמטר ואז מתפתחות אצבעות על השפה הגדלות לגבישים דנדריטים.
הדיסקה מפתחת את אי יציבויות הדיסקה בגודל התלוי בקרור היתר .בקרור יתר
הגדול ממעלה אחת לא נצפתה הדיסקה .יתכן כי גודל אי היציבות הגיע לגודל מקור
הנוקלאציה בניסויים) .ניסויים מאוחרים יותר מצביעים על כך שעובי הגביש הוא
שמשפיע על אי היציבות ולא רדיוס הגביש .(13הדנדריטים גדלו בצורה מישורית
G
והיו בעלי סימטריה משושה הווה אומר גדלו במישור . c
 (1964) Hallett41צפה בגבישי קרח הגדלים בנפחים קטנים של מים בעזרת
מקרוסקופ בקרור יתר של עד  .20oCהוא מדד את עובי הגבישים והמהירויות
שלהם .ככל שקרור היתר גדול יותר מהירות הגידול גדולה יותר ואילו עובי הגביש
G
קטן יותר .בנוסף הוא שם לב לכך שכיווני הגדילה נוטים ביחס למישור  cכאשר
זוית הנטיה גדלה ככל שטמפרטורת הקרור יורדת .ממצא דומה קיבל
 ,(1959) Lindenmeyer42שגידל גבישי קרח מתמיסות מימיות מקרורות יתר.
הוא הבחין כי הקרח גדל במבנים פרמידלים .מבנים אלו מורכבים משתי פרמידות
מ 12 -מישורים

הקסגונליות חלולות המחוברות בראשן ,ז"א שהמבנה בנוי
G
המורכבים מדנדריטים הגדלים בנטיה זהה לכיוון  . cאך עדין ,ההיטלים של כיווני
G
G
גדילתם על מישור  cהנם כיווני  . aבין השאר הוא בדק את המבנים הפרמידלים
בעזרת קרני  Xוראה כי ישנה קורלציה קריסטלוגרפית בין הענפים השונים בגביש.
מכך הסיק כי גבישים אלו הנם גביש יחיד ז"א כל הדנדריטים נובעים מגרעין יחיד.
Ryan and Macklin43,44

) ,(1966חקרו גידול של

גבישי קרח ממים

מזוקקים בקרור יתר של  2oC-9.7oCהם מצאו כי הדנדריטים שגדלים מקרור יתר
של עד  2.7oCמוגבלים למישור הבסיס .אך בקרור יתר הגדול מ  2.7oCהתקבלו
מבנים פרמידלים בדומה לגדילה מהתמיסות כפי שנצפו ע"י

.Lindenmeyer42

בקרור יתר הגדול מ  5.5oCהתקבלו מבנים מורכבים יותר הכוללים פיצולים שניים
G
בכיוון  . cהענפים החדשים שנוצרו גדלו באותה הנטיה ביחס למישור הבסיס כמו
ענפי הפרמידה המקורית כך שלא נוספו כיווני גדילה חדשים )ראה ע"מ .(105
15

 Ryan and Macklin45מדדו את הזוית של כיוון גדילת הדנדריטים ביחס
G
למישור  cומצאו כי היא משתנה ברציפות כפונקציה של קרור היתר .אי לכך ,לא
יתכן כי הדנדריטים גדלים באחד מהכיוונים

הקריסטלוגרפים .ניתן לרשום

46

כיוונים אלו בנוטציה ההקסגונלית כ >  < 121zכאשר  zהוא מספר לא רציונאלי )או
לפחות שבר בעל אינדקסים גבוהים(.
כיווני הגדילה הלא קריסטלוגרפים משכו את תשומת הלב של החוקרים.
 45Ryan and Macklinוכן  ,(1967) Pruppacher47מדדו את מהירויות הגדילה
G
כפונקציה של קרור היתר ובשילוב עם זוית הגדילה ביחס למישור  cהם חישבו את
G
G
רכיבי המהירות בכיווני  aוכיווני  cודנו בתוצאות במסגרת התורות הקינטיות
של גיבוש הכוללות מעברים מגדילה שכבתית לגדילה מחוספסת 48וכן היתיחסות
לתפקיד שממלאת הולכת החם בתהליך 49.הגדילה הפירמדילית בקרח לא טופלה
ברצינות מאז.
גדילה פרמידלית נצפת גם במיקרים אחרים מאשר גדילה ממים מקוררי יתר
כגון גדילת שלג מהפאזה הגזית ,50המסה של קרח מחומם יתר 51,מבנים של גבישי
עשן מתכתים ,52גבישי הליום 53וגבישים נוזליים .54בפרק  4אדון ביתר פירוט בפרטי
גדילה מסוג זה ובהסברים השונים שניתנו לה .בנוסף ,אדון בהסברים אפשריים
נוספים לאור התיאוריות החדשות של הגדילה הדנדריטית .כדוגמא ,אחד ההסברים
שהוצע בהקשר של גדילת הגבישים הנוזלים 55מדגים כיצד אנאיזוטרופיה במתח
הפנים גורמת לגדילה בכיוון לא קריסטלוגרפי .הסברים אלו אינם פוסלים את
ההסבר של  Ryanאך מציבים אותו כחלק מהסבר כולל יותר וכן כאחת האופציות
מתוך כמה אפשריות.
נחזור לגבישים הגדלים בקרור יתר הקטן מתחום קיום הפרמידות )ז"א
G
גבישים הגדלים במישור (  . cכאמור התיאוריה הדנדריטית התקדמה רבות והגיע
לשלב בו היה צפי למהירות ורדיוס הגבישים כפונקציה של קרור היתר .הניסויים
שנעשו ניסו לבדוק את ממצאי התיאוריה.
25

Fujioka

) (1978חקר גבישי קרח בקרור יתר קטן .הוא מדד את מהירות

הגבישים ואת הרדיוסים של קצות הגבישים וקישר את ממצאיו לתורות הגדילה
16

הכוללות דיפוזיה .הוא מצא שיש התאמה חלקית של תחזיות התיאוריה ,כפי
שהיתה ידועה בזמנו ,גם עבור גבישי הקרח 56בנוסף לגבישי הסוקסינוניטריל.
11

Koo et al

) (1991גידלו קרח ממים מזוקקים בקרור יתר בתחום

 0.03oC - 1oCהם צפו בפיצול קצה בדנדריטים הגדלים בקרור יתר קטן מ
) .0.35oCלמעשה נצפה פיצול קצה זה גם בניסויים אחרים 44,אך לא היתה בהם
התיחסות לנושא זה( .אולם עם השנים נושא פיצול הקצה קיבל תשומת לב
תיאורטית ואי לכך גם ניסיונית .פיצול קצה אופייני לפי התיאוריה למערכות בעלות
אנאיזוטרופיה אפסית או נמוכה מאוד בנוכחות רעש ואילו Koo et. al

11

.יחסו

פיצול זה לקונבקציה שחשיבותה עולה ככול שהגבישים יותר איטיים .בנוסף הם
חישבו את האנאיזוטרופיה במתח הפנים )כפי שתואר בסעיף .(1.2
(1993) Furukawa et al.57
קרור יתר של - 1.00oC

.0.05oC

גידלו גבישי קרח ממים מזוקקים בתחומי
הם צפו בעזרת אינטרפרומטר בגבישים

הגדלים .מהאינטרפרוגרמות הם חישבו את המבנה המרחבי של הגבישים כאשר
הניחו כי הגבישים הינם פרבולואידים אליפטים .נדגיש שתי נקודות בניסוי של
 .Furukawaהאחת הנה שהשפעת שדה הטמפרטורה על האינטרפרוגרמות הוזנחה
מאחר שהיתה קטנה ,שינוי פאזה של פחות מעשירית פס עפ"י הערכתי )סעיף ,6.5.1
ומתחת לרזולוציה המדידה שלהם .כך שלמרות שגבישי קרח נצפו בעזרת
אינטרפרומטר אין מדידה של שדה הטמפרטורות סביבם .השניה ,נוגעת למבנה
קצה הגביש כפי שיתואר להלן.
אחת המסקנות של  Ryan58לגבי הגדילה בכיוונים לא קריסטלוגרפים היתה
כי כדי לאפשר פתרון יציב לגדילה זו יש צורך באי סימטריה הן של שדה
הטמפרטורות והן של מבנה קצה הגביש ,זאת לעומת המקרה של גביש הגדל במישור
שמטעמי סימטריה סביר להניח כי יהיה סימטרי וכך גם שדה הטמפרטורה סביבו.
שדה הטמפרטורה בסביבות הגבישים הפרמידלים נבדק במחקרי הנוכחי ואכן
התקבלה עדות לאי סימטריה של השדה בסביבת קצה הדנדריט )ראה ע"מ .(121
החלק האינטואיטיבי הקשור לסימטריה של הגבישים השטוחים דווקא הפתיע .כפי
שנראה לא ברור כלל כי הגבישים השטוחים הנם סמטרים ואי לכך יתכן כי גם
השדה איננו סימטרי גם עבור הגבישים השטוחים .אם צופים בגבישים השטוחים
17

מהכיוון הצר שלהם כפי שפורסם בכמה מאמרים,
הדנדריט אינו סימטרי) .עובדה זו הנוגדת
13

ע"י.(Shimada et al

57,25,27

ניתן לראות כי קצה

את השערת הסימטריה צויינה

אם קצה הגביש איננו סימטרי צפוי שגם השדה לא יהיה

סימטרי .במחקר הנוכחי התקבל אישור ניסיוני גם לתחזית זו ]ראה ע"מ .[114
59,

בשנים האחרונות קיימת התענינות רבה באי סימטריה של גבישים

והעובדה כי

הגביש אינו סימטרי מענינת וראויה לתשומת לב.

 .1.5מטרות המחקר
שדה הטמפרטורות הנו גורם מרכזי בתיאור תופעת הגדילה הדנדריטית שלא
נימדד בעבר .מטרת המחקר הראשונה היתה למדוד שדות טמפרטורה תלת ממדים
ודינמים בסביבת הגביש הגדל מנוזל מקורר יתר .הרעיון הבסיסי היה לבדוק את
ישומיות שיטת הטומוגרפיה האינטרפרומטרית לבעיה זו.
החומר העיקרי

שעליו נעשו הניסויים נבחר להיות מים )וכן מים כבדים

מסיבות טכניות( .וזאת בשל היותם מחד,חומר זמין ,שקוף בתדרים ניראים ,בעל
טמפרטורת התכה שלא מצריכה ציוד מורכב ובעל תכונות ידועות רבות .ומאידך,
הקרח הינו חומר מאוד לא איזוטרופי ,תכונה הבאה לידי ביטוי באופי הגדילה הלא
שיגרתי של גבישי הקרח ,כגון :גדילה דו ממדית בתווך תלת ממדי וכן גדילה
בכיוונים לא קריסטלוגרפים שמתבטא במיבנה הפרמידלי של גבישי הקרח עבור
תנאים מסוימים .מטרת המחקר בכיוון זה היתה לנסות ולקבל אינפורמציה חדשה
על תהליכי הגידול בעזרת השיטה המוצעת .במהלך המחקר ,עלו שאלות כגון ,האם
התיאוריות הקימות כיום ,מתאימות לדון בגדילה הפרמידלית ,האם גביש שטוח
גדל בצורה סימטרית ועוד .בהיסתמך על השדות הטמפרטורה שנימדדו ,נעשה
ניסיון לענות על שאלות אלו.
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 .1.6מבנה התיזה ותוצאות עיקריות
למחקר זה

כמה כיוונים .האחד הינו ניסיון להדמית שדה טמפרטורות

בסביבת גביש דנדריטי .לצורך כך אתאר את השיטה שפותחה .כיוון מחקר זה פותח
פתח

למדידת גדלים חשובים בתיאוריה של הגדילה הדנדריטית ובייחוד את

הטמפרטורה על השפה של הגביש ומכאן את המקדם הקינטי  .במחקר זה לא נמדד
בסופו של דבר מקדם זה ברזולוציה מספקת ,אך מניסיון ראשוני זה ניתן ללמוד על
היכולות השונות בשחזור הטמפרטורה וכן התקבל מידע חלקי שלא התקבל בעבר
כגון הדמית הקונבקציה ,התפתחות השדה בסביבת גביש דו ממדי בתווך תלת ממדי
והיטלים של שדה טמפרטורה בסביבת תצורת הפרמידה הכפולה של קרח .במהלך
המחקר התברר שלמים כבדים יש תכונות אופטיות יותר מתאימות למדידת
הטמפרטורה מאשר למים רגילים בעוד שמורפולוגיות הגידול של הקרח הכבד
והרגיל הנן למעשה זהות .כך שהחומר הנחקר הינו מים רגילים ומים כבדים.
הדגמה ליכולת שיחזור טמפרטורה בסביבת גביש דנדריטי נעשתה גם בעזרת גבישי
סוקסינוניטריל  .הסוקסינוניטריל הוא חומר פלסטי שנעשו בו ניסויים רבים במחקר
הדנדריטי ומסתבר שהתכונות האופטיות שלו מתאימות במיוחד לשיחזור
הטמפרטורה.
כיוון שני מתמקד בתצורת הגדילה של גביש קרח דנדריטי .לקרח מעבר
מורפולוגי מגדילה שטוחה לגדילה פרמידלית .מעבר מורפולוגי זה ידוע ,אך
ההסברים שניתנו לו בעבר אינם מספקים .במחקר זה ניסינו לקשור את בין הטענה
התיאורטית לקיום גדילה דנדריטית בכיוונים לא קריסטלוגרפים )במקרים של
חוסר סימטרייה במתח הפנים או מקדם הקינטי או לחילופין תחרות בין כיוונים
שונים של המקדמים הרלוונטים( לבין אופי הגידול בכיוון לא קריסטלוגרפי של
קרח .ממדידות הטמפרטורה התקבלה הצדקה לשימוש בתיאוריות המזניחות
אינטראקציה בין ענפים שונים .כמו כן ,התקבלו עדויות לאי סימטריה בשדות
הטמפרטורה בהתאמה עקרונית

לתחזיות עבור גבישים הגדלים בכיוונים לא

קריסטלוגרפים .כיוונים נוספים של המחקר הינם הרחבת אספקטים שונים של
הניסוי הקשורים לתכונות המים והקרח כגון :אפקט הקפיאה החשמלית ,התנהגות
מקדם השבירה בטמפרטורה ,וסיבות לאנאיזוטרופיה במקדם הקינטי של הקרח.
מבנה התיזה הוא כדלקמן :בפרק הראשון  -הקדמה הכוללת סקירת ספרות
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של המחקר הדנדריטי הניסיוני ותיאור כללי של המחקר .בפרק השני  -סקירת
התיאוריה של הבעיה הדנדריטית ודגש על חשיבות האנאיזוטרופיה במקדמים
הרלונטים לקביעת כיוון גידול הדנדריט .בפרק השלישי  -תיאור תכונות של
החומרים שנחקרו .בפרק הרביעי  -דיון בתצורת הפרמידה הכפולה .בפרק החמישי
 שיטות המדידה .בפרק השישי  -המערכת הניסויית .בפרק השביעי  -התוצאותהניסיוניות בנוגע לשיחזור טומוגרפי של שדות טמפרטורה .בפרק השמיני  -תוצאות
הכוללות איפיון מורפולוגי של גבישי הקרח .בפרק התשיעי  -מדידות של שדות
טמפרטורה בסביבת הגבישים השטוחים .בפרק העשירי  -ממצאים לגבי הגדילה
הפרמידלית של גבישי הקרח .הפרק האחרון הנו פרק מסקנות וסיכום המחקר.
בנספחים  A-Dמופיעים פירסומים הקשורים לעבודה זו.
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.2מבוא תיאורטי  -גדילה דנדריטית
 .2.1מבוא
התמצקות ,באופן כללי ,הנה תופעה של מעבר פאזה נוזל-מוצק ,תוך כדי
דיפוזיה של חום בין שתי הפאזות )במקרה של התמצקות מתמיסה או נתך,
הדיפוזיה היא של חום וחומר גם יחד( .הפאזה המוצקה גדלה לתוך נוזל על מקורר
דהיינו במצב מטה-סטבילי .הדינמיקה של גדילה זו מושפעת מצד אחד מקצב
הדיפוזיה של החום העודף שנוצר במעבר הפאזה ,ז"א מהשפעה מקרוסקופית,
ומצד שני ,מהשפעות על סקלה מיקרוסקופית כגון :מתח פנים ואפקטים קינטיים.
ניסויית ,במקרים רבים מתקבל מבנה דנדריטי )דמוי עץ( המאופיין בקצה המתקדם
במהירות קבועה ,בעל צורה קבועה ובכיוון מוגדר המלווה בענפי צד .המחקר של
התופעה הדנדריטית מתנהל בשלושה כיוונים :אנליזה ,סימולציות מחשב וניסוים,
תוך קיום הפריה הדדית בין הגישות השונות .במהלך עשרות השנים האחרונות
הייתה התקדמות מרתקת בהבנת המנגנונים השונים השולטים בתופעה לא
ליניארית ומחוץ לשיווי משקל זו ,אך עדין נשארו הרבה שאלות פתוחות .בפרק זה
אסקור בקצרה את ההתפתחות בתיאוריה הדנדריטית בכלל ,ואתאר את גורמים
שקשורים לקביעת כיוון גדילת הדנדריט בפרט.
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 .2.2מודל השפה החופשית Stefan problem
אנו נדון בבעיית הגביש הגדל מתוך נוזל על-מקורר .למערכת זו דינמיקה
המשותפת לעוד מערכות כגון גביש הגדל מתמיסה .הדינמיקה נשלטת ע"י תחרות
בין שני גורמים :דיפוזיית החום הנוצר בזמן מעבר הפאזה והדינמיקה
המיקרוסקופית על השפה .הגדרת הבעיה בצורתה הראשונית נוסחה ע"י 60 Stefanב
 1891ומודל זה נקרא מודל השפה החופשית.
שדה הטמפרטורה מקיים את משוואת הדיפוזיה:

DT∇2T=∂T/∂ t

) (1

כאשר  Tהנו שדה הטמפרטורה  t ,הזמן ו  DTמקדם דיפוזית החום.
על פני שפת הגביש ,מקום בו מתרחש מעבר הפאזה ,נוצר חום עקב שיחרור
החום הכמוס .כדי לשמור טמפרטורה קבועה על השפה נדרש שסילוק החום ע"י
גרדיאנטים בטמפרטורה יהיה באותו קצב של יצירת החם .מכאן נקבל

את

המשוואה:
⎤ ⋅ n
⎥⎦

) (2

liquid

G
− DT CP ∇T

) (

solid

G
LVn = ⎡⎢ DT ' CP ' ∇T
⎣

) (

כאשר:
L

-

- DT’,DT

החום הכמוס ליחידת נפח ⎥⎤  q , ⎡⎢ dx ⋅ L = qשטף החום ליחידת שטח.
⎦

⎣ dt

מקדם הדיפוזיה בנוזל ובמוצק בהתאמה.

Cp’,Cp

-

קיבול החום ליחידת נפח בנוזל ובמוצק בהתאמה.

Vn

-

מהירות המשטח המקומית בכיוון אנך למשטח ,ראה איור . 2

n

-

הוקטור הנורמלי למשטח המופנה לכיוון הנוזל.

הערה :כדי לפשט את המודל אפשר להניח ’ DT=DTאו לחילופין ,להזניח את
G

הגרדיאנטים בפאזה המוצקה . (∇T ) solid = 0
כדי להשלים את המודל ,יש לקבוע את תנאי השפה לטמפרטורה על גבי
המשטח .לשם כך נדון בגורמים המשפיעים על טמפרטורה זו.
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השפה בין המוצק לנוזל נעה לכיוון הנוזל ז"א המוצק גדל מהנוזל .מכאן
מסיקים שהטמפרטורה על משטח השפה נמוכה יותר מטמפרטורת שיווי המשקל
)שהרי בשיווי משקל אין גדילה( .נניח כי קיימת תלות בין מהירות הגידול לגודל
הסטיה משיווי המשקל כך שאם נתונה המהירות ניתן לקבוע את גודל הסטיה.
סטיה זו מטמפרטורת שיווי המשקל נקראת ה"אפקט הקינטי" .אפקט זה יכול
להיות תלוי בכיוון המשטח ביחס לכיווני הסימטריה של הגביש )יתכן ויש כיווני
גדילה שאינם מופיעים במיקרה של גדילה עם שפיץ(61

β(θ,Vn)=T*M-Ti

) (3
כאשר:

β

-

θ

-

Vn

-

מהירות הגדילה בכיוון אנך למשטח ,ראה איור .2

T*M

-

טמפרטורת שיווי המשקל עבור משטחים כלשהם.

Ti

-

הטמפרטורה על השפה.

האפקט הקינטי ,קרור היתר על השפה.
הזוית בין כיוון המשטח לכיוון קריסטלוגרפי) .או לכיוון הגידול,
הזוית בין כיוון הגידול לכיוון הקריסטלוגרפי הנה קבועה בניסוי(.

Liquid
נוזל

Vn

n

θ
Solid
מוצק

ds
Interface
משטח השפה

איור  : 2הגדרת המהירות הנורמלית  Vnואלמנט אורך על פני השפה .ds
The normal velocity Vn and Arc length ds.
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טמפרטורת שיווי המשקל עבור משטחים עקומים שונה מטמפרטורת שיווי
המשקל של משטחים שטוחים עקב השפעת מתח פנים .שינוי זה נקרא "האפקט
הקפילרי" או תיקון  .5Gibbs-Thompso- Herringבשני ממדים מתקבל:

TM
∂2 γ
( γ + 2 )κ
L
∂θ

) (4

TM* = TM −

כאשר:
 טמפרטורה ההמסה )שיווי-משקל( עבור מוצק בעל עקמומיות.T*M
TM

-

טמפרטורה ההמסה בשיווי-משקל עבור מוצק ללא עקמומיות.

L

-

החום הכמוס.

γ

-

θ

-

מתח הפנים בין המוצק לנוזל .גודל זה תלוי בכיוון של המשטח ביחס
לאוראנטציה גבישית של המוצק .האוראנטציה הגבישית קבועה
בזמן גדילת גביש.
זוית מרחבית בין כיוון הנורמל למשטח לכיוון התקדמות הגביש.

κ

 -עקמומיות המשטח  κ=∂A/∂V :או κ=∂θ /∂s

לשם נוחות ניתן להגדיר את הצפידות ) (stiffnessבשני ממדים )מה גם ,שגודל
זה הינו הגודל המדיד בניסוי ולא מתח הפנים( :

) (5

∂ 2γ
~
) γ = (γ + 2
∂θ

בשלושה ממדים יש להיתיחס לנגזרות ביחס לשתי הזויות המגדירות את כיוון
המשטח.
האורך הקפילרי מוגדר להיות:
) (6

γ~ C p TM
L2

= d0
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כך שניתן לרשום את טמפרטורת השפה בצורה הבאה:
) (7

)Ti =Tm-( ⎬⎬L/Cp⎬) d0 κ−β(Vn

זהו תנאי השפה הנידרש להשלמת המודל .הגדלים השונים מוצגים באיור .3
בכל מודל יש התייחסות ספציפית להתנהגות  d 0ו  .βבמודל זה מוזנחים אפקטים
כגון קונבקציה בנוזל ,השפעת מזהמים בנוזל ,הבדלי נפח סגולי בין הנוזל למוצק
ואפקטים של גודל כלי הקיבול .למרות פשטותו הפיסיקאלית ,מודל השפה
החופשית אינו פשוט כלל מבחינה מתמטית וחופן בחובו אי לינאריות פנימית.

Tm
)T*m=Tm(1-γ(θ)κ/L

)β(θ,Vn

)Ti = T*m - β(θ,Vn

overall
supercooling

ΔTD = diffusion drive

Vk=Vd=Vn

”“kinetic velocity

)Vk(β

”Vd (ΔTD ) “diffusion velocity

איור  :3קרור היתר הכללי והפרשי הטמפרטורות השונים המוגדרים בגוף המלל.
The overall supercooling and other temperature differences as discribe in the
text.

תנאי ההתחלה של הבעיה מוגדרים בדרך כלל ע"י יצירת תווך אינסופי של
נוזל בטמפרטורה ∞ , Tהקטנה מ ,TM -כלומר במצב מטאסטבילי .לצורך השוואה
בין מערכות שונות מגדירים קירור יתר חסר ממדים : Δ
) (8

Δ=(Tm-T∞) Cp⎬/⎬⎬L
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נגדיר יחידת קירור יתר  , L/Cpהמתארת את היחס בין כמות החום הנוצר לבין
קיבול החום .בקירור יתר  ,TM-T∞ =L/Cpז"א  ,Δ=1אין עודפי חום שמעקבים
את תהליך הגידול .במים לדוגמא ,מתקבל  . L/Cp=79.1oCבאופן ניסיוני ניתן להכין
ללא קושי כמות של מים בטמפרטורה של מספר מעלות מתחת לאפס .עבור טיפות
קטנות ניתן להגיע לקירור יתר של כ) 40oC -ההסתברות להתגבשות ספונטנית
פרופורציונית לנפח הנוזל ולכן רק בטיפות קטנות ניצפו מים בקרור יתר גדול
יחסית .(38בניסויים שנעשו במחקר זה קוררו כ  200ccמים לטמפרטורה של עד כ -
 8oCז"א  . Δ=0.1נשים לב גם לכך ש  Δמיצג את היחס בין כמות המוצק לכמות
הנוזל בסוף תהליך ,שתחילתו בנוזל בעל קירור יתר של  Δהמתמצק בכלי קיבול
מבודד תרמית מהסביבה.

 .2.3בעיית בחירת הדנדריט

עבור משטחים עם עקמומיות לא גדולה מידי ,האפקט הקפילרי קטן ביחס
לקרור היתר .בנוסף ,בגדילה המוגבלת ע"י דיפוזיה ולא ע"י דינמיקת הצטרפות
המולקולות למשטח ,ניתן להניח כי האפקט הקינטי קטן אף הוא ביחס לקרור
היתר .אם כך ,נראה כי קרוב טוב יהיה להניח שטמפרטורת השפה הינה טמפרטורת

שיווי המשקל עבור משטחים ישרים.Ti=TM ,
כבר בשנת Ivantsov 1947

62

פתר גרסה זו של הבעיה Ivantsov .הראה

שבתנאים אלו גביש בצורת מחט פרבולואידית יכול לגדול במהירות קבועה  ,Vעם
רדיוס קצה  .ρהוא מצא שהמכפלה של המהירות ברדיוס היא פונקציה של קרור
היתר .נגדיר את מספר : Peclet

Pe=Vρ/2D=ρ/l

)( 9
כאשר:
l

הוא אורך הדיפוזיה .l=2D/V

 Peמספר פקלה.Peclet ,
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בשני ממדים חושב היחס:62
∞

) (10

∫ exp( − x )dx
2

P

Δ = 2 P ⋅e

P

כלומר ).P=P(Δ
עבור  Pקטנים ) , (1>>Pמתקבלים הקרובים הבאים עבור שני ממדים
ושלושה ממדים:
:3D

Δ
ln Δ

P = −0.655

) ( 11
Δ

2

:2D

π

=P

בפתרון זה נקבעת מכפלת המהירות ברדיוס הקצה )היחסית למספר פקלה,
 (Peכפונקציה של של קרור היתר הכללי בלבד .Δ ,ז"א ,התקבלה משפחה של
פתרונות פרבולואידים עבור כל  Δוזאת בניגוד לנצפה בניסויים 7בהם קביעת ,Δ
קובעת את המהירות בצורה חד-חד ערכית .V=V(Δ) ,בעיה זו נקראת בעיית
בחירת הדנדריט.
בעיה דומה היתה בתיאוריה של בעית  .63Saffman-Taylorבבעיה זו
מתפתחות אצבעות בתאי  2Hele-Shawבהם חומר בעל צמיגות נמוכה דוחק חומר
בעל צמיגות גבוהה בתעלה עם עובי דק ורוחב סופי .בניסוי התפתחו אצבעות רבות
בתחילה אך הן התמעטו ובסוף התהליך היתה אצבע אחת בעלת רוחב ומהירות
שתלוי בתנאי הניסוי כולל את רוחב התעלה .התיאוריה ניבתה את צורת האצבע
ואת מכפלת רוחבה במהירותה ,ז"א גם כאן התקבלה משפחה של פתרונות במקום
פתרון יחיד.
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 .2.3.1אי יציבות  = Mullins-Sekerkaאי יציבות דיפוסיבית

בעיה נוספת היתה יציבות הפיתרונות .יש הבדל בין פתרון עמיד לפתרון יציב.
"פתרון עמיד" הינו פתרון אפשרי מתמטית שאינו משתנה בזמן )במערכת מתאימה(,
שומר על מהירות קבועה וצורה קבועה .יתכן שפתרון עמיד לא יציב להפרעות
קטנות ,ולכן לא יצפה בטבע כיוון שבכל מצב פיסיקאלי ישנן הפרעות ,ולכל הפחות
פלקטואציות תרמיות .לעומת זאת" ,פתרון יציב" הינו פתרון עמיד ,שבנוסף
לעמידותו הוא גם יציב להפרעות קטנות ,ולכן ניתן לצפות בו בניסוי.
Mullins-Sekerka

65,64

בחנו את היציבות הליניארית של משטחים כדוריים

וכן משטחים מישוריים הגדלים מנוזל על מקורר .בדיקת היציבות נעשת בעזרת
תוספת הפרעה קטנה ,בעלת תדר מרחבי נתון ,לצורה ההתחלתית ובדיקה האם
הפרעה זו נוטה לגדול .כיוון שההפרעה קטנה ,אפשר להזניח איברים לא לינארים
במשוואות ולפשט את הבעיה .הפתרונות של אנליזה זו לא מאפשרים מעקב אחר
התפתחות הפתרון בזמן מכיוון שברגע שאמפליטודת ההפרעה גוברת ,ההנחה כי
ההפרעה קטנה אינה נכונה והקירוב הליניארי אינו מוצדק .אנליזה של יציבות
לינארית יכולה לקבוע האם הפתרון יציבMullins .

וSekerka -

גילו שללא

השפעת מתח פנים ,המשטחים לא יציבים לכל אורכי הגל ,וככל שאורך הגל של
ההפרעה קטן יותר ההפרעה מתפתחת יותר מהר .הפיסקה הבאה מסבירה באופן
איכותי אי יציבות זו.
בבעיית  Stefanכיוון הגדילה הינו נגד כיוון גרדיאנט הטמפרטורה )המים
הרחוקים מפני הגביש יותר קרים מאשר שפת הגביש( כאשר גרדיאנט הטמפרטורה
נוצר ע"י דיפוזיית החום .ניתן לראות שאם נוצרת בליטה קטנה על גבי משטח חלק
יחסית ,הטמפרטורה בקצהה תהיה נמוכה משל המשטח שהרי כיוון הגדילה מנוגד
לגרדיאנט .לפי ההנחה שמהירות הגדילה פרופורציונית לטמפרטורה של המשטח
מתקבל שמהירותה תגדל והיא תתפתח לגודל סופי .נטייה זו ,אם לא תרוסן ,תחזור
שוב על גבי הבליטה שגדלה וכן הלאה ,כך שיתקבל ערבוב פאזות על כל סקלה.
הנטיה לפיצול חוזר ונשנה יכולה להתרסן ע"י מתח הפנים .בסעיף הבא נראה כיצד
מתח הפנים משפיע על יציבות המשטחים.
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 .2.3.2מתח פנים כגורם מייצב

כאשר מוסיפים לתנאי השפה את השפעת מתח הפנים מקבלים:
) (12

(/L) κ = Tm-( ⎬⎬L/Cp⎬) d0 κ ~γ Ti =Tm- Tm

ככל שעקמומיות המשטח ,κ ,יותר גדולה ,טמפרטורת שיווי המשקל יורדת
ולכן קרור היתר האפקטיבי על השפה קטן .ניתן לראות שלבליטה קטנה הנוצרת
על פני השפה ,עקמומיות גבוהה ,ולכן למרות שהיא בולטת לתוך שדה הטמפרטורה,
קירור היתר האפקטיבי קטן יותר ,והבליטה גדלה לאט יותר מאשר בליטה בתנאים
זהים ללא השפעת מתח הפנים.
אנליזת יציבות לנארית הכוללת את האפקט הקפילרי נעשתה ע"י Mullins-
 Sekerkaכאשר הציגו הפרעה מחזורית למשטח מישורי )ולמשטח כדורי( הגדל
מנוזל על מקורר ובדקו אילו תדירויות מרחביות גדלות בזמן ואילו דועכות .תוספת
האפקט הקפילרי שינתה את התפתחות אורכי הגל הקצרים מגדילה לדעיכה .אורך
הגל שהתפתח במהירות הגדולה ביותר היה בסדר גודל של הממוצע הגיאומטרי בין
אורך הדיפוזיה לאורך הקפילרי .כלומר ,משטח מישורי יפתח אצבעות ,בשלבים
ראשונים ,בעלות רדיוס אופייני בסדר גודל של  , λ sאורך היציבות.
) (13

λ s = 2 π ld 0

 λsאורך היציבות d0 ,אורך קפילריl ,

אורך דיפוזיה

ברוח זו  66Langerו 67M ller Krumbhaar -ביצעו אנליזת יציבות ליניארית
לפתרונות  .Ivantsovהם מצאו שההשפעה של מתח הפנים אכן מייצבת פתרונות
בעלי רדיוס הקטן מערך סף ופתרונות אלו קרובים לפרבולות המקוריות ,כל עוד
רדיוס הקצה מספיק קטן ביחס לאורך הקפילרי ,ז"א עבור מספר  Pecletקטן ,וזהו
המצב ברוב המערכות הניסיוניות .הוספת האפקט הקפילרי הוסיפה סקלת אורך
שהייתה חסרה בפתרון של  .Ivantsovהפרבולואידים בעלי רדיוס הקטן מהאורך
האופייני ,התייצבו כנגד התפתחות הפרעות .השאלה איזה פתרון יבחר מרצף
הפתרונות עדיין נשארה פתוחה.
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 .2.3.3קריטריון המהירות המכסימלית וקריטריון היציבות הגבולית

כיוון שעבור קצה דנדריט קטן ,העקמומיות גדולה ,אפקט גיבס תומפסון
מקטין את קירור היתר האפקטיבי .בהינתן טמפרטורה חיצונית קבועה היה צפוי
שהדנדריטים יאטו כאשר מגיעים לרדיוסים קטנים מאד .וכיוון שמכפלת הרדיוס
במהירות נקבעת ע"י קרור היתר ,דנדריטים בעלי רדיוס גדול הנם איטיים .לכן,
עבור רדיוס ביניים תהיה מהירות מקסימלית .מכאן מתבקש קריטריון בחירה של
מקסימום מהירות ,כלומר ,הפתרון בעל המהירות המכסימלית יראה בניסוי.
קריטריון זה לא התאים לתוצאות הניסוי ,7והדנדריטים שנצפו בניסוי היו איטיים
יותר ובעלי רדיוס גדול יותר ממה שחושב.
קריטריון אחר שהוצע ע"י  Oldfieldב1973 -

68

היה דווקא שהפתרון בעל

הרדיוס המכסימלי שעדיין יציב )כלומר מהירות מינימלית( יבחר .זהו קריטריון
היציבות הגבולית ) .(marginal stabilityהפרמטר הרלוונטי לאנליזה זו היה פרמטר
היציבות:σ ,
2

) (14

⎞ 2d D ⎛ λ
⎟ σ = 20 = ⎜ s
⎠ ρ V ⎝ 2πρ

אשר קביעתו מגדירה את המהירות הנבחרת:
(15

)

2DPe 2σ
=⇒ V
d0

2d 0 D

σ

= ; Vρ
2

Vρ = 2 DPe

, Peמספר  , Pecletנקבע בקרוב טוב ע"י הפתרון של Ivantsov
הרלוונטי לרדיוסים אופייניים בניסוי

) d0 /ρ<<1ז"א אפקט קפילרי

קטן(.
כאשר קובעים לפי קריטריון היציבות הגבולית

 ,λs=ρמקבלים

 .σ=1/4π2=0.025תוצאה זו התאימה בקרוב לניסוי .(Glicksman) 56אך לא הייתה
הצדקה תיאורטית לקריטריון זה.
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 .2.3.4אנאיזוטרופיה כהפרעה סינגולרית וקריטריון הפתירות ) Solvability
(condition

עם התקדמות יכולת החישוב נעשו ניסיונות לבצע סימולציות לבעיית הגידול
הדנדריטית ,עדיין לא עבור המודל הכללי מפאת סיבוך ,אלא עבור גרסאות פשוטות.
המודל הגיאומטרי 69הזניח כליל את שדה הטמפרטורה וגזר את התקדמות השפה
מעקמומיות המשטח וניגזרותיה ,ואילו במודל השכבה הגבולית )(BLM

70

מתחשבים רק בפרופיל טמפרטורה מלאכותי הקרוב לשפה בהנחה שאורך הדיפוזיה
קטן ביחס לרדיוס .סימולציות של מודלים אלו הראו שכאשר הוסיפו מתח פנים
איזוטרופי ,לא התרחש גידול דנדריטי ,אלא נוצר גידול של "פיצול קצה" ) tip
 ,(splittingשהביא למורפולוגיה של גדילה צפופה ) .(DBMכדי לקבל דנדריט,
הסתבר כי יש להוסיף אנאיזוטרופיה לבעיה .דרך להוספת אנאיזוטרופיה היא
קביעת מתח הפנים כך שיהיה תלוי באורינטציה לכיוון קריסטלוגרפי .לדוגמא בשני
ממדים ניתן לרשום:

])γ=γ0[1+ξcos(mθ

) (16

 γהנו מתח הפנים האנאיזוטרופי.
 ξאנאיזוטרופיה במתח הפנים.
 mסימטרית הגביש.
עבור מודל זה ,האורך הקפילרי הפופורציוני לצפידות ) ( stiffnessמתקבל
להיות )ראה נוסחאות )  (5ו ) :((6
) (17

])d=d0[1-ε⋅cos(mθ

כאשר:

)ε= ξ ⋅(m2-1

 dהינו המקדם הקפילרי האנאיזוטרופי.
 εאנאיזוטרופיה במקדם הקפילרי.

מסתבר שגם עבור ε
האיזוטרופי

קטן

מתקבלים דנדריטים בעוד שעבור המקרה

 ,ε=0אין פתרונות דנדריטים אלא גדילה עם פיצולי קצה .הקפיצה
31

החדה בין סוגי גדילה כתלות בהפרעה קטנה ,מלמדת על האופי הסינגולרי של
השפעת האנאיזוטרופיה .האנליזה שכללה את האנאיזוטרופיה הגיעה לפתרונות
בדידים ולא לרצף פתרונות אפשריים .בדיקת יציבות של הפתרונות העלתה כי רק
הפתרון המהיר ביותר יציב לינארית כך שהפיתרון המהיר ביותר הוא הפיתרון
הנבחר .אי לכך נראה כי בעיית בחירת הדנדריט נפתרה .בתחילה עבור שני ממדים
ובשלבים מאוחרים יותר בשלושה ממדים ,גם אנליטית 71וגם בסימולציות .72לאור
פתרון זה מסיקים שכל האנליזה הקודמת ,חיפשה פתרונות במקום בו אינם קיימים
כלל .הקשרים בין הגדלים השונים תקפים אך הפעם  σנקבעת ע"י התיאוריה.
החישובים הדרושים לפתרון אינם פשוטים 73וישנם כמה גישות לפתרון.
לדוגמא ,אחת הגישות 74הנה לכתוב את משוואות המודל כמשוואה אינטגרלית
דיפרנציאלית אחת ,ולחפש את הצורה והמהירות הנותנים פתרון למשוואה.
המשוואה מתקבלת ע"י פונקצית  Greenשל משוואת הדיפוזיה )ראה ע"מ .(90
פונקציה זו מקשרת בין פולס חום נקודתי לטמפרטורה במרחק ובזמן נתונים
ממקור החום .מקורות החם נמצאים בכל רגע על השפה ופורפוציונים למהירות
הנורמלית למשטח ,משוואה )  .(2כאשר מניחים כי מהירות הגדילה והצורה קבועה
בזמן

ניתן לבטל את התלות בזמן ולקבל שהטמפרטורה על השפה ,הנתונה

בנוסחא )  ,(7שווה ל:
) (18

G
G
d
s
V
G
(
x
(
s
)
−
x
)) ( s ′
′
n
∫

Ti = T∞ +

כאשר:
 Gהנה פונקצית  greenלשדה הטמפרטורה )לאחר אינטגרציה על הזמן(.
 dSאלמנט אורך )או שטח ב תלת-ממד( של שפת הגביש.
כיוון שבטמפרטורת השפה מעורבת השפעה של נגזרות צורת הגביש
)עקמומיות ,הכיוון הנורמלי( זוהי משוואה אינטגרלית דיפרנציאלית .למשוואה זו
יש סינגולריות במישור הקומפלקסי .פיתוח המשוואה בסביבות הסינגולריות נותן
פתרון פנימי אותו צריך להתאים לפתרון חיצוני רחוק מהסינגולריות .תפירת
פתרונות זו אפשרית בעזרת קירוב  .WKBכאמור מאנליזה זו מקבלים סט פתרונות
דיסקרטי כל עוד האנאיזוטרופיה סופית .אין פתרונות אם כל הפרמטרים
איזוטרופים .וכן הפתרון המהיר ביותר הנו היציב היחיד .הערך העצמי של פתרון זה
פורפורציוני ל  . σכך שלמעשה בניגוד לקריטריון היציבות הגבולית פרמטר הבחירה
32

הנו תוצאה ישירה של האנליזה .עבור ערכים קטנים של האנאיזוטרופיה שמוצגת
בנוסחא )  (17מתקבלת התלות הבאה של פרמטר בחירה בגודל האנאיזוטרופיה :
) (19

σ=σ0ε7/4

כאשר  σ0מסדר גודל של יחידה )למשל Brener and Mel’nikov
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מצאו כי

 (σ0=2.4ומכאן המהירות בשני ממדים היא:

) (20

V=(2D/d0 )(Δ4 / π2 )σ0ε7/4

בשלושה ממדים עבור סימטריה קובית התקבלה מהירות הגביש:

) (21

V=(2D/d0 )(Δ2 / ln(Δ)2 )σ

לסיכום ,כדי שיהיו פתרונות דנדריטים ,שומרי צורה וכיוון ,צריך לקחת
בחשבון את מתח הפנים האנאיזוטרופי ואז רק צורה מסויימת במהירות מסויימת
מאפשרת פתרון .מכיוון שפתרון זה מושפע מגדלים מיקרוסקופים )אורך קפילרי
מסדר גודל של כמה  (Åתנאי בחירה זה נקרא תנאי הפתירות המיקרוסקופית .אחד
הפרמטרים שניקבעים ע"י מנגנון הפתירות הינו כיוון גדילת הגביש .פרמטר זה
מעניין במיוחד בהקשר של גבישי קרח מאחר ולגבישי קרח כיווני גדילה המשתנים
כפונקציה של קרור היתר .בסעיף הבא אדון בגורמים הקובעים כיוון זה.

 .2.4כיווני גדילת הגביש

כפי שראינו האנאיזוטרופיה מיצבת את הגביש כנגד התפצלויות אך מעבר לכך
כיוון הגדילה של הגביש נקבע גם הוא ע"י אנאיזוטרופיה זו .הדיון הקודם התרכז
באנאיזוטרופיה במקדם הקפילרי אך גם אנאיזוטרופיה במקדם הקינטי יכולה
לגרום לאפקט זה .תחרות בין האפקטים השונים אפשרית ונבדקה תיאורתית ע"י
חוקרים שונים  .77,76,75בסעיף זה אסביר את ההשפעה של האנאיזוטרופיה כמיצבת
את קצה הגביש מלהתפצל וכקובעת את כיוון הגדילה הן עבור המקדם הקינטי והן
עבור המקדם הקפילרי .בהמשך אסקור את הממצאים התיאורתים בנוגע לסוגיה
זו.
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 .2.4.1מינימום אפקט קינטי וקפילרי  -טמפרטורת שפת הגביש

כאשר קיימת אנאיזוטרופיה ,למשל במקדם הקפילרי ,כיוון הגדילה של הגביש
יהיה בכיוון מינימום האפקט .נקודה זו יכולה להיות מוסברת בצורה הבאה :נניח
כי יעילות הדיפוזיה הנה פונקציה של ההפרש בין טמפרטורת פני השטח
לטמפרטורה רחוק מפני הגביש וכן נניח כי המערכת בוחרת לפעול באופן הפעולה
בעל המהירות המקסימאלית כיוון שאופניי פעולה אחרים אינם יציבים ביחס
לאופן זה .לגביש פרבולי עקמומיות מקסימלית בכיוון הגדילה ולכן כדי לצמצם את
השפעת האפקט הקפילרי רצוי שהגביש יגדל בכיוון מינימום המקדם הקפילרי.
הסבר דומה ניתן בהקשר לאפקט הקינטי .מהירות הגדילה הנה מקסימלית בכיוון
התקדמות הגביש ]ראה איור  [4ולכן כדי לצמצם אך השפעת האפקט הקינטי רצוי
שהגביש יגדל בכיוון מינימום המקדם הקינטי .כאשר שני האפקטים פועלים יחדיו
יתכן מצב שבו המינימות לא מתלכדות .במקרה כזה ניפתחת האפשרות לתחרות בין
כיווני גדילה שונים .במקרה זה אדון בסעיף הבא ,אך לפני כך נשים לב לנקודה
נוספת .לאנאיזוטרופיה חשיבות גם ביצוב הגבישים כנגד פיצול הקצה .הסבר
פיסיקלי ליצוב זה ניתן ע"י  2.Ben-Jacobעבור גביש פרבולי העקמומיות ,כאמור,
מקסימלית בקצהו .אי לכך ,אם מתח הפנים הוא איזוטרופי אז הנקודה הקרה
ביותר על השפה נמצאת בקצה הגביש .ז"א שטמפרטורת שפת הגביש לא קבועה
ולכן תהיה זרימת חם לכיוון קצה הגביש .כתוצאה מכך קצה הגביש מאט בעוד
שבצדדיו מתפתחת השפה מהר יחסית .תהליך זה יוביל בסופו של דבר לפיצול
הקצה .שינוי בערך מתח הפנים ישנה רק את סקלת האורך האופינית לפיצול .עבור
מתח פנים אנאיזוטרופי טמפרטורת הקצה הגביש תהיה פחות קרה אם כיוון
מינימום המקדם הקפילרי יהיה בכיוון גדילת הגביש .אם האנאיזוטרופיה תהיה
מספיק גדולה ]מסדר גודל של אחוז במתח הפנים עבור סימטריה[ 2

הנקודה

הקרה ביותר על פני הגביש תתרחק מהקצה .מכאן שהמנגנון שגרם לפיצול הקצה
נחלש .מסיבות זהות גם אנאיזוטרופיה במקדם הקינטי תגרום ליצוב זה .התפלגות
הטמפרטורה על פני השפה מהווה נקודה חשובה בהבנת מנגנון גדילת הדנדריטים
בכיוונים לא קריסטלוגרפים כפי שקורה במיבנים הפרמידלים .בסעיף הבא אדון
בתחרות בין אפקטים שונים על קביעת כיוון הגדילה.
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G
V
כיוון
הגדילה
של
הדנדריט

Vn

n

איור  : 4המהירות הנורמלית  Vnשל משטח בנקודה מסויימת ,עבור צורות הנעות בכיוון
מוגדר במהירות  Vושומרות על צורתן ,שווה למהירות הגדילה של הדנדריט  Vכפול קוסינוס
G
הזוית בין כיוון הגדילה וכיוון המשטח באותה נקודה. Vn = n • V ,
For
G shape preserving growth, the Normal velocity of the interface Vn
G is
is V is the normal unit vector to the surface and n , where Vn = n • V given by
the velocity of the dendrite.

 .2.4.2מעבר מורפולוגי  -תחרות בין מקדם קפילרי לקינטי

כאשר המינימה במקדם הקפילרי נמצאת בכיוון קריסטלוגרפי שונה מאשר
המינימה של המקדם הקינטי יש כמה אפשרויות לכיוון גדילת הדנדריט .למשל
יתכן כי יגדל בכיוון מינימום המקדם הקפילרי או הקינטי או לחילופין פשרה בין
שני הכיוונים .מחקר של בעיה זו נעשה ע"י חוקרים שונים .בסעיף זה אדון
בממצאים ממחקרים אלו.
Brener and Mel’nikov

75

ו Ben-Jacob76 -הראו ,במודל דו-ממדי ,שכאשר

המינימום באפקט הקינטי נמצא ב  45Οמכיוון מינימום האפקט הקפילרי ,כיוון
הגדילה עבור קירור יתר קטן הינו הכיוון של מינימום המקדם הקפילרי .כאשר
35

מגדילים את קרור היתר ישנו קרור קריטי בו כיוון הגדילה משתנה ועובר לכיוון
מינימום המקדם הקינטי ז"א מתקבל מעבר מורפולוגי .במעבר זה ישנה גם קפיצה
במהירות הגידול )ראה איור  .(5תופעה זו נצפתה 15בגבישי אמוניום כלוריד מתמיסה
רוויה .יתרה מכך Notcovich et al.

78

מדדו את המקדם הקינטי והראה שאכן

המינימום מתקבל בכיוון הגדל במהירויות הגבוהות.

V

Δc

Δ

75

איור  : 5מהירות כפונקציה של קרור יתר במודל של Brener and Mel’nikov
The Velocity as a function of supercooling in
75
the model of Brener and Mel’nikov

 Brener and Levine77הראו שאם הזוית בין מינימום המקדם הקינטי
ומינימום המקדם הקפילרי שונה מ  45Οהמעבר בכיוון הגדילה מהכיוון הקפילרי
לכיוון הקינטי הינו רציף.
לצורך סיכום המיקרים השונים נגדיר:

])d (θ) = d 0 [1 − ε cos( 4θ
) (22

כאשר

]) β(θ) = β 0 [1 − α cos 4(θ − θ β

 βο , do , α , εקבועים חיובים.

) d(θאורך הקפילרי האנאיזוטרופי ,
) β(θהמקדם הקינטי האנאיזוטרופי הליניארי ז"א

β(θ,Vn)= β(θ) Vn
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כך ש  dמקבל מינימום ב  θ=0בעוד ש  βמקבל מינימום ב θβ
 εגודל האנאיזוטרופיה ב ) d(θו  αגודל האנאיזוטרופיה ב )β(θ

ובנוסף נגדיר את * θלהיות כיוון גדילת הדנדריט.
אם כך ,ניתן לרשום את ממצאי אנליזה זו ביחס לכיווני הגדילה בצורה הבאה.
 (1אם  d0=β0=0הפתרון הינו פתרון  y(x)=-x2/2ρ :Ιvantsovשהוא כאמור
פתרון לא יציב.
 (2אם  d0 ≠0וגם  α=ε=0ז"א מתח פנים איזוטרופי ,אין כלל פתרון דנדריטי
)פתרון שומר צורה הנע במהירות קבועה( אלא ישנו פיצול קצה שמוביל למורפולוגיה
 .Seaweedבהיסתגות לסעיף זה אציין כי התברר שיתכנו מבנים שומרי צורה גם
ללא איזוטרופיה עבור קירור יתר גבוה המסתמכים על אצבעות כפולות המיצבות זו
את זו ,מבנים אלו נקראים כפולונים

79,80

)Dublons

או

Parity broken

. (82,81dendrites
 (3אם יש אנאיזוטרופיה יש פתרונות .אם  θβ=θז"א מינימום למקדם קינטי
בכיוון זהה למתח הפנים אזי  θ*=0ז"א כיוון הגדילה זהה לכיוון מינימום האורך
הקפילרי והמקדם הקינטי.
 (4אם

 θ β = π/4ז"א המינימום של המקדם הקינטי נמצא ב זווית π/4

למינימום האורך הקפילרי קיימות שתי אפשרויות:
דנדריטים בכיוון מתח פנים ) (θ*=0או "דנדריטים קינטים" ).(θ*= π/4
האפשרות השניה )דנדריטים קינטים( קיימת רק במהירויות גדולות ,וכן נוצרת אי
רציפות במהירות כאשר עוברים בין שני סוגי הגדילה .ניתן לתאר תופעה זו כמעבר
מורפולוגי מסדר ראשון.
 (5עבור π/4>θβ>0

מתקבלים פתרונות בזויות  .θ*≠0פתרונות אלו לא

חיבים להיות בכיוון  θβאו  0ויכולים להשתנות ברציפות כפונקציה של קירור היתר.
נשאלת השאלה :מדוע חשיבות האפקט הקינטי גדולה בקרור היתר הגדול
בעוד לאפקט הקפילרי חשיבות בקרור היתר הקטן? .הסבר אחד קשור לצורה
שאפקטים אלו ניכנסים למשוואות ,אך ניתן לענות על שאלה זו בצורה יותר
כוללנית אם נשים לב לכך שהמהירות גדלה יותר מהר מאשר רדיוס הגביש קטן.
מאחר שמכפלת המהירות ברדיוס הפורפורצינית למספר פקלה הינה פונקציה
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מונוטונית עולה בקרור היתר .אי לכך משתנה חשיבות המהירות עם שינוי קרור
היתר.
לסיכום ,הבדיקה של המקרה הדו ממדי עם סימטריה מרובעת הראתה כי
כיוון גדילת הגביש יכול להישתנות ברציפות כפונקציה של קרור היתר הווה אומר
גדילה בכיוונים לא קריסטלוגרפים .זאת בתנאי שהזוית שונה מ  ,450או בצורה
יותר כללית ,אם הסימטריה בין האפקטים לא גבוהה .לא נבדקה סימטריה שונה
מארבע וביחוד לא נבדקה גדילה תלת ממדית ,אך באופן עקרוני נראה כי מנגנון של
תחרות בין אפקטים שונים מאפשר שינוי רציף בכיוון הגדילה .הנחת היסוד
באנליזה זו היתה כי המקדמים עצמם לא תלויים בקרור היתר ,וכי האפקט הקינטי
תלוי לינארית במהירות .הנחות אלו לא בהכרח מוצדקות עבור חומרים בעלי פאות
כמו גבישי קרח .כפי שנראה בהמשך אי לינאריות של המקדם הקינטי מאפשרת
הסבר נוסף לשינויי בכיוון הגדילה של הגביש .בסעיף הבא אדון במבנה הכללי של
הגביש שהינו עוד שלב בסולם הסיבוכיות של הבעיה הדנדריטית.

 .2.5המבנה הגבישי הכללי

הטיפול בבעיה הכוללת של גדילת דנדריטים צריך לכלול בנוסף לטיפול
בדנדריט הבודד גם את ענפי הצד וכן את האינטראקציה בין הענפים השונים .נעשו
ניסיונות למדוד ולהבין את המכאניזם שיוצר ענפי צד כגון הגברת רעשים תרמים,83
אך עדין לא ניתן תיאור מלא של כל המבנה .תיאור שכזה עדין מורכב מידי גם
לאנליזה וגם לסימולציות ,אך החלה מגמה לטיפול בבעיה מהכוון המקרוסקופי,
בנוסף לטיפול המיקרוסקופי .הרעיון שהפתירות המיקרוסקופית היא רק חלק
מהתמונה הכללית והערכה מחדש של השאלות הפתוחות הוצגו ע"י Βen-Jacob

ו.Garik

84
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 .2.5.1דיאגרמת מורפולוגיות

ניתן לחלק את הצורות הגדלות בתנאים שונים לקבוצות בעלות מאפיינים
זהים .כל קבוצה כזו מהווה מורפולוגיה .לדוגמא ,מורפולוגיה דנדריטית הבנויה
מענפים בעלי קצוות מובילים שמהם מתפצלים ענפי צד ,ומורפולגיה צפופה )(DBM
המאופיינת בפיצולי קצה ) .(tip splittingבדומה לדיאגרמת פאזות עבור פאזות
בשיווי משקל שבה יש חלוקה לאזורים במרחב הפרמטרים התרמודינמים בין קיום
פאזות שונות ,ניתן לשרטט דיאגרמת מורפולוגיה של המורפולוגיות השונות במרחב
הפרמטרים הרלוונטים כגון קרור היתר וגודל האנאיזוטרופיה.
ניתן לפרש דיאגרמה כזו בשתי דרכים ,האחד  -דיאגרמת מורפולוגיה הנה כלי
נוח להצגה של המורפולוגיות הקימות בתנאי הגידול השונים ותו לא .במקרה כזה
הינו מצפים שהמעבר בין מורפולוגיה למורפולוגיה בדיאגרמה ,יהיה רציף .השני -
הדיאגרמה מייצגת את המורפולוגיות הנבחרות בטבע לפי קריטריון בחירה כלשהו
מבין מורפולוגיות אפשריות לאותם תנאים ,ז"א ישנו דו קיום של פתרונות עבור
תנאים מסוימים בדומה לדו קיום נוזל מוצק בדיאגרמת פאזות באזור מעבר
הפאזה .לפי פרוש זה ,בדומה למעבר פאזה ,קיים מעבר מורפולוגי חד .קריטריון
הבחירה שהוצע ע"י  2Βen-Jacobהיה קרטריון המהירות המקסימלית שקובע כי
המורפולוגיה שתראה בניסוי תהיה

זו בעלת המהירות המקסימלית מבין

המורפולוגיות האפשריות בתנאים הנתונים.

 .2.5.2דינמיקה של מעטפת

מורפולוגית גדילה מאופיינת מצד אחד ע"י יחידות הבנייה שלה ,ענפים
דנדריטים ,אצבעות מפוצלות קצה וכדומה ,ומצד שני ע"י הצורה הכללית
המתקבלת .ניתן להגדיר את הצורה החיצונית של המבנה כמעטפת הגביש .משטח
זה אינו אוסף משטחי השפה ,אלא משטח דמיוני הסוגר חיצונית על הגביש .מצפייה
בניסוי 44נראה שלמרות מורכבות הגידול ,גדלה המעטפת במהירות קבועה ובצורה
קבועה .גם בסימולציות שונות 86,85שבהן לא נלקחה המהירות כקבועה ,התקבלה
מהירות קבועה למעטפת .יתרה מכך נראה שיש קשר בין הגיאומטריה של המעטפת
לסוג המורפולוגיה 86דבר זה מאפשר לחלק את סוגי הגדילה בצורה פחות
סובייקטיבית .הקשר בין המבנה המיקרוסקופי למבנה המקרוסקופי מרמז על
השפעה הדדית בין הסקלות השונות.
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במחקר זה נבחנו בעיקר גבישי קרח .אם נבחן את מבנה המעטפת של גביש
קרח נראה שככול שקירור היתר יותר גדול כך המעטפת פחות קעורה .יתרה מכך,
 Βen-Jacobטען כי תצורת מעטפת קמורה מאפיינת תצורת גדילה לא דנדריטית.
התנהגות זו של המעטפת הנה סבירה כיוון שאורך הדיפוזיה )הפרופורציוני הפוך
למהירות הגדילה( קטן מהר יותר מאורך היציבות האופייני .לכן כאשר קירור
היתר עולה ,האינטראקציה בין הענפים קטנה .אך עדיין כיווני הגדילה המועדפים
בגדילה הדנדריטית מאלצים תצורות קעורות ולכל היותר פוליגונים ,שכן ענפי הצד
לא מתקדמים רדיאלית ,ואפילו יתקדמו באותו הקצב של הענפים הראשיים ,לעולם
לא יעברו את הקו המקשר בין שני ענפים מרכזיים .רק אם אין כיווני גדילה
מועדפים תתכנה תצורות קמורות וזה המצב במורפולוגיות פיצול הקצה.
 .2.6סיכום

התיאוריה עבור הבעיה הדנדריטית נותנת הסבר למאפיני הגידול הכוללים
כיווני גידול ,מהירות ורדיוס קצה הגביש בהנחה שהאינטראקציה בין הענפים
השונים לא חשובה .בפרק הבא אציג את תכונות הקרח כבסיס נוסף לדיון
בתוצאות.
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.3חומרים  :קרח ,קרח כבד וסוקסינוניטריל
 .3.1מבוא

המיבנים הדנדריטים של מים היוו את מוקד המחקר ולכן אפרט את תכונות
הקרח הרלוונטיות לניסוי .ניסויים נעשו גם במים כבדים שבעיקרון תכונותיהם
דומות למים רגילים עם שינויים קטנים שהסתברו כבעלי חשיבות בניסוי זה .כמו כן
אדון בקצרה בחומר סוקסינוניטריל שבו נעשה שימוש להדגמת יכולת שיחזור
הטמפרטורה.

 .3.2קרח

המים במצבי הצבירה השונים ,הינם חומר שחשיבותו רבה לאספקטים שונים
של החיים ותהליכים בכדור הארץ .למים אוסף תכונות מיוחדות כגון קשרי המימן,
הדיפול הקבוע של המולקולות ,טמפרטורות מעברי הפאזה הנמצאת בתוך תחום
הטמפרטורות של מעטפת כדור הארץ והמאפיינים האופטיים כגון שקיפות בתדרים
הנראים .המים נחקרו באופן אינטנסיבי 87במהלך השנים ועדין רבים המחקרים
הנערכים על מבנה המים ותכונותיהם .למרות הידיעות הרבות על תכונות המים
ומבנם ,עדין לא מובנים תהליכים רבים הקשורים למים על הפאזות השונות שלהם.
גבישי השלג משכו את תשומת הלב עוד מזמנו של

 (1611) keplerשהתיחס

לסימטריה המשושה של גבישי השלג הגדלים מסביבה הומוגנית .הוא הסיק כי
מבנים כאלו יכולים להיבצר מאבני בניה קטנות בעלות צורה משושה .למרות
שמסקנתו היתה לא מדויקת שכן הקרח מורכב ממולקולות בעלות ארבעה קשרים,
בסיס הנחתו כי יש קשר בין המבנה המולקולרי של הגבישים לבין הצורות הכלליות
שלהן התברר כנכון.
מאז נעשו מחקרים רבים על גבישי קרח .סקירה על מחקרים הרלונטים לגידול
גבישי קרח מנוזל על מקורר טהור )ללא מזהמים בריכוזים משמעותיים( ניתנה
בהקדמה .סקירה על מחקרים של גדילה מהפאזה הגזית ניתן למצא בספר
Ice Physics
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ובספר  .Morphlogy of crystals88בגדילה מהפאזה הגזית יש

חשיבות לדיפוזיה של מולקולות המים מהפאזה הגזית למשטח הגביש בניגוד
לגדילה מנוזל שהדיפוזיה הרלוונטית הנה דיפוזית החום הנוצר על פני השפה בזמן
מעבר הפאזה נוזל-מוצק .יתרה מכך ,האפקט של קיום שכבה קוואזי-נוזלית על פני
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גביש בתנאים מסוימים מהווה תפקיד חשוב בהבנת המורפולוגיות השונות של גבישי
השלג כפונקציה של התנאים החיצונים הווה אומר הטמפרטורה בסביבת הגביש
והלחות היחסית .לעומת זאת ,בגדילה מפאזה נוזלית טהורה יש תמיד נוזל על פני
הגביש ,ולמעשה קיים רק פרמטר חיצוני אחד המשפיע על הגדילה ,הוה אומר שדה
הטמפרטורות .בסעיפים הבאים אדון במבנה הקרח מהרמה המולקולרית ועד
לסימטריה הגבישית ,במקדמים הקפילרי והקינטי בקרח וכן באפקט הקפיאה
החשמלית.

 .3.2.1מולקולת המים

מולקולת המים מורכבת משני מימנים הקשורים קוולנטית לאטום חמצן .ניתן
לתאר את המבנה האלקטרוני של מולקולת המים הכולל  10אלקטרונים כזוג ברמה
 1וארבעה זוגות נוספים באורביטילים היברידיםsp3 :87

הזוגות ההיברידים מחולקים מרחבית בצורה טטרההדרלית .שני זוגות
משותפים לאטום מימן ואטום החמצן ,ושני זוגות אחרים נקראים זוגות בודדים.
כך שבאופן טיבעי מולקולת המים מכופפת בזוית  104.50הקרובה לזוית
הטטרהדרלית האידיאלית ) 109.50השינויים נובעים מאינטראקציות כגון משיכה
בין מטען גרעין המימן לאלקטרונים באורביטלים הנגדיים וכדומה( .האורביטלים
הבודדים טעונים שלילית .וכן כיוון שלחמצן ערכיות הגבוהה משל המימן ,המימנים
טעונים חיובית .מתאור זה מתקבל שיש דיפול קבוע למולקולת המים .המרחק של
מרכז גרעיני המימן ממרכז גרעין החמצן היינו  0.95אנגסטרם.
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 .3.2.2קשרי מימן

שתי מולקולות מים יכולות ליצור קשר ,אם מימן של האחת )הטעון חיובית(
מופנה כלפי אורביטל בודד של המולקולה השניה .קשר זה ניקרא קשר מימן )ראה
איור  .(6המרחק האופיני בין החמצנים הקשורים בקשר זה היינו כ  2.8אנגסטרם.
חוזק הקשר הוא בקרוב ,0.29ev 38לקשר המימן העדפה כיוונית .הקשר הינו חזק
ביותר כאשר על הקו המקשר בין שני חמצנים נמצאים
והאורביטל הבודד של השני.

המימן של האחד

2.8A

H

איור  6קישרי מימן

Hydrogen bonds

הסידור המרחבי של מולקולות מים המקושרות בקישרי מימן בעל אנרגיה
מינימאלית הינו סידור טטרהדרלי .38המבנה הטטרההדרלי הינו מבנה פתוח כך
שבלחצים גבוהים מאוד )אלפי אטמוספרות( יתכנו מבנים גבישים יותר צפופים
שלא בכיוונים המועדפים ,ז"א קשרי המימן מכופפים .ואכן לקרח דיאגרמת פאזות
מורכבת .בלחצים גבוהים ישנן כעשר פאזות מוצקות שונות לקרח .כאשר בכולן
מלבד קרח ) Iקובי או הקסגונאלי( הצפיפות גדולה משל מים נוזלים )בלחץ
וטמפרטורה סטנדרטים( .לקשרי המימן תפקיד מכריע באינטראקציות בין
המולקולות במים ובפזות המוצקות )קרח( .העדפה כיוונית זו של קשרי המימן
גורמת לרבות מהאנומאליות התרמודינמיות של המים 89בהן מתקבלות אקסטרמות
במקדמים רבים 87כגון צפיפות ,קיבול חום ,צמיגות ,מקדם שבירה ועוד.
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 .3.3מבנה קרח הקסגונאלי Ih

למים פזות מוצקות רבות אך מלבד קרח  Iכל הפאזות מתקימות בלחצים
גבוהים מסדר גודל של אלפי אטמוספרות ולכן לא רלונטיות למחקר זה ובכל
היתיחסות לקרח הכוונה היא לקרח  Iהקסגונאלי.
לקרח הקסגונאלי , Ih ,מבנה כמו לגבישי ) wurziteראה איור  .(7מבנה זה
מבוסס על קישרי מימן המסודרים בצורה טטרהדרלית .מבנה זה מורכב ממשורים
מקומטים אשר שלושה מארבע קשרים של מולקולה נמצאים במישור הנקרא מישור
הבסיס ) .(Basal planהקשר הרביעי אנך למישור .כיוון האנך למישור זה נקרא
G
G
כיוון  . cוגביש סימטריה משושה ביחס לכיוון  . cבתוך המישור וקטור הסריג
G
ניקרא כיוון  aאו כיוון הפריזמה .כיוון וקטור זה הוא ככיוון הוקטור המחבר בין
G
שני חמצנים הנימצאים בשכנות שניה ואורכו כ  .4.5Åכיוון  cמסומן בנוטציה
G
הקסגונלית כ < 0001 > -וכיווני  , aמסומנים בנוטציה ההקסגונלית כ > . < 1210
סידור המימנים במבנה הגבישי של הקרח מקיים חוקים )שנוסחו ע"י
) 90Bernal and Fowlerב (1933 -ו Pauling

91

ואומתו ע"י שיטות שונות.
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החוק הראשון קובע שבין שני חמצנים יש מימן אחד הקרוב יותר לאחד החמצנים
) 0.95אנגסטרם מהחמצן הקרוב ו  1.85אנגסטרם מהחמצן הרחוק .החוק השני
קובע שלכל חמצן יש שני מימנים קרובים ושני מימנים רחוקים .ז"א מולקולות
המים שומרות על המבנה שלהם גם בתוך המבנה הגבישי .כיוון שיש סידורים רבים
המאפשרים קיום חוקים אלו לקרח אנטרופיה שיורית גם באפס מעלות קלוין .יש
אפשרות לפגמים בסידור זה .חמצן עם שלושה מימנים קרובים נקרא פגם מסוג D

וחמצן עם מימן אחד נקרא פגם מסוג  .Lפגמים אלו יכולים לנוע לאורך קישרי
המימן ונותנים תכונות של מוליך למחצה לקרח
פרוטונים.93

92

כאשר נושאי המטען הינם

מבנה קרח  Iקובי ) ,(Icנשען גם הוא על קשרים טטרהדרלים אולם ביחס
למבנה , Ih

מסובב מישור  Cהאמצעי ב 30oוהסימטריה משתנה לסימטריה
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קובית .קרח  Icאינו יציב בטמפרטורות מעל  -100oCביחס לקרח ) Ihראה ע"מ 57
 .(38Hobbsאולם ישנן עדויות 94כי עבור גדלים קטנים מאד דווקא  Icיותר יציב מ
 .Ihלכן יתכן כי ההתגבשות הראשונית של הקרח היא דווקא קובית ,ואחר כך ישנה

7.35

טרנספורמציה לקרח הקסגונלי.

2.75

c

4.5

a

איור  : 7מבנה קרח  .Ihבאיור העיגולים מיצגים את החמצנים בלבד .המימנים )שאינם
מוצגים( מסודרים כך שבין כל שני חמצנים ישנו מימן אחד הנמצא קרוב יותר לאחד החמצנים.
כמו כן לכל חמצן יש שני מימנים קרובים.
this figure the circles represent the oxygens only. The structure of ice Ih. In
Between each oxygens pair there is one hydrogen (the hydrogen are not
represented) located closer to one of the oxygens. Every Oxygen has only two
close hydrogen.

 .3.4אנאיזוטרופיה בתכונות הקרח
 .3.4.1מתח הפנים.

 95Hardyמדד את מתח הפנים של קרח בעזרת שיטת החריץ ) A grain
 (boundary groove measurementבה גבישי קרח נמצאים במגע עם מים כאשר
טמפרטורת המים רחוק מפני הגבישים הנה מעל לטמפרטורת שיווי המשקל
וטמפרטורת הקרח רחוק מפני הגבישים הנה מתחת לטמפרטורת שיווי המשקל.
במצב זה פני הגבישים גדלים עד לאזור בו הטמפרטורה הנה טמפרטורת שיווי
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המשקל .במקום בו שני גבישים במגע נוצר חריץ עם עקמומיות מסוימת .ממבנה
השפה ומחישוב הגרדיאנטים בקרח ניתן להסיק על גודל מתח הפנים .בעזרת שיטה
זו  Hardyחישב את מתח הפנים:
γ=29.1±0.8mJm-2

חוסר איזוטרופיות של מתח הפנים לא הוזכרה ע"י  .Hardyאך ישנה סקירה
על תוצאות של ניסויים אחרים הנעות בתחום

 .γ=25-44 mJm-2תחום נרחב זה

יוחס לאי דיוקים בניסויים השונים אולם יתכן כי אנאיזוטרופיה גדולה במתח
הפנים היא זו שגרמה לשונות בתוצאות .חיזוק להשערה זו מתקבל מהניסוי של
 96Wood et al.שבו היתה התאמה בין גודל מתח הפנים לכיווני הגדילה.
מדידת אנאיזוטרופיה נעשתה ע"י  .27Koo et al.בדומה למדידה שנעשתה ע"י
 Glicksmann et al.בסוקסינוניטריל .הם צפו בטיפות מים שנמצאו בשיווי משקל
עם גוש קרח .לאחר כ  50שעות צורת הטיפות היתה דיסקה גלילית .ממבנה הדיסקה
G
הם הסיקו כי האנאיזוטרופיה במתח הפנים בכיוון  cהינה  0.3בעוד בכיוון הניצב
הם העריכו את האנאיזוטרופיה כ .0.02
עם נניח כי אכן השונות בתוצאות מדידות מתח הפנים נובעות ממתח פנים
שונה בכיוון הפריסמטי )  ( Aוכיוון הבסיס ) ( C

אזי ניתן לחשב את

האנאיזוטרופיה להיות בהתאמה לממצאים של :.Koo et al.
γ c − γ a 44 − 25
=
= 0.28
γ c + γ a 44 + 25

=ε

 97Huang and Glicksman ,1981העריכו את האנאיזוטרופיה במתח הפנים
בסוקסינוניטריל להיות  .0.005מכאן מחשבים את האנאיזוטרופיה במקדם
כיוון שהסימטריה בסוקסינוניטריל הנה 4
הקפילרי הפורפורציוני לצפידות.
והצפידות הכוללת את הניגזרת השניה של מתח הפנים ותחת ההנחה כי התלות
הפונקציונלית של מתח הפנים בזוית הינה קוסינוסיאלית ,צריך להכפיל פי  15את
האנאיזוטרופיה במתח הפנים ,ז"א האנאיזוטרופיה במקדם הקפילרי הנה בסביבות
 0.1מכאן ניתן לחשב את פרמטר היציבות  σלהיות  0.02עד  .0.03כיוון שצפוי כי
פרמטר היציבות הנו פונקציה עולה של האנאיזוטרופיה יש לצפות כי פרמטר
היציבות של מים יהיה גדול יותר מזה של סוקסינוניטריל עקב היות
האנאיזוטרופיה של הקרח גדולה משל הסוקסינוניטריל.
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 .3.4.2האפקט הקינטי

האפקט הקינטי מוגדר כרמת קרור היתר על פני שפת גביש הגדל במהירות
נתונה )אנכית למשטח הנמצא הזוית נתונה ביחס לכיוון קריסטלוגרפי(

) β = β (Vn , θ
עבור קרח ידוע )ע"מ  583ב  ( 38Hobbsכי מהירות הגדילה של גבישים ממים
מקוררי יתר תלויה בכיוון הקריסטלוגרפי .בכיוון ) cהבסיס( הגדילה איטית מאוד
ביחס למהירות הגדילה בכיוון ) aהפריזמה(.
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Nada and Furukawa

חקרו את גידול משטחי קרח}/{0001מים

וקרח}/{1010מים ע"י סימולציה של דינמיקה מולקולרית .הם ראו שהגדילה על
גבי מישור הבסיס הנה שיכבה אחר שיכבה ,הווה אומר ,שיש צורך לנוקלאציה דו-
ממדית על פני המשטח כדי ליצור שיכבה חדשה ,בעוד שבכיוון הפריזמטי לא היה
קיים מחסום נוקלאציה שכזה .השאלה שעולה מתיאור זה היא :מהו המנגנון
שיוצר את השוני בגדילה במישורים השונים.
 Jackson el al.הציע ב  196799כי השוני במהירות הגדילה בין שני
המישורים קשור לשוני בסיכוי לבסס רשת יציבה של קשרי מימן במישורים
השונים ,כתוצאה ממספר שונה של מולקולות שצריכות להשתתף בלולאה הקצרה
ביותר .אנו מניחים שקשר יחיד בין מולקולת מים מהנוזל עם מולקולת מים במשטח
המוצק אינו יציב ויש זמן אופייני עד שקשר המימן ישבר .אם מולקולה קשורה דרך
יותר מקשר אחד למשטח )דרך מולקולות אחרות( יש סיכוי גבוה יותר שהקשרים
יהיו יציבים .נניח שיש משטח חלק ברמה אטומית .כדי להתחיל שכבה חדשה צריך
להתבסס מבנה יציב על גבי המישור.
במישור הבסיס הקשרים הפתוחים מכוונים אנכית למשטח .כדי ליצור קשר
יציב בכיוונים המתאימים לקשרי המימן ,לא מספיק ששני אתרים שכנים יהיו
מאוכלסים ,אלא צריך שמולקולה שלישית תיקשר לשתי המולקולות ,כדי לסגור
לולאה של קשרי מימן )כפי שמודגם באיור  .(a8המצב שונה עבור המישור
הפריזמאטי שבו הקשרים הפתוחים מכוונים בצורה המאפשרת לשתי מולקולות
שנקשרו לשני אתרים שכנים להיקשר אחת עם השניה וליצור קשר יציב כפי
שמודגם באיור b 8

הסיכוי ליצור את מבנה שלושת המולקולות הנדרש במישור הבסיס נראה קטן
בהרבה מהסיכוי ליצור את מבנה שתי המולקולות הנדרש במישור הפריזמאטי ,אם
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אנו מניחים שהסיכוי ליצירת שרשרת של קשרי מימן הנו בקרוב המכפלה של
ההסתברות ליצור כל קשר .כתוצאה מכך הסיכוי לנוקלאציה של שכבה חדשה על
פני המישור הפריזמאטי גבוה הרבה יותר מאשר על פני מישור הבסיס בהתאמה
לתוצאות ש  Nada and Furukawaקיבלו .תיאור זה הינו פשטני ואינו לוקח
בחשבון אינטראקציות מורכבות שקורות על פני השטח

100

אך מרמה פשטנית זו

מקבלים תחושה לגורם לאנאיזוטרופיה החזקה במקדם הקינטי.

a
מישור
הבסיס

b
מישור
הפריזמה
איור  :8העיגולים מיצגים אטומי חמצן והקוים המלאים מיצגים קישרי מימן.
הקו המקוקו מיצג את מיקום המישור.
) (aהלולאה הקטנה ביותר של מולקולות על פני מישור הבסיס.
) (Twoהלולאה הקטנה ביותר של מולקולות על פני מישור הפריזמה.
The Circles represent the oxygen atoms. The full line represent the
hydrogen bonds and the Dush line represents a plan.
(a) The smallest loop on the basal plan.
(b) the smallest loop on the Prismatic plan.
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 .3.5אפקט הקפיאה-החשמלית Electrofreezing -

הקפיאה-החשמלית 104,103,102,101,21היא תופעה בה משטחים טעונים חשמלית
הבאים במגע עם מים מקוררי יתר ,או שדות חשמלים חיצונים המופעלים על מים
מקוררי יתר ,גורמים לגידול משמעותי בהסתברות לגיבוש המוצק מהנוזל.
הקפיאה-החשמלית שימשה ככלי הגיבוש העיקרי בניסוי .אנו מצאנו כי פולס
חשמלי יכול לגבש קרח ממים )ומים כבדים( רק כאשר המים מקוררים יותר
מכ .1.50C :כדי לגבש בקרור יתר יותר קטן ,פותח מכשיר גיבוש המשלב מקרר
תרמו-אלקטרי עם אפקט הקפיאה-חשמלית .חלק זה של המחקר 21מוצג בנספח .C

 .3.6קרח כבד

מולקולות מים כבדים מורכבות מאטום חמצן עם שני אטומי דיאטריום,
 .D2Oדיאגרמת הפאזה של המים הכבדים 87כוללת את כל סוגי הקרח הרגיל .למים
הכבדים מוניטין של כחומר המשמש בכורים גרעיניים כתווך המאט בצורה יעילה
את תנועת הניוטרונים .חומר זה אינו רדיואקטיבי )בניגוד לטריטיום( .תפקיד נוסף
למים הכבדים הינו בחקר  NMRשל בתמיסות מימיות שבהם מעונינים בריכוזי
מימן ואי לכך מחליפים את המים עם המימנים ,במים עם דיאוטריום.
תכונות המים הכבדים דומות בכל למים רגילים כאשר יש הבדלים קטנים
בטמפרטורות ובאנרגיות של התהליכים שנובעים מהבדלי המסה ,מומנט האינרציה
וכדומה.

טמפרטורת ההמסה

87

של קרח כבד  Ihהינה  .3.81oCטמפרטורת

מקסימום הצפיפות 87הינה  11.2oCוטמפרטורת מקסימום מקדם השבירה 105הינה
.6.75oC

העובדה כי טמפרטורת מקסימום מקדם השבירה ) (TMIשונה

מטמפרטורת ההתכה היוותה יתרון ביחס למים ,שכן שינוי מקדם השבירה
כפונקציה של הטמפרטורה היה יותר גבוה ממים רגילים בתחום טמפרטורות
הניסוי .מסיבה זו נערכו ניסויים במים הכבדים .במחקר זה נבדקו מורפולוגיות
הגדילה של קרח כבד הגדל ממים כבדים מקוררי יתר ונמצאו להיות דומים לאלו
של מים רגילים.
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 .3.7סוקסינוניטריל Succinonitrile-

הסוקסינוניטריל ) (SCNהינו חומר סטנדרטי לניסויים בגבישים דנדריטים.
המיבנה המולקולרי שלו הינו. NC-CH2-CH2-CN :7
 Glicksman et al.7בחרו חומר זה למחקר הדנדריטי מסיבות שונות שיפורטו
להלן .האנאיזוטרופיה של  SCNהינה נמוכה כך שגבישיו לא פאיים ,תכונה הרצויה
לבדיקת תיאוריות של גבישים ללא פאות .יחס החום הכמוס לקיבול החום הינו
נמוך 23.1oC) 7כשליש מזה של מים( וניתן לקבל קרור יתר של כמה מעלות כך
שניתן לבדוק תחום רחב של קרור יתר מנורמל .הסימטריה של גבישיו הינה קובית.
סימטריה זו רצויה הן מכיוון שרבים מהמחקרים התיאורטים דנים בה וכן מישום
שגבישי מתכות רבים הינם בעלי סימטריה זו וישנו עניין רב בהבנת מנגנוני גדילת
מתכות כך שחומר זה מדמה גדילת מתכות .החומר הינו שקוף כך ששיטות אופטיות
ישירות ניתנות לישום בחקר הגדילה .טמפרטורת ההתכה של  SCNנוחה לעבודת
מעבדה ועומדת על  58.1oCעבור חומר טהור .ה  SCNאמנם רעיל בבליעה,
כשלושים גרם עלולים להיות קטלניים ,אך מידת רעילת זו מאפשרת ביצוע ניסויים
באמצעי בטיחות קונבנציונאלים.
אינפורמציה רלוונטית במיוחד למחקר זה הינה תלות מקדם השבירה
בטמפרטורה .תלות זו נמדדה ע"י  Macfarlane et al.106ונמצאה להיות:
)nSCN=1.415125-3.52·10-4(T-TM

 .3.7.1המאפיינים הדינמים של גדילת סוקסינוניטריל

ניסויים בסוקסינוניטריל נעשו גם בחלל וגם על פני כדור הארץ .באיור 9
מוצגות מהירויות הגבישים ורדיוס קצה הגביש כפונקציה של קרור היתר כפי
שנמדדו ע"י - IDGE) 23Glicksman et al.ניסויי חלל בגידול איזוטרמי של גבישים
דנדריטים( .ניתן לראות כי יש השפעה לגרביטציה על מאפייני גדילת הגבישים.
השפעה זו מיוחסת לקונבקציה.
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 מהירות ורדיוס קצה הגביש של גבישי סוקסינוניטריל כפי שנמדדו בחלל ועל פני:9 איור
כדור הארץ
Measured dendritic growth velocities and radii under microgravity and
http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/9508/Glicksman-.terrestrial conditions
9508.html.
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.4המבנה הפרמידלי
בפרק זה אתאר את תצורת מבנה הפרמידה כפי שמתקבל בגדילה חופשית של
קרח ממים המקוררים יותר מאשר  2.7מעלות צלזיוס מתחת לטמפרטורת שיווי
המשקל ואדון בהסברים האפשריים להתפתחות צורה זו.

 .4.1תיאור תופעת המבנה הפרמידלי

המבנים הפרמידלים מורכבים משתי פרמידות הקסגונליות חלולות המחוברות
בראשן ,ז"א שהמבנה בנוי מ  12מישורים המורכבים מדנדריטים הגדלים בנטיה
G

זהה לכיוון  , cראה איור .10

2α

איור  : 10מבנה הפרמידה הכפולה.
The double pyramid structure.
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 .4.1.1גדילה בכיוון לא קריסטלוגרפי

כיוון זווית הפתיחה של הפרמידה משתנה ברציפות עם שינוי קרור היתר
הכללי .כאשר בוחנים את משטחי הפרמידה מבחינים שהם בנויים מרשת של
G

דנדריטים .ז"א ,הדנדריטים גדלים בכיוון המוטה ביחס לכיוון  . cבמונחים
קריסטלוגרפים ,נאמר כי הם גדלים בכיווני

11 2 z

כאשר  zהוא לא שלם .כיוון

כזה ניקרא כיוון גדילה לא רציונאלי ,46או כיוון לא קריסטלוגרפי )ראה איור .(11
0001
11 2 z

1120

איור  :11כיווני הגדילה הלא קריסטלוגרפים של גבישי הפרמידה )כיוונים "לא
רציונאלים" (.
Non-crystallogphic growth direction (non-rational) of the pyramid
dendrites

 .4.1.2פיצולים שניים

בקרור יתר הגדול מ  5.5oCנוצרים פיצולים נוספים .הענפים החדשים גדלים
באותה נטיה למישור הבסיס כמו הזווית המקורית בה גדלה הפרמידה ההתחלתית
)ראה ע"מ  .(105ז"א כיוון גדילת הדנדריטים זהה גם לענפים החדשים ,ולמעשה לא
נוצרים כיוונים חדשים.
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 .4.1.3מדרגות על פני הגביש

44

אם בוחנים את מבנה הגביש כפי שצולם ע"י Ryan and Macklein

ניתן

לראות שישנן מדרגות על פני הגבישים )איור  (12ניתן לראות כי קצוות הגביש הנן
חלקות ז"א סביר להניח כי המדרגות התפתחו לא בקצה הגביש.

100μm

איור  : 12בתמונה זו ניראה משטח המבנה הפרמידלי כפי שצולם ע"י  .1966, 44Ryanניתן
לראות כי ישנן מדרגות על פני הגביש )כאשר הראשונה נמצאת במרחק של כמה עשרות
מיקרונים מקצה הגביש(.
This picture of the surface of the pyramid was photographed by
Ryan44 (1966). It possible to observed the steps on the dendrite behind the tip

 .4.2הסברים אפשריים למבנה הפרמידלי

בסעיף זה אדון בהסברים השונים למבנה הפרמידלי ולגדילה בכיוון לא
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קריסטלוגרפי וכן אדון בהיבטים שונים של גדילה זו.

 .4.2.1המודל קינטי
44,45

Ryan et al.

ביצע ניסויים בהם מדד את מהירות גדילת גבישי קרח ממים

מקוררי יתר ומתמיסות וכן מדד את זווית הפתיחה של המבנים הפרמידלים
G
שהתקבלו .מנתונים אלו חישב את רכיב המהירות בכיוון c

) (Vcואת רכיב

G
המהירות בכיוון  .(Va) aמכאן מתקבל שעד קירור היתר שבו מתחילה הגדילה
G
הפרמידלית אין מהירות בכיוון c

) (Vc=0ואז יש עליה חדה בגודל המהירות.

המסקנה של  Ryanהייתה שכיוון שאין סיבה נראת לעין לשינוי פתאומי בשדה
הדיפוזיה ,השינוי נובע משינוי חד במקדם הקינטי או במילים אחרות הגדילה בכיוון
G

 cעוברת מגדילה פסטית לגדילה מחוספסת .48הסבר זה הינו מקומי ואינו נותן
פיתרון לכל תהליך הגדילה.
ההנחה כי אין סיבה ששדה הדיפוזיה ישתנה בפיתאומיות לא בהכרח נכונה.
כפי שהוסבר בפרק הקודם יתכן שינוי חד בכיוון הגדילה מבלי שיש שינוי חד
במקדמים ,אם יש תחרות בין שני אפקטים שונים )נתון שלא היה ידוע בזמנו(.
עדיין קיימת אפשרות ששינוי כיוון הגדילה נובע מתלות לא לינארית של המקדם
הקינטי בקירור היתר על השפה ,ז"א שבעיקרון ,ההסבר של  Ryanיכול להכלל
בתיאוריה החדשה .למרות שלא נבדק מקרה זה ,סביר להניח שיניב תוצאות של
שינוי כיוון גדילה כפונקציה של קירור יתר כללי.
בנוסף על כך ,ההנחה כי מהירות הגדילה בכיוון הלא קריסטלוגרפי הינה סכום
וקטורי של המהירויות בכיוונים אינה בהכרח נכונה .לדוגמא
 J. S. Wettlaufer et al107הציעו כי תהליכים של דיפוזית מולקולות על פני
מישורים פסטים לכיוון אזורים מחוספסים יכולים לגרום להאצת הגידול בכיוונים
לא קריסטלוגרפים .בדומה להצעתם ,מוצגת באיור  ,13מהירות הגידול )בקרור
יתר נתון של פני השפה( כפונקציה של כיוון פני השטח ביחס לכיוון קריסטלוגרפי
בסימטריה המתאימה לגבישי קרח.
למרות האמור לעיל ,יתכן כי אכן מהירות בכיוון גדילה לא קריסטלוגרפי היא
סכום וקטורי של המהירויות בכיוונים הקריסטלוגרפים במיקרה שקצה הגביש הינו
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108

חד )זויתי(Notcovich et al. .

הראו כי בתנאים מסויימים של תלות המהירות

בזוית אכן מתקבל מבנה חד של קצה הגביש.

Velocity Vs. orientation
VMAX

c direction

000.18849555921539
0.062831853071796
6.157521601036
0.12566370614359
6.0946897479642
0.062831853071796
6.157521601036
6.0318578948924
0.12566370614359
6.0946897479642
0.25132741228718
5.9690260418206
0.18849555921539
6.0318578948924
0.25132741228718
5.9690260418206
0.31415926535898
5.9061941887488
0.31415926535898
5.9061941887488
0.37699111843078
5.843362335677
0.37699111843078
5.843362335677
0.43982297150257
5.7805304826052
0.43982297150257
5.7805304826052
0.50265482457437
5.7176986295334
0.50265482457437
5.7176986295334
0.56548667764616
5.6548667764616
0.56548667764616
5.6548667764616
0.62831853071796
5.5920349233898
0.62831853071796
5.5920349233898
0.69115038378975
5.529203070318
0.69115038378975
5.529203070318
0.75398223686155
5.4663712172462
0.75398223686155
5.4663712172462
0.81681408993335
5.4035393641744
0.81681408993335
5.4035393641744
0.87964594300514
5.3407075111027
0.87964594300514
5.3407075111027
0.94247779607694
5.2778756580309
0.94247779607694
5.2778756580309
1.0053096491487
5.2150438049591
1.0053096491487
5.2150438049591
1.0681415022205
5.1522119518873
1.0681415022205
5.1522119518873
1.1309733552923
5.0893800988155
1.1309733552923
5.0893800988155
1.1938052083641
5.0265482457437
1.1938052083641
5.0265482457437
1.2566370614359
4.9637163926719
1.2566370614359
4.9637163926719
1.3194689145077
4.9008845396001
1.3194689145077
4.9008845396001
1.3823007675795
4.8380526865283
1.3823007675795
4.8380526865283
1.4451326206513
4.7752208334565
1.4451326206513
4.7752208334565
1.5079644737231
4.7123889803847
1.5079644737231
4.7123889803847
1.5707963267949
4.6495571273129
1.5707963267949
4.6495571273129
1.6336281798667
4.5867252742411
1.6336281798667
4.5867252742411
1.6964600329385
4.5238934211693
1.6964600329385
4.5238934211693
1.7592918860103
4.4610615680975
1.7592918860103
4.4610615680975
1.8221237390821
4.3982297150257
1.8221237390821
4.3982297150257
1.8849555921539
4.3353978619539
1.8849555921539
4.3353978619539
1.9477874452257
4.2725660088821
1.9477874452257
4.2725660088821
2.0106192982975
4.2097341558103
2.0106192982975
4.2097341558103
2.0734511513693
4.1469023027385
2.0734511513693
4.1469023027385
2.1362830044411
4.0840704496667
2.1362830044411
4.0840704496667
2.1991148575129
4.0212385965949
2.1991148575129
4.0212385965949
2.2619467105847
3.9584067435231
2.2619467105847
3.9584067435231
2.3247785636564
3.8955748904513
2.3247785636564
3.8955748904513
2.3876104167282
3.8327430373795
2.3876104167282
3.8327430373795
2.4504422698
3.7699111843078
2.4504422698
3.7699111843078
2.5132741228718
3.707079331236
2.5132741228718
3.707079331236
2.5761059759436
3.6442474781642
2.5761059759436
3.6442474781642
2.6389378290154
3.5814156250924
2.6389378290154
3.5814156250924
2.7017696820872
3.5185837720206
2.7017696820872
3.5185837720206
2.764601535159
3.4557519189488
2.764601535159
3.4557519189488
2.8274333882308
3.392920065877
2.8274333882308
3.392920065877
2.8902652413026
3.3300882128052
2.9530970943744
3.2672563597334
2.8902652413026
3.3300882128052
3.0159289474462
3.2044245066616
3.078760800518
3.1415926535898
2.9530970943744
3.2672563597334
3.0159289474462
3.2044245066616
3.1415926535898
3.078760800518

a direction
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איור  :13מהירות גדילה תיאורתית כפונקציה של אוראנטצית המישטח
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The Interface Velocity as a function of orientation

.4.2.2אי סימטריה של צורת הגביש

Ryan et al.

44

G

ציינו כי גביש הגדל בנטיה לכיוון  cיהיה לא סימטרי במובן

שבצידו החיצוני יהיו יותר משטחי  cמאשר בצידו הפנימי) ,ראה איור .(14
מבנה זה מאלץ הפרשי טמפרטורות על פני שפת הגביש כפי שיוסבר בסעיף
הבא.

איור  :14דיאגרמה סכמטית של קצות הגבישים הגדלים בנטיה ביחס למישור הבסיס
ומשטחי השפה בכיווני הקריסטלוגרפים.44
Schematic diagrams of dendrite tips growing at an angle to the basal plane
.44and showing basal and prism surfaces

 .4.2.3אי סימטריה של טמפרטורת השפה
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באופן כללי גביש דנדריטי שומר על צורתו ,במובן שצורתו נשארת קבועה
במערכת הנעה בכיוון ובמהירות הגביש .מהירות הגדילה הנורמלית של משטח
הגביש מקיימת את התנאי הבא) ,ראה איור :(4

G
) Vn = n • V = V MAX ⋅ cos(θ

) (23

כאשר  θהנה זוית המישטח ביחס לכיוון הגדילה.
כעת נתיחס לגביש הגדל בנטיה ביחס לכיוון קריסטלוגרפי .הזוית  αהנה הזוית

G

בין כיוון גדילת הגביש לבין כיוון ) , aראה איור  .(15נוצר מצב ששני כיווני
משטחים ,הסימטריים ביחס לכיוון הגדילה ) ,(±θהווה אומר הגדלים במהירות
זהה ,אינם נמצאים באותה נטיה ביחס לכיוון הקריסטלוגרפי .הצד הפנימי בנטיה
של  ,α - θוהצד החיצוני בנטיה של  ,α+θביחס לכיוון הקריסטלוגרפי .בהנחה כי
המקדם הקינטי סימטרי ביחס לכיוון הקריסטלוגרפי ,מתקבל כי טמפרטורת שני
G
המשטחים אינה בכרח זהה זו לזו .אם נבחר את המשטח החיצוני להיות כיוון c
) (θ = 90 - αנקבל כי כיוון גדילה זה גדל באותה המהירות כמו כיוון גדילה פנימי
כלשהו .כדי להגיע למצב זה ,טמפרטורת המשטח החיצוני צריכה להיות נמוכה יותר
G
מטמפרטורת המשטח הפנימי שהרי הגדילה בכיוון  cאיטית יותר עבור קרור זהה
מכל כיוון אחר )ז"א ,צריך קרור יותר גדול כדי להשוות את המהירויות( .צפי זה
לאסימטריה בשדה ,נבחן בניסוי) ,ראה ע"מ .(122
Cold
θ

α

C

Hot

a
איור  : 15אי סימטריה בטמפרטורת השפה ,ראה גוף הטקסט
Asymetry of the interface temperature
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 .4.2.4אינטראקציה בין שתי הפרמידות )?(

מדיון בהתפלגות הטמפרטורה על פני הגביש התקבל כי הצד הפנימי צריך
להיות חם יותר מהצד החיצוני .נשאלת השאלה מה מקיים את הבדלי הטמפרטורות
לאורך זמן .אחד ההסברים ,אותו טבעי להניח ,הוא שיש אינטראקציה בין שני צידי
הפרמידה .ז"א ששדה הטמפרטורה של ענף תחתון ישפיע על הענף העליון ולהפך.
אורכי הדיפוזיה בכיוון גדילת הגביש במהירויות אלו הינו קטן )סדר גודל של
 (0.1mmמהמרחקים בין הפרמידות )סדר גודל של מילימטר( אך יתכן שאפקט
מצטבר של פליטת חום גורם לאינטראקציה בין שני הצדדים .השערה זו נבדקה
במחקר זה ונמצא שאין אינטראקציה שכזו )ראה ע"מ  .(120מנגנון אחר המאפשר
שוני בין הטמפרטורות בשני צידי הגביש הנו חוסר סימטריה של הגביש עצמו שגורם
לחוסר סימטריה בפליטת החום) ,ראה איור . 16
ההכרה בכך שיתכן כי ישנו פתרון לגדילה לא סימטרית של הגביש ברמה של
הגביש היחיד מאפשרת דיון בסיבות לגדילה זו במסגרת התיאוריה של הגביש
הבודד.

איור  : 16פליטה לא סימטרית של חם עקב אי סימטריה של הגביש תנציח את אי
סימטרית שדה הטמפרטורה.
Asymmetric heat emission of the asymmetric dendrite will maintain the
asymmetry of the temperature field.
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 .4.2.5גדילה במדרגות עם טמפרטורת קצה משתנה)?(

לפני שאמשיך בדיון על ההסברים האפשריים לגדילה בכיוונים לא
25

קריסטלוגרפים ברצוני להיתיחס להסבר שניתן ע"י Fujioka

שחקר גבישי קרח

הגדלים ממים מקוררי יתר .הוא הציע מנגנון לגדילה לא קריסטלוגרפית בו
הטמפרטורה משתנה מחזורית בזמן וכחיזוק להשערתו הוא התיחס למדרגות על פני
הגביש )כפי שנראים באיור .12
לפי הבנתי ,מדרגות מקרוסקופיות אלו מתהוות בשלבים מאוחרים יותר
בתהליך הדומה ל  .coarseningכיוון שהגביש שנשאר מאחרי הקצה המתקדם
ממשיך לגדול בצורה איטית מתוך נוזל הנימצא כמעט בשיווי משקל ,מתפתח גביש
G

עם נטיה לגדילה בכיוון ניצב לכיוון  , cומפני שכל הגביש נוטה ביחס למשור c

נוצרות מדרגות )ראה איור  .( 17אם בוחנים את איור  12ניתן לראות שקצוות
הגבישים חלקים ולכן לדעתי המנגנון המוצע אינו המנגנון האחראי לגדילה שומרת
כיוון זו.

איור  :17המדרגות שנצפו על פני משטחי הפרמידה מוסברות כהתפתחות מאוחרת של
הגביש בכיוון ניצב ל c
The steps observed on the pyramid plans , explained as late development of the
crystal behind the tip in the basal plan direction
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 .4.3הסבר לגדילה הפרמידלית במסגרת התיאוריה הדנדריטית

מבנה הפרמידה הכפולה מורכב מדנדריטים הנוטים ביחס לכיוון
הקריסטלוגרפי בזוית התלויה בקרור היתר הכללי כאשר שדה הדיפוזיה הרלוונטי
לגדילה זו מושפע בעיקר ע"י קצה הדנדריט .אי לכך נראה כי יש טעם להסבר המבנה
כולו במסגרת תיאורית הדנדריטים כפי שפותחה עבור ענף בודד ותוארה בפרק .2
דיון נוסף בהסברים אלו נמצא בנספח .D 109לפי גישה זו יתכן כי שינוי הכיוון נובע
מתחרות בין מקדם קינטי למקדם הקפילרי ) (Brener and Levine77אך גם
האפשרות כי מקדם קינטי התלוי בצורה לא לינארית בטמפרטורה אינו נפסל.
אפשרות נוספת הינה שרק מתח הפנים משפיע של כיווני הגדילהGonzález-55 .
 Cinca et al.ביצעו סימולציות של גדילה לא קריסטלוגרפית בהקשר של התצורות
המתקבלות בגדילת גבישים נוזליים.

54

מתצורת שיווי המשקל של הגבישים הכוללת

פסטות מתקבל מתח פנים הכולל חודים ) .(Cuspאי לכך יש לצפידות,(stiffness) ,
הכוללת את ניגזרות השניות של מתח הפנים ,פונקצית דלטא בכיוון החוד .ובמקום
מינימום מתקבל מקסימום בכיוון הקריסטלוגרפי .אם כן ,מתקבל כי הגביש גדל
בכיוון לא קריסטלוגרפי .בתרחיש זה לא ברור כיצד מתקבל שינוי רצוף של הזוית
כפונקציה של קרור היתר.
לסיכום ,עדיין לא ברור מה הוא המנגנון הגורם לגדילה זו אך במסגרת
התיאוריה ישנן כמה הצעות המאפשרות גדילה בכיוון לא קריסטלוגרפי .לשם
השוואה משמעותית בין ההצעות השונות יש לבדוק מהוא הצפי של כל אחת
מההצעות לגבי צורת הגביש ושדה הטמפרטורה וכן למדוד את שדה הטמפרטורה על
שפת הגביש ,מדידה שעדיין לא הושגה ברזולוציה מספקת.
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.5שיטות מדידה
כדי לשחזר שדה טמפרטורה תלת ממדי ניתן להשתמש בשיטה הנקראת
טומוגרפיה אינטרפרומטרית .בשיטה זו צופים בגביש בזמן גדילתו בעזרת מערכת
אופטית הכוללת מספר אינטרפרומטרים .מכל אינטרפרומטר מקבלים היטל של
שדה מקדם השבירה של הנוזל בסביבת הגביש ובעזרת אלגוריתם טומוגרפי מתאים
משחזרים מכל ההיטלים את השדה התלת ממדי של מקדם השבירה וממנו מחשבים
את שדה הטמפרטורה .בפרק זה אדון באנליזת תמונות ההתאבכות ובשיטות
לשיחזור טומוגרפי.

 .5.1אינטרפרומטריה

באינטרפרומטר מאכ-זהנדר מפצלים אלומת אור לשני ענפים ומאבכים האחד
עם השני לאחר שעברו דרך שונה במרחב ,אחת האלומות עוברת דרך התווך הנבדק
והשניה משמשת כקרן יחוס .מהאינטרפרוגרמה המתקבלת ניתן ללמד על הפרש
הדרכים האופטיות שהאלומות עברו .דרך אופטית מוגדרת ע"י האינטגרל :
) ( 24

∫ ndl
s

כאשר  nהוא מקדם השבירה s ,מסלול הקרן.
שינוי פאזת פסי ההתאבכות בין שני זמנים שונים ,בהנחה שלא היה שינוי
בדרך האופטית של קרן הייחוס ,פרופורציוני להפרש הדרכים האופטיות שנובע
מהשינוי המקומי של מקדם השבירה בתווך הנבדק : Δn ,

∫ Δndl

) ( 25

s

2π

λ

= Δφ

כאשר Δφ :שינוי פאזת פסי ההתאבכות λ ,אורך הגל של האור.
השינוי במקדם השבירה מיוחס לתלות מקדם השבירה בטמפרטורה:
) ( 26

)n=n(T
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 .5.1.1שיטת התמרת פורייה לחישוב Δφ
השיטה לחישוב  Δφמתבססת 110על תכונותיה המתמטיות של התמרת פורייה
עבור פסי קוסינוס .נוכל לרשום את התמונה הכוללת המתקבלת )האינטרפרוגרמה(
ע"י :
) (27

])g( x, y) = a ( x, y) + b( x, y) cos[ 2 πf 0 x + φ(x, y

כאשר :
) a( x, yמיצג את עוצמת הרקע  b(x,y) ,מיצג את הניגודיות של הפסים .
 f 0הוא תדר הנושא המרחבי של פסי ההתאבכות )בהנחה שהפסים אנכים
לציר  , (xתדר זה נישלט ע"י הטית קרן הייחוס.
 φהינו שינוי הפאזה המקומי ביחס לפאזת הקוסינוס הטהור.
אפשר לרשום את )  (27בצורה אקספוננציאלית:
:Comment

)

g ( x , y ) = a ( x , y ) + c( x , y ) exp[ −2πif 0 x ] + c * ( x , y ) exp[2πif 0 x ] (28

1
כאשר מוגדרb( x, y) exp[ iφ(x, y)] :
2

= ) c( x , y

נבצע התמרת פורייה ל )  (28ונקבל:
) F. T[ g( x, y)] = G(u, v) = A(u, v) + C * (u, v)∗δ (u − u0 ) + C(u, v)∗δ (u + u0 ) (29

כאשר מוגדר:
])A ( u, v) = F. T[a( x, y
])C( u, v) = F. T[c( x, y

אם מתקיים התנאי ש

a,b, φ

משתנים לאט בהשוואה ל  . f 0כלומר תחום

התמיכה שלהם במרחב התדר המרחבי קטן מ  u 0אז התמונה המתקבלת במישור
פורייה ) (u-vהנה שלושה מוקדים )  ( - u 0 ,0, u 0מופרדים ) ראה איור  ,18ע"מ .(64
לכן אם נבצע הזזה  , u → u + u 0נזיז את אחד המוקדים הצדדים עם כל המידע
שסביבו למרכז השדה ונבצע סינון של המידע מחוץ לסביבה זו נקבל:
) (30

) G ( u, v ) → C ( u. v
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נבצע התמרת פורייה הפוכה ונקבל :

) F . T −1[ C ( u, v )] = c( x , y

) (31
ומכאן:
) (32

))Im(c( x, y
]
))Re(c( x, y

[tg −1

= )φ(x, y

אפשר לחלק את הפאזה לשתי תרומות:

)φ(x, y) = φ 0 (x, y) + Δφ(x, y

) (33
כאשר:

) φ 0 ( x, yהפאזה בין קרן הייחוס וקרן העצם שנובעת מהאופטיקה.
)Δφ(x, y

שינוי הפאזה בו אנו מעונינים שנובע משינוי שדה מקדם השבירה

הקשור לשדה הטמפרטורה.
אפשר למצוא את )φ 0 ( x, y

ע"י ניתוח אינטרפרוגרמה שצולמה לפני תחילת

התהליך .בפועל מנתחים שתי תמונות עוקבות בזמן ומחשבים את הפרש הפאזה
ביניהן .שיטה זו דומה להולוגרפיה בחשיפה כפולה.
ניתוח האינטרפרוגרמות בוצע בעזרת חבילת תכנה הפועלת לפי העיקרון
שהוסבר ושנכתבה ע"י  . 35Kostianovski et al.מכל אינטרפרוגרמה מקבלים
כאמור היטל של שדה מקדם השבירה של הנוזל בסביבת הגביש בכיוון האלומה
שעברה בתווך הניסוי .כדי לקבל את שדה מקדם השבירה צריך לדגום את ההיטלים
מכמה כיוונים בו זמנית ובעזרת אלגוריתם טומוגרפי מתאים לשחזר מכל ההיטלים
את השדה התלת ממדי .שיטות לשחזור טומוגרפי מוסברות בסעיף הבא.
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a

b
FFT

FFT

c

d

. אינטרפרוגרמה וטרנספורם הפורייה שלה: 18 איור
.( אנטרפרוגרמה עם גביש בשדה הראיהb)
.( אינטרפרוגרמה של שדה ריקa)
.(b)  טרנספורם הפורייה הדו ממדי של.(d) ( טרנספורם הפורייה הדו ממדי שלc)
Interferograms recorded and transformed during growth of a heavy-ice
crystal. (a) The empty-field interferogram;
(b) Interferogram including projection of a double-pyramidal crystal;
(c) Modulus of the two-dimensional Fourier transform of (a);
(d) Modulus of the two-dimensional Fourier transform of (b).
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 .5.2טומוגרפיה
 .5.2.1מבוא
111

כדי למדוד שדות תלת ממדים יש להשתמש בשיטות מדידה טומוגרפיות.
שיטות אלו נפוצות 112ברפואה ,במיקרוסקופ אלקטרוני ,ברדיו אסטרונומיה ,מיפוי
תת-קרקעי ,מדעי חומרים ועוד.

באמצעות שיטות הקרנה ,נעשית אינטגרציה של נתוני השדה בנפח הנבדק
לאורך מהלכים שונים של קרניים ,ז"א מתקבלים היטלים של העצם ,ובעזרת
אלגוריתם מתאים מקבלים שיחזור העצם מהיטליו .לשם מדידה טומוגרפית ניתן
להשתמש בכל אורך גל ועצמה )בהתאם למכשור ולתכונות החומר( .העצמה או
הפאזה של הקרינה מושפעים ע"י התווך לפי תכונותיו ,כגון מקדם בליעה או
שבירה .תכונות אלו תלויות במקום ובזמן ויצוינו כנתוני השדה .השינוי בנתוני שדה
אלו קשור לשינוי בשדות הנבדקים כגון טמפרטורה ,ריכוזים ,צפיפות וכו' .בפרק זה
אתאר שיטות לביצוע שיחזור טומוגרפי מהיטלים.

 .5.2.2התמרת רדון

באיור  19מתוארים כמה היטלים של שדה דו ממדי  fלכיוונים שונים.

איור  : 19היטלי שדה מכיוונים שונים
Projections from few directions.
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האינטגרל הקוי של  , fלאורך מהלך מוגדר של הקרן  siהעוברת דרך הנפח
הנבדק  ,שווה לגודל הנמדד של ההיטל  . Δφהקשר המתמטי בין השדה  fלהיטליו
השונים ניתן ע"י הביטוי:

( x, y, z, t )ds = Δφ i

) (34

∫f

si

עבור גרדיאנטים קטנים של מקדם השבירה ניתן לקרב את מסלול הקרן
כישר .כל קרן ישרה  siמאופיינת בזוית  θמציר

x

ובמרחק  ρמראשית הצירים

)ראה איור .(20
y
ρ
θ

x
 :הגדרת מסלול הקרן20איור
The ray path

במקרה זה נוסחה )  (34תקבל את הנוסח הבא:
) (35

∫θ ρf ( x, y, z, t )ds

) s( ,

) = ∫∫ f ( x , y , z , t )δ ( x cosθ + y sin θ − ρ )dxdy = Δφ (θ , ρ , z, t
כאשר:
Δφ

-

ההיטל הנמדד בניסוי

f

-

השדה אותו רוצים למצוא ,במקרה שלנו  , f = Δnהשינוי

s

-

z

-

במקדם השבירה המקומי.
מהלך הקרן דרך הנפח הנבדק )במישור ,(x,yכאשר מהלך הקרן
מאופיין ע"י זווית  θומרחק . ρ
גובה המישור בנפח הנבדק.
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-

t

זמן

השחזור התלת ממדי נעשה ע"י שיחזור מישורים בגבהים נתונים ובשלב סופי
הרכבת השכבות ליצירת המבנה התלת ממדי .עבור כל מישור ,ז"א עבור זמן
וגובה  , zנקבל את הנוסחה הבאה ,שהיא הגדרת התמרת רדון :

)( x, y)ds = Δφ(θ, ρ

) (36

∫f

t

= ] ℜ[ f

)s( θ , ρ

 .5.2.3שיטות לשחזור שדה מהיטליו

הבעיה שאותה יש לפתור היא היפוך התמרת רדון ,ז"א נתונים היטלי שדה
ואנו מעונינים למצוא את השדה עצמו:

)ℜ-1[Δφ]=f(x,y

האלגוריתמים השונים לשחזור בהם משתמשים מתחלקים לשיטות פתרון
מפורשות ושיטות אלגבריות .סיכום ממצא של השיטות השונות נעשה ע"י
 .Sweeney and Vest37בסכמה הבאה ישנה רשימה של כמה שיטות שיחזור:113
שיטות שיחזור
שיטות מפורשות

פתרון אנליטי
Filtered
Back projection
התמרת רדון
ההפוכה

טרנספורם פוריה

ישיר
איטרטיבי

שיטות אלגבריות
פיתוח שורות

ART
MART
.
GRID
SAMPLE

היפוך מטריצה

simulated
Annealing

לשם דוגמא אפרט בקצרה על השיטה לשחזור תמונה מהיטלים בעזרת התמרת
פורייה כמייצגת את השיטות המפורשות ,ואת השיטה האלגברית ) (ARTכמייצגת
את שיטות פיתוח השורות.
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 .5.2.3.1תיאורית החתך במישור פורייה )(Slice theorem

שיטה זו מסתמכת על העובדה שערכי התמרת פורייה החד ממדית של היטל
מכיוון מסוים  θזהים לערכים של התמרת פורייה הדו ממדית של העצם הנבדק
לאורך קו העובר בראשית הצירים במישור פורייה ,ז"א :

)F1[φθ](r)=F2[f](rcosθ,rsinθ

) (37
ניתן לשחזר בצורה זו את מישור פורייה וע"י התמרה הפוכה לקבל את השדה

הרצוי:

]f(x,y)=F2-1[F2

) (38
שיטה זו נפוצה מאד בשחזור הטומוגרפי ,אך אינה מתאימה לשחזור כאשר

מספר ההיטלים מועט .מאחר וקיימת תלות חזקה של הטעות במספר ההיטלים.
 .5.2.3.2שיטות שיחזור אלגבריות

שיטות שיחזור אלגבריות מתבססות על דיסקרטיזציה של חתכי הרוחב שיש
לשחזר ,למרכיבים נפרדים של סריג דו ממדי .בתוך כל מרכיב מתקבל ערך של
השדה .הסכומים הכיווניים של ערכים אלו ,מיצגים את ההיטלים.
= f1 + f 2
= f3 + f4
= f1 + f 3
= f2 + f4

φ1
φ2
φ3
φ4

φ1
φ2

⎤ f2
⎦⎥ f 4

⎡ f1
⎢f
⎣ 3

φ3 φ4

ניתן לייצג זאת ע"י מכפלת מטריצות:
G
G
W×F =Φ

⎤ ⎡φ1
⎥ G ⎢φ2
⎥ ⎢=Φ
⎥ ⎢φ3
⎥ ⎢
⎦ ⎣φ4

;

⎤ ⎡ f1
⎥ G ⎢ f2
⎥ ⎢=; F
⎥ ⎢ f3
⎥ ⎢
⎦ ⎣ f4

⎤1 0 0
⎥0 1 1
⎥
⎥0 1 0
⎥
⎦1 0 1

⎡1
⎢0
⎢=W
⎢1
⎢
⎣0

כאשר  Wהיא מטריצה מסדרת  ,אשר מותנית בגיאומטריה של הניסוי בלבד
ולא בערכי השדה  Fאו ערכי ההיטלים  . Φהערכים של המטריצה  wi , jמיצגים את
התרומה של אתר מסוים בסריג העצם f i

להיטל המסוים

 . φ jמשוואת

המטריצות ניתנת לסיכום כמערכת משוואות ליניארית:
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j = 1, .... M

) (39

כאשר

fi = φj

N2

ij

∑w
i =1

) = Mחלוקה בכל כיוון(  ) Xמספר כיווני הצפייה(

 Nגודל הסריג עליו משחזרים את השדה ,ז"א  N 2ערכי שדה.
פתרון למערכת משוואות זו לא מוגדר בהכרח בצורה חד ערכית מאחר ויתכן
מצב בו מספר הנעלמים גדול ממספר המשוואות ,אך בשיטה של פיתוח שורות
מתקבל פתרון בעל שונות מינימלית ,114הווה אומר החלק ביותר ,אשר הינו פתרון
פיסיקאלי עבור מערכות רבות.
 .5.2.4פיתוח שורות איטרטיבי ART

ניתן לפתור את מערכת המשוואות ע"י פיתוח שורות כפי שיוסבר להלן.
שיטות אלו עדיפות על השיטות המפורשות כאשר יש הגבלה על מספר כיווני המבט.
השוואה בין השיטות השונות למספר כיווני מבט מועטים נעשתה ע"י

Dean

 .115Verhoevenשיטת ה  ARTשמשה במחקר זה לביצוע טומוגרפיה.
 - ARTשיטת שיחזור אלגברית
 ARTהנה שיטה נפוצה והוכנסה לשימוש ע"י גורדון

114

בשנת , 1970
116

בפרסומים מאוחרים יותר מתוארות וריאציות שונות של השיטה  .העיקרון
היסודי של השיטה הוא השוואה בין ערכי ההיטלים המדודים בניסוי להיטלים
המחושבים ,לאחר כל צעד של איטרציה ,ותיקון למקדמים ,כך שלכיוון מסוים
יתקבל היטל הזהה למקורי )או תיקון בכיוון הערך המקורי( .כצעד ראשון נקבעת
מטריצה של מרכיבי שדה לערך שרירותי ) f i (1ומחשבים את ההיטל של ערכים אלו.
הערך )  φ (jkהוא ההיטל ה  jשחושב עבור המטריצה המשוחזרת אחרי האיטרציה ה
G

G

 kובאופן כללי ) . W × F ( k ) = Φ ( k
הסטייה בין ההיטל המדוד  φ jלהיטל המחושב ,נתונה ע"י הנוסחה:

) (40

i

) (k

N2

= φ j − ∑ wij f

) (k
j

= φ j −φ

) (k
j

i =1

והתיקון למרכיב השדה  iנעשה ע"י :

wij Δφ kj

αi

, Δφ

= fi +
k

k +1

, fi
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)2 ≠ 0

כאשר

∑ (w

ij

= . αi

זהו גרעין שיטת .ART
G
ניתן לראות שההיטל  jשל  F k +1זהה להיטל המדוד .בכל פעם שמתקנים

היטל מסוים כיוונים אחרים מתקלקלים ,אך תהליך זה מתכנס לאזור הפתרון בעל
השונות המינימלית.
שיטה נוספת נקראת  .MARTבשיטה זו

מתקנים את הערכים ע"י מכפלה

במקום הוספה .תוכניות הטומוגרפיה בהם נעשה שימוש נכתבו ע"י
Verhoeven

115
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ומתבססות על שיטת  ARTו  MARTכאשר את הסריג הפשוט

מחליף פיתוח השדה לפונקציות בסיס מקומיות כפי שיוסבר להלן.
 .5.2.5שיטת המדגם Sample-method -

ניתן להציג את פונקצית השדה הרציפה ) f ( x, yבצורה דיגיטלית:
n2

) (41

) ∑ f ⋅ b( x − x , y − y
i

i

i

= ) f ( x , y

i =1

כאשר  bהנה פונקציה מקומית ,במקרה הפשוט זהו פשוט פיקסל מרובע:
אם ⏐’ ½Δ>⏐xוגם ⏐’b(x’,y’)=1 ½Δ>⏐y
במקרה זה הערך של )  f ( x , yעובר בצורה לא רציפה מפיקסל לפיקסל ואם f

היא פונקציה חלקה ,נדרשת צפיפות פיקסלים רבה כדי לייצגה נאמנה.
אם נבחר את  bלהיות פונקציה חלקה ,בעלת רוחב תמיכה סופי ,כאשר יש
אפשרות לחפיפה חלקית בין פונקציות שכנות ,אזי ניתן לייצג פונקציה חלקה  fעל
ידי פחות משתנים .פונקציה מומלצת הנה . cubic B-spline 117הפונקציה  bהחד
ממדית מוצגת באיור .21

איור  21פונקצית הבסיס

The base function
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במקרה זה התמרת רדון מקבלת את הצורה:
) (42

∑ fi ∫∫ Wj( x, y)b( x − x i , y − y i )dxdy

= φj

i =1

כאשר ) Wj(x,yמתאר את מהלך קרן )ראה איור .(22
)Wj(x,y

איור  : 22מהלך הקרן באזור ההשפעה של פונקצית הבסיס.
The path of the line integral in the vicinity of the base function

G

G

גם כאן ניתן להציג את הבעיה בצורה מטריצית  WF = φכאשר:
) (43

∫∫ Wj( x, y)b(x − x i , y − y i )dxdy

= w ij

כעת  fiמיצגים את המקדמים של הפונקציות המקומיות .
הפונקציה המבוקשת מתקבלת ע"י פיתוח הטור:
) (44

) ∑ f ⋅ b( x − x , y − y
i

i

i

= ) f ( x , y

הפעם ניתן להציג את )  f ( x , yעל שריג עדין יותר מהשריג המקורי עליו ביצענו
את השחזור.
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 .5.2.6הערכת שגיאה בשחזור טומוגרפי

השגיאה בתהליך שחזור טומוגרפי 118נובעת מיכולת השחזור של האלגוריתם
עצמו עבור הגיאומטריה הנתונה ,וכן מרעש בתהליך המדידה .יכולת השחזור
והשפעת הרעש משתנים מבעיה לבעיה ויש לבחון כל מערכת לגופה .כדי לקבל
הערכה על מידת השגיאה ניתן לבצע תהליך של שיחזור שדה של עצם מבחן פיקטיבי
)השאיפה הנה לבדוק מצב הקרוב לזה הצפוי להתקבל בניסוי על מנת שההערכה
תתאים לשגיאה הניסיונית( ,ולחשב את השגיאה ע"י השוואת העצם המשוחזר
לעצם המקורי .בדיקת יכולת השחזור נבדקה עבור מקור חום נקודתי ומתוארת
בסעיף 7.1
 .5.2.7שיחזור טומוגרפי של שדה דינמי

כאשר מבצעים טומוגרפיה על בעיה סטטית ניתן לאסוף היטלים בשלבים ע"י
צילום חוזר מזוויות שונות של העצם הנבדק ולמעשה לא מוגבלים במספר הזויות
שניתן לצלם .סריקה כזו הנעשת במכשירים רפואיים מאפשרת שיחזור ישיר
ומהימן .כאשר דנים בשחזור תלת ממדי של שדה התלוי בזמן ,צריך לקבל את כל
ההיטלים בצורה סימולטנית ,עובדה המסבכת את הבעיה מבחינה טכנית ,ומאלצת
להקטין את מספר כיווני הצפייה.
ישנן שתי רמות של טיפול בבעיה הדינמית .האחת  -טיפול בזמן בדיד ,ז"א
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הקפאת מצב למשל ע"י צילום הולוגרפי עם חשיפה כפולה והארה דיפוסיבית
ואחר כך דגימת ההיטלים השונים .בשיטה זו ניתן לקבל כיווני צפייה רבים ,אך
לזמן נתון אחד בלבד .השניה  -צילום דינמי מכמה כיוונים למשל ע"י הולוגרפית
זמן אמיתי ,או אינטרפרומטריה .איסוף נתונים סימולטני זה דורש מכשור רב למשל

מספר המצלמות והאינטרפרומטרים זהה למספר כיווני הצפייה .הבעיה הדנדריטית
הנה דינמית ולכן אין להסתפק ברמה הראשונה .המערכת שנבנתה מתמודדת עם
הבעיה של טומוגרפיה סימולטנית ומתוארת הפרק הבא.
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.6המערכת הניסויית ובדיקות מקדימות
 .6.1מבוא

המערכת הניסיונית נבנתה לצורך מדידת שדה הטמפרטורה בסביבתו של גביש
דנדריטי בזמן גדילתו .זוהי מערכת אינטרפרומטריה טומוגרפית הווה אומר מספר
אינטרפרומטרים הצופים סימולטנית על תא ניסוי שבו מתאפשר גידול דנדריטי.
מדידת שדה טמפרטורה ע"י טומוגרפיה נעשתה ע"י חוקרים שונים 37,120אך
מחקרים אלו לא מטפלים בבעיה דינמית במלואה ובפרט לא נעשה ניסיון למדוד את
שדה הטמפרטורה בסביבתו של גביש הגדל מנוזל על מקורר כפי שמוצע בעבודה זו.
ניתן להשתמש במערכת ללא האינטרפרומטרים ,לצורך מדידות של דינמיקת
מעטפת הגביש .הצילום הסימולטני מכמה כיוונים מאפשר קביעת הצורה
המרחבית של הגביש ,מידע הנחוץ לאינטרפטציה נכונה של התמונות .מאידך ,ניתן
לקבל מידע על שדה הטמפרטורות גם כאשר לא משתמשים בכל האינטרפרומטרים
סימולטנית כמו במקרים בהם ישנה הסתרה וכדומה.
 .6.2תאור המערכת
 .6.2.1תא גידול הגבישים

תא גידול הגבישים בנוי

1

כך שיאפשר גדילה של גביש בתווך תלת ממדי

וצפייה רב כיוונית בגידול זה ע"י האינטרפרומטרים) ,ראה איור  .(23תכנון התא
כלל שיקולים של הולכת חם ,קביעת טמפרטורה ,מבנה גיאומטרי שיאפשר צפייה
מכיוונים רבים תוך כדי שמירה על חלונות נקיים מטל ,גודל פיסי שיאפשר הנחת
תווך אין סופי וזמן תהליך סביר.
התא מורכב מכוס זכוכית גלילית בקוטר  5.4cmהנמצאת בתוך גליל פרספקס
)קוטר  . (20cmבחלל שבין הגלילים זורם נוזל קירור )גליקול( בעל טמפרטורה
הנשלטת ע"י מקרר .כוס הזכוכית מלאה במים בדרגת ניקיון גבוהה )הביקורת על
ניקיון המים נעשית בעזרת מד מוליכות( ופקוקה ע"י פקק טפלון דרכו עוברת
1

המערכת נבנתה בעזרתו של טכנאי המעבדה שמואל הויידה
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קפילרה .קצה הקפילרה נמצא במרכז התא ,מקום הנצפה ע"י האינטרפרומטרים.
הגיבוש הראשוני נעשה בתוך הקפילרה כך שהגביש גדל בתוכה עד שמגיע לקצה
ומשם מתחיל לגדול בתווך חופשי של מים על מקוררים .התא הפנימי מוקף במערך
חלונות המבודדים ע"י גלילים אופקים מנוזל הקירור ומאויר חיצוני .יש חשיבות
לבידוד מאויר חיצוני כיוון שנוצר טל על חלונות חשופים .האוויר בתוך הגלילים
האופקים מוחזק במצב יבש ע"י חומר סופח אדים ) .(Silicaמבנה התא הגלילי גורם
לעיוות צילנדרי המתוקן אופטית.
למקרר

מיקום
הקפילרה

מבט צד

מבט על

איור  : 23תא הניסוי
The experimental cell

כאשר מפעילים את מערכת הקרור ,הטמפרטורה במרכז הכוס מתקרבת
אקספוננציאלית לטמפרטורה של המקרר החיצוני עם קבוע זמן של כחצי שעה.
טמפרטורת המקרר נשלטת בדיוק של  0.1מעלה .אך בהנחה שקיבול החום הגבוה
של כוס המים בנוסף לצימוד תרמי חלש לנוזל הקירור מאפשר מיצוע על
פלקטואציות בטמפרטורת המקרר ,מתקבלת יציבות תרמית גבוהה יותר ,מסדר
גודל של כ  0.01מעלה .קיים הפרש של כמה עשיריות מעלה בין טמפרטורת המקרר
לטמפרטורה אליה מגיעים המים .הסיבה לכך הנה איבוד חום של נוזל הקירור
לסביבה דרך הדפנות החיצוניות של הגליל הפרספקס .אנו מניחים כי התא הפנימי
בעל הסימטרייה הגלילית ,שהינו חסר מקורות חום פנימים ,אינו חשוף לגרדיאנטים
בטמפרטורה .הנחות אלו נבדקו ונמצא שאכן יש יציבות של הטמפרטורה בסדר גודל
של  0.01מעלה לאורך זמן של  27שעות )ראה ע"מ  .(81כדי להפשיר את הקרח
לאחר התגבשותו מחובר התא למעגל חימום.
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 .6.2.2המערכת האופטית

המערכת האופטית מורכבת מארבעה אינטרפרומטרים מסוג Mach-
Zehnder121הצופים על תא הגידול מזוויות שונות .כדי לאפשר את מיקום כל
הרכיבים האופטים מסביב לתא ,נבנו האינטרפרומטרים בצורה אנכית כך שמנוצל

הממד השלישי )ראה איור 24

( .תא הגידול גורם לעוות צלינדרי של הקרן

המישורית .תיקון העיוות הצלינדרי של התא נעשה ע"י עדשה צלינדרית .חישוב
העיוות נעשה ע"י חישוב מטריצי של מעבר קרן בתווך הומוגני ,ומעבר בין תווכים
שונים כאשר הרדיוסים ,מקדמי השבירה והמרחקים הרלונטים למערכת נלקחים
בחשבון .את האינטרפרוגרמה מכל אינטרפרומטר מצלמים בעזרת מצלמת וידאו
)ראה
איור  .(25ארבעת המצלמות משולבות לתמונה אחת ,2כך שמקבלים את כל
האינטרפרוגרמות בצורה סימולטנית על גבי המסך .סימולטניות זו חשובה לצורך
הניתוח הטומוגרפי .יש אפשרות לחסום את קרני הייחוס ולקבל צילום של הגביש
מכמה כיוונים.

 2מסנכרן המצלמות נבנה ע"י יורם גרניצקי מהמעבדה לאלקטרוניקה

75

V

V

BS

M

a

cell

BE
Beam

M

V

L

Laser

BS

M

CCD

CL
Cell

V
BE

M

b

BS

M

: אנכיMach-Zehnder  אינטרפרומטר:24 איור
.( מבט צד של האנטרפרומטרa)
.( מבט על של האינטרפרומטרb)
,(BE)  מרכיב קרן,(BS)  מפצלי קרן, (M)  מראות: ] הרכיבים הכלולים
.CCD  ליזר ארגון ומצלמת,(L)  עדשות הדמיה, (CL) עדשות צלינדריות
.(a)  מיצג מפצל קרן ומראה כפי שנראה בV
Vertical Mach-Zehnder interferometer:
side view of one interferometer (One)
top view of the optical set up for one interferometer. (Two)
[Components include: mirrors (M), beam splitters (BS), beam expander
(BE), cylindrical lens (CL), imaging lens (L), Argon laser, and a CCD camera.
Where V indicates BS & M, one above the other.]

. המערך האופטי השלם הכולל ארבעה אינטרפרומטרים:25 איור
.תא הגידול ממוקם בנקודת ההצטלבות של ענפי האינטרפרומטרים
The full optical setup includes four interferometers,
the growth cell is situated in the optical path of all four.
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 .6.2.3נוקלאציה בעזרת שדה חשמלי

נוקלאצית הגבישים הושגה בעזרת פולס חשמלי .מקור הפולס היה גביש

פיאזואלקטרי )בדומה למצת ביתי( .הפולס החשמלי נמדד והינו כ 10,000Volts
בזמן של כ  .10μsשיטה זו היתה יעילה בקרור יתר הגדול מ  . 1.5oCלצורך ביצוע
ניסויים בקרור יתר יותר קטן פותח מכשיר נוקלאציה הכולל קרור מקומי) ,ראה
איור  ,( 26דיון נוסף נמצא בנספח .C

איור  : 26מכשיר הנוקלאציה עבור קרור יתר הקטן מ . 1.5oC
 .Aמקרר תרמו אלקטרי המקרר את אזור חוטי הנוקלאציה.
 .Bזוג חוטים המחוברים למקור הניצוץ החשמלי.
 .Cטרמיסטור.
 .Dצינורית זכוכית עם קצה מוצר.
The nucleation device for supercooling smaller then 1.5oC.
A. Peltier cooler connected to a current supply which cools the vicinity of
the electrofreezing wires.
B. Pair of wires connected to a high voltage pulse source.
C. Thermistor.
D. A glass tube with a narrowed tip.
The tube with all the components is immersed in supercooled water.
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 .6.3מהלך הניסוי

מהלך הניסוי כולל את השלבים הבאים:
הכנה :כיוון אופטי של המערכת ,הכנת תא הגידול שכולל מדידת ניקיון המים
והכנת החיוט בקפילרה )חוטי האיתחול ומדיד טמפרטורה זעיר(,קרור התא.
ביצוע הגיבוש :כדי שהמערכת תהיה יציבה אופטית לביצוע אינטרפרומטריה
יש להפסיק את פעולת המקרר ולמנוע כל מקור לרעשים חיצונים  .לאחר שהמערכת
התייצבה מפעילים את מערכת ההקלטה ומאתחלים את הגביש בעזרת מצת חשמלי,
תהליך הגידול עצמו אורך בין עשיריות שניה לעשרות שניות בהתאם לקרור היתר,
קוטר שדה הראיה הוא .10mm
דגימה וניתוח :המשך התהליך הינו דגימת התמונה ועיבוד הנתונים בעזרת
חבילות התוכנה השונות.
 .6.4הטמפרטורה בניסוי

מדידת הטמפרטורה נעשתה בעזרת טרמיסטור ברזולוציה של אלפית מעלה,
כאשר יציבות הטמפרטורה נמצאה להיות  0.01מעלה .מדידת הטמפרטורה שימשה
גם כציין לתחילת הגיבוש בניסוים בקרור יתר קטן .במיקרים אלו הטרמיסטור
מוקם בקרבת חוטי הגיבוש ותחילת הגיבוש הובחנה ע"י שינוי פתאומי בקריאת
הטמפרטורה .לצורך בדיקת היציבות הטרמית של המערכת וכן איפיון ההתנהגות
הטרמית של המערכת במהלך הניסוי נעשתה מדידת טמפרטורה לאורך יום שלם וכן
בזמן ניסוי .המדידה נעשתה בעזרת מחשב בעל כרטיס  GPIBהנשלט ע"י תוכנת

LabView

3

ורב-מדד מסוג  .KETHELY 196הטרמיסטור היה מסוג

ABBR11K223N

מחברת  .Terometricsהטרמיסטור נימצא בתוך תא הגידול.

ממדידת הטמפרטורה בכוס הניסוי התקבלו כמה התנהגויות אופייניות.
א .קירור התא :ממדידת הטמפרטורה של התא בזמן קירור מטמפרטורת
החדר ועד טמפרטורת העבודה בניסוי התברר כי טמפרטורת התא שואפת

 3האפליקציה ב  LAB-VIEWנכתבה ע"י נטע כהן.
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אקספוננציאלית לטמפרטורת העבודה בזמן אופיני של  30דקות )ראה איור  (27כך,
שכדי להגיע לסביבת  0.01מעלה מהטמפרטורה האסימפטוטית יש להמתין כשלוש
שעות.
ב .יציבות הטמפרטורה :לאחר הגעה לטמפרטורת העבודה הטמפרטורה
נשארת קבועה בקרוב .לשם בדיקת יציבות ,הטמפרטורה נמדדה ברציפות )כל חצי
דקה( למשך  24שעות .הטמפרטורה היתה יציבה עד כדי  0.005מעלה )איור (28
ברגע נתון ומשתנה בתחום של  0.01מעלה במהלך יום כאשר הטמפרטורה קבלה
מינימום בשעות הבוקר ומקסימום בשעות אחר הצהרים ,ז"א יתכן שטמפרטורה
החיצונית משפיעה במידה מועטה על טמפרטורה הנוזל.

ג .טמפרטורה בתא במהלך ניסוי הכולל הקפאה והפשרה

במהלך ניסוי נמדדה הטמפרטורה כל חצי שניה) ,ראה איור  .(29בשלב ראשון
הנוזל נמצא בטמפרטורה מתחת לטמפרטורת ההתכה ז"א במצב של קירור יתר.
מהרגע שהחלה התגבשות עוברות כמה שניות עד שטמפרטורת התא משתנה
לטמפרטורה הקרובה לטמפרטורת ההתכה .עקב שחרור חם כמוס הטמפרטורה
עולה ,אך לא מעבר לטמפרטורת ההתכה ,כיוון שנוכחות שתי הפאזות מקבעת את
הטמפרטורה לטמפרטורת שיווי המשקל עד כדי שינויים עקב אפקט גיבס תומסון
והאפקט הקינטי .השפעת שני האפקטים קטנה מאוד עבור המסה איטית .בשלב זה
מחליפים את הנוזל המקיף את תא הניסוי מנוזל קר )מתחת לטמפרטורת ההתכה(
לנוזל בטמפרטורה גבוהה )טמפרטורת החדר( .טמפרטורת הטרמיסטור נשארת
קבועה עד שהקרח בסביבתו נמס ,בדרך כלל הטמפרטורה נשארת מספר דקות
בטמפרטורת ההתכה .כאשר הקרח נמס הטמפרטורה מתחילה לעלות מונוטונית
אך כאשר מגיעה לאזור טמפרטורת מקסימום הצפיפות ניכרת השתנות מהירה
)ירידה ועליה( וזאת עקב היפוך גרדיאנט הטמפרטורות בתא הניסוי במעבר
מקסימום הצפיפות.
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 ניתן לראות. הטמפרטורה באמצע תא הניסוי המכיל מים כבדים במהלך קירורו: 27 איור
 כדי להגיע לסביבות מאית מעלה.כי זמן הדעיכה האופייני הנו בסדר גודל של מחצית השעה
. שעות קירור3 מהטמפרטורה האסימפטוטית יש להמתין כ
The temperature in the experimental cell containing heavy water during
cooling. The decay time from the initial temperature to the final temperature is
in order of half a hour. In order to rich the vicinity of 0.01 degrees from the final
temperature 3 hours at least should be past from the cooling operation has
started.
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. בגרף זה מוצגת הטמפרטורה בכוס הניסוי המכילה מים כבדים מקוררי יתר: 28 איור
הטמפרטורה נמדדה ע"י טרמיסטור שהוצב בכוס הניסוי ונמדדה התנגדותו במרווחים של חצי
 ניתן לראות שהטמפרטורה מתייצבת עד כדי חמש אלפיות מעלה ומשתנה. שעות24 דקה במשך
.בתחום של מאית מעלה במהלך היום יתכן בעקבות השפעת טמפרטורה חיצונית
The temperature of the experimental cell containing supercooled heavy
water. The temperature measured using termistor which have been situated in
24the cell. The resistance of the termistor was measured every half a minute for
hours. The stability in temperature is in order of 0.005 degrees Celsius and it
change during the day in the range of 0.01 degrees Celsius, possibly due to the
influence of the surrounding temperature.
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 בגרף זה ניתן לראות את ההתנהגות הטמפרטורה במהלך הניסוי בו מים: 29 איור
כבדים מקוררי יתר קופאים )עקב נוקלאציה בעזרת פולס חשמלי( ואחר כך נמסים עקב חימום
 ניתן לראות את התנהגות הטמפרטורה המשתנה בהתאם לתהליכים השונים כגון.סביבתם
. חימום ומעבר דרך צפיפות מקסימאלית, המסה,קפיאה
This graph shows the temperature in the cell near the nucleation point as a
function of the time during the experiment. It is possible to notice a temperature
jump when the supercooled water freezes (by electric pulse). After the
nucleation, the liquid surrounds the cell is replaced with hot fluid. This melt the
solid and then warms up the water. noticed the behavior of the temperature
when the water pass through the maximum density temperature.
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 .6.5תלות מקדם השבירה בטמפרטורה

המפתח למדידת שדה הטמפרטורה הוא התלות מקדם השבירה בטמפרטורה.
מצד אחד ,אם התלות חלשה ,קשה לבצע את המדידה עם יחס אות לרעש מספיק
טוב ,כדי לבצע את הניתוח הטומוגרפי .מצד שני ,אם התלות חזקה מידי ,או
שהגרנדיאנטים של הטמפ' חזקים מידי ,קרן האור מתכופפת במעבר דרך התא
והניתוח הטומוגרפי הופך להיות קשה מבחינה גיאומטרית.
תלות מקדם השבירה בטמפרטורה בקרוב ראשון נתונה ע"י יחסי
: Clausius-Mossotti122

) (45

) n2 − 1 ρ (T
R
=
M
n2 + 2

כאשר  Mהמשקל המולקולרי  ρ ,צפיפות  R ,מקדם השבירה המולרי.
רוב השינוי במקדם השבירה בטמפרטורה נובע מתלות הצפיפות בטמפרטורה.
למים מקסימום צפיפות ב ,4oCולכן צפוי כי גם למקדם השבירה יהיה מקסימום
123

באזור טמפרטורות זה .ואכן מתקבל מקסימום במקדם השבירה בקרבת

.0oC

הסטייה הקטנה תיתכן מכיוון שנוסחה זו היא רק קירוב וכן כיוון שיתכן שמקדם
השבירה המולרי משתנה בטמפרטורה ,כיוון שאופי הקשרים בין מולקולות המים
משתנה בטמפרטורה) .כמות קישרי המימן הינה פונקציה של הטמפרטורה במים(.
העובדה כי למקדם השבירה של המים יש מקסימום באזור טמפרטורת
ההתכה אינה טובה מנקודת המבט של הניסוי הנוכחי ,זאת כיוון שרגישות הניסוי
למדידת הטמפרטורה יורדת לאפס דווקא בטמפרטורות העבודה .מעבר למים

כבדים  D2Oמשפר את המצב .במים כבדים טמפ' מקסימום הצפיפות הנה 11.2oC
 ,מקסימום מקדם שבירה ב ,6.75oC -וטמפ' ההתכה  .3.81oCכך שיש הפרדה של
כשלוש מעלות בין טמפרטורת ההתכה וטמפרטורת מקסימום מקדם השבירה.
ניתן לבטא את מקדם השבירה בקרבת המקסימום ע"י הקירוב:
) (46

n(T)= n0+ n1(T-TMI)2+n2(T-TMI)3

כאשר  TMIהוא טמפ' מקסימום מקדם השבירה.
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מקדם השבירה של מים רגילים הינו:

123

nH20=1.33395-2.85·10-6(T-0.12)²+2.14·10-8(T-0.12)³
מקדם השבירה של מים כבדים הינו:

105

nD20=1.329262-2.77·10-6(T-6.75)²+1.68·10-8(T-6.75)³

Refractive index H2O and D2O
Vs. Supercooling
1.3293
1.3292
1.3291
1.329
1.3289
1.3288
10

0
5
supercooling
D2O

-5

1.33395
1.3339
1.33385
1.3338
1.33375
1.3337
1.33365
-10

H2 O

איור  : 30מקדם השבירה של מים כבדים ומים רגילים כפונקציה של קרור יתר
The refractive index of heavy and regular water as a function of
supercooling

כפי שיוסבר בסעיף הבא ,ניתן לחזות את גודל הסיגנל שיתקבל בניסוי
כפונקציה של פרמטרים שונים של החומר .כפי שנראה ,שינוי הפאזה של פסי
ההתאבכות הינו קטן מאוד עבור מים ,עד כדי קושי למדוד שינוי זה כלל .המצב
משתפר עבור מים כבדים בעוד שמאפייני הגידול אינם משתנים .זו הסיבה העיקרית
לשימוש במים כבדים .אך עדין הסיגנלים הנם די חלשים .מנקודת המבט של
שיחזור שדה טמפרטורה בסביבת גביש דנדריטי הסתבר שיש עדיפות לחומרים
אחרים ובפרט לחומר הפלסטי ,סוקסינונטריל ,אשר בו נעשו ניסויים רבים בהקשר
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למחקר של הבעיה הדנדריטית וכן ידועה תלות מקדם השבירה שלו.
מקדם השבירה של סוקסינוניטריל הינו:

106

)nSCN=1.415125-3.52·10-4(T-TM
נשים לב שתלות מקדם השבירה של סוקסינוניטריל בטמפרטורה היא אמנם
גדולה אך לא באופן חריג .למשל תלות של מקדם השבירה של מים בטמפרטורה של
 25oCהנה:

]d nH20/dT25= 10-4 [K-1
מקסימום מקדם השבירה בסביבת טמפרטורת ההמסה במים גורם לכך
שבאזור טמפרטורות הניסוי מקבלים תלות חלשה במיוחד .למשל עבור קירור יתר

של מעלה אחת מקבלים במים רגילים ]d nH20/dT-1= 6.4·10-6 [K-1
ובמים כבדים )עבור קירור יתר של מעלה אחת(:

]d nD20/dT2.8= 2.26·10-5 [K-1

85

 .6.5.1הערכת האות שאמור להתקבל בניסוי

כדי להעריך את גודל האות המקסימלי הצפוי להתקבל בניסוי אפשר לבצע את
החישוב הבא :נניח כי שדה הטמפרטורה דועך אקספוננציאלית עם אורך דעיכה
אופייני  lמטמפרטורת שיווי המשקל לטמפרטורת האינסוף:

)T(x)= T∞+( TM -T∞)e(-│x│/l

)(47

מתלות מקדם השבירה של החומר בטמפרטורה , n(T) ,ניתן לחשב את ). n(x
ומכאן ניתן לחשב את סדר גודל הפאזה הצפויה להתקבל בניסוי בקרבת קצה
הדנדריט:
∞

)(48

)]dx

∫ [n(T ( x )) − n(T

∞

∞−

2π

λ

= ) ∞φ (T

אורך הדעיכה ניתן לחישוב אם ידועה מהירות הגביש ומקדם הדיפוזיה:
 l=2D/Vכך שלמעשה  lתלוי ב ∞ Tובחומר הנבדק .עבור מים ומים כבדים ניתן
לתאר בקרוב את מהירות הגידול כתלויה חזקתית בקירור היתר .ראה ע"מ :106

V≈0.23(TM-T∞)2.4 mm/sec
מקדם הדיפוזיה D=0.135 mm2/sec :ולכן אורך הדיפוזיה הינו:

l=2D/V≈0.9(TM-T∞)-2.4 mm
אורך האינטגרציה נבחר להיות גודל הכלי בו מתרחש הגידול ז"א כ.60mm -
אינטגרציה נומרית לחישוב הפאזה הניבה את התוצאות כפי שמוצגות באיור .31
בגרף זה ניתן להבחין בשיפור משמעותי בגודל האות שאמור להתקבל במים כבדים
לעומת מים רגילים .בייחוד בהתחשב בכך שהרזולוציה בגילוי הפאזה הנה בסדר
גודל של  0.05רדיאן .ז"א שהסיגנל האמור להתקבל בניסויים עם מים רגילים הנו
על גבול הרזולוציה בעוד שהסיגנל ממים כבדים גדול פי כמה מגבול זה .אם נחזור
על חישוב זה עם הפרמטרים המתאימים עבור סוקסינונטריל נקבל שהסיגנלים
הצפויים חזקים פי כמה ואכן בניסוי שנעשה במחקר זה התקבלו תוצאות בהתאם.
ניתוח האות האמור להתקבל כפי שהוצג פה ,מתייחס להיטל משדה
הטמפרטורה העובר דרך קצה הדנדריט .אולם אינפורמציה חשובה יכולה להתקבל
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גם מהיטלים בכיוונים אחרים שבהם אורך האינטגרציה האפקטיבי הינו יותר גדול.
לדוגמא ,היטל מצדו הצר של הגביש מתקבל מאינטגרציה לאורך כמה מלימטרים.
כך שיש סיגנלים גדולים גם עבור מים רגילים ואינפורמציה חלקית על שדות
טמפרטורה בסביבת גביש קרח יכולה להתקבל.
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איור  : 31הפאזה המחושבת ,עבור מים ומים כבדים ,שאמורה להתקבל בקרבת קצה
הדנדריט בהתחשב בפרופיל טמפרטורה אקספוננציאלי באורך דיפוזיה המתאים .ובהתאם
לתלות מקדם השבירה בטמפרטורה.
The calculated phase, for water and heavy water, which should be
measured in the vicinity of a tip of a dendrite considering an exponential
decaying temperature field with a suitable diffusion length and the dependence
of the refractive index on temperature.

 .6.6בדיקת השערת הקרניים המקבילות

שימוש בתוכנית מחשב 4העוקבת אחר מסלול קרן בתווך בעל מקדם שבירה
התלוי במקום ,אפשרה בחינה של הטענה כי ההשפעה של הגרדיאנטים בסביבת
הגביש משפיעים על פאזת חזית הגל במידה שלא מספיקה כדי להסיט את האלומה
בצורה משמעותית .כאשר הוזנה התוכנית בשדה מקדם שבירה הנגזר משדה
טמפרטורה הדועך אקספוננציאלית באורך אופייני בדומה להנחות בבדיקת גודל
האות בסעיף  ,6.5.1התקבל שסטית קרן העוברת בתווך זה הנה בסדר גודל של
 0.001מעלה לכל היותר עבור סוקסינוניטריל )ופחות מכך עבור מים כבדים ומים(.
כך שהנחת הקרניים המקבילות הנה הנחה סבירה.

4תוכנית ® MATLABבשם  RAYTRACEשנכתבה ע"י בועז רן.
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 .6.7רזולוציה וגדלים אופיניים

זמן :קצב הדגימה של הוידאו הינו  25תמונות לשניה ,ז"א קיים מיצוע על כ
 0.04שניות .סקלת הזמן של הניסוי מוגדרת ע"י גודל חלון הצפיה ומהירות הגידול.
גודל החלון בו צופים על הגידול הינו  ,12mmמהירות הגידול בקרור יתר של
כ  1o - 8oנעה בין  0.1mm/secל  , 30mm/secמכאן נקבל שניסוי אורך בין
חלקי שניה לדקה .טשטוש התמונה בעקבות מיצוע בזמן הצילום גורם לאי ודאות
 V ⋅ 004מכאן שככול שעולים בקרור היתר יורדת
במיקום השפה בסדר גודל של . mm
רמת דיוק קביעת מיקום השפה .בחישובים הבאים אתייחס למהירות אופינית של
mm
כ
sec

 V = 1המתאים לגבישים הגדלים בקרור יתר של כ .2oC

הרזולוציה המרחבית :כדי לצלם סימולטנית מארבעה כיוונים מחלקים את
המסך לארבע חלקים .כל חלק מהווה מטריצה בגודל  256x256לכן האורך
שפיקסל מיצג הינו  . 50μמסתבר אם כן שהטשטוש בצילום בא לידי ביטוי רק בקרור
יתר גבוה .ניתן להיתמקד אופטית על אזור קטן ע"י הגדלה ,וכך להגדיל את
הרזולוציה על חשבון גודל השדה ועומק המוקד )עדין רחוקים מגבול הדפרקציה(.
אורך דיפוזיה אופיני:

2D
=≈ 0.3mm
V

= .l

אורך הדיפוזיה נותן סדר גודל של מרחק דעיכת השדה בקרבת קצה הדנדריט.
במקרה של קרח הגדל כמבנה דו ממדי בתווך תלת ממדי ניתן להגדיר אורך זה רק
בכיוון הגדילה )פיאה  ( aאך בכיוון ניצב לו מרחק דעיכת השדה גדל עם הזמן.
עיוות מרחבי :במערכת האופטית שנבנתה עוברת הקרן דרך תא גלילי המציג
עיוות צילינדרי לחזית הגל המתוקן בעזרת עדשה צלינדרית .תהליך זה גורם
למתיחת התמונה בציר האופקי .כדי לפצות על עיוות זה ואחרים בוצע כיול
המערכת בעזרת השוואה לעצם ידוע )סריג(.
פאזה :בעזרת תוכנה הנישענת על אנליזת פוריה לניתוח אינטרפרוגרמות ניתן
להגיע לרגישות של  0.01פס ז"א . δΔφ = 0.06rad
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 .7תוצאות ודיון -טומוגרפיה
בפרק זה אדון בממצאים הניסיונים הקשורים לשחזור הטומוגרפי במחקרי.
כפי שהוסבר בפרק  ,4לצורך ביצוע הטומוגרפיה יש לקבל היטלים של שדה מקדם
השבירה מכמה כיוונים וכפי שתואר בסעיף  6.2.2במערכת הניסיונית ארבעה כיווני
צפייה .במיקרים רבים לא התאפשרה קבלה של היטלים מכל הכיוונים הן מסיבות
של הסתרה של הגביש ולפעמים מסיבות של איכות אופטית לא מספקת .אך גם
במיקרים אלו ניתן לעיתים לקבל אינפורמציה על שדה הטמפרטורה בעזרת שיקולי
סימטריה .בסעיף הראשון אתאר ניסוי שבו שוחזרה הטמפרטורה בסביבת מקור
חם נקודתי לצורך כיול ובחינת יכולת שיחזור הטמפרטורה .בסעיף השני אציג שדה
טמפרטורה כפי ששוחזר בסביבות גביש סוקסינוניטריל דנדריטי בזמן גדילתו.
בסעיף השלישי אתאר שדות טמפרטורה בסביבת גבישי קרח כפי ששוחזרו ע"י
טומוגרפיה חלקית כפי שאסביר בהמשך .תוכן פרק זה פורסם במאמר 124המוצג
בנספח .B

 .7.1טמפרטורה בסביבת מקור חום נקודתי

לשם הדגמת יכולת שיחזור שדות טמפרטורה נהוג להשוות שדה טמפרטורה
שנמדד בעזרת צמדים טרמים או טרמיסטורים לשדה המשוחזר בעזרת היטלי
מקדם השבירה .115אולם אורכי דיפוזית החום שקובעים את הרזולוציה הנדרשת
בניסוי כדי לקבל אינפורמציה משמעותית על מנגנוני הגידול הנם מסדר גודל של
עשירית מילימטר .מדידה בעזרת צמדים טרמים או טרמיסטורים לא מאפשרת
רזולוציה שכזו מפעת גודלם הסופי )הטרמיסטורים הקטנים ביותר הנם בסדר גודל
של עשירית מילימטר( והחיוט של הנחוץ בהתקנים אלו .הגישה האלטרנטיבית ,שבה
נעשה שימוש במחקר זה ,הינה השוואה של השדה המשוחזר בעזרת הטומוגרפיה
לשדה המחושב אנליטית לבעיה נתונה.
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לשם בדיקת יכולת שחזור הטמפרטורות מארבעת האינטרפרוגרמות נעשה
הניסוי הבא :נגד זעיר הוכנס לכוס המים במערכת הניסוי .דרך הנגד הוזרם זרם כך
שהנגד היווה מקור חם נקודתי .היטלי מקדם השבירה בסביבות הנגד התקבלו
ניסיונית כפי שתואר .מהיטלים אלו שוחזר שדה הטמפרטורה והושווה לשדה הצפוי
ממקור חם נקודתי .מהשוואה זו ניתן ללמד על יכולת המערכת בשיחזור שדה
טמפרטורה .הנגד בו השתמשתי משמש במקור כטרמיסטור ,כך שהתנגדותו תלויה
בטמפרטורה .מצד אחד תכונה זו מהווה חיסרון כיוון שהספק החום משתנה בזמן
אך מצד שני יש שני יתרונות לשימוש בנגד זה .האחד  -קוטרו הקטן  0.3 ,ממ',
המאפשר הנחה של מקור חום נקודתי .השני  -קיימת אינדקציה ליציבות
הטמפרטורה בסביבת הנגד ,זאת כיוון שאם הזרם העובר בנגד יציב במתח קבוע,
אפשר לומר שגם הטמפרטורה קבועה באזור הנגד בזמן זה .בהנחה כי הקונבקציה
והקרינה זניחים ,החום הנוצר מתפזר בעזרת דיפוזיה .הזנחת הקונבקציה מוצדקת
בדיעבד על ידי הצורה הסימטרית בקרוב של ההטלים ,ואת הזנחת הקרינה ניתן
להצדיק ע"י חישוב הפסד החום הקרנתי של כדור ברדיוס של כמילימטר החם
מסביבתו בכמה מעלות בודדות ,המיתקבל להיות פחות ממאית ההספק הנתון
בניסוי .תחת הנחות אלו ,שדה הטמפרטורה הצפוי בניסוי ניתן לחישוב בצורה
הבאה :מקור נקודתי פולט חם בהספק  Qלסביבה אין סופית בעלת טמפרטורה
התחלתית נתונה ∞ .Tהטמפרטורה ,אחרי זמן  toמרגע הפעלת החימום ,ניתנת
לחישוב ע"י שימוש בפונקצית גרין ) (Green functionהמתאימה למשוואת דיפוזית
החם:
) (49

G
Q
1
r2
G
= ) G (r , t o
exp[ −
]
) C (4 π Dt
4 Dt

אינטגרציה על הזמן מרגע הפעלת המקור ועד לזמן  toתיתן את תלות
הטמפרטורה במקום:
) (50

⎞ ⎞ ⎛ rG
Q
⎛ 1
⎟ ⎟⎟
⎜⎜ ⋅ G ⋅ ⎜⎜ 1 − erf
⎝ C 4π D r
⎠⎟ ⎠ ⎝ 4 Dt 0

t0

G
G
= T (r , t o ) − T∞ = ∫ G (r , t )dt
0

כאשר:
 Cהנו קיבול החום.
 Dמקדם הדיפוזיה.
שדה מחושב זה מושווה לשדה הטמפרטורה הנמדד בניסוי.
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באיור  32מוצג שדה היטלי מקדם השבירה מארבעה כיווני הצפייה כפי
שהתקבל בניסוי .ניתן לראות כי השדות סימטרים בקרוב למרות שישנה אי
סימטריה קלה המתבטא בכך שראש הנגד לא נימצא בדיוק המרכז השדה אלא נוטה
כלפי מטה .יתכן שעיוות השדה נובע מהשפעת הגרביטציה .לצורך ביצוע שיחזור
השדה ,נלקח חתך מכל כיוון מתחת לתחתית הנגד .חתכים אלו מיצגים את
ההיטלים של שדה מקדם השבירה במישור האופקי מתחת לנגד .דוגמא להיטל כזה
מוצגת באיור .32

Phase Difference

1

b

1mm

a

Δφ
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)(rad

e
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0.8
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0.0
-0.2

)x (mm

c

d

איור  (a-d) : 32היטלי מקדם השבירה בסביבת מקור חם בעל קוטר של  0.3ממ' הטבול
במים (e) .ערכי השדה לאורך חתך המוצג ב ).(b
(a-d) The refractive index projections from four directions in the vicinity of
a 0.3mm heater immersed in water. (e) The profile below the heater along the
line in (b).

מהיטלים אלו חושב שדה הטמפרטורה במישור שמתחת לנגד בעזרת שיטת
החישוב הטומוגרפית ) ARTראה פרק  .(5שדה זה מוצג באיור  .33כדי להשוות בין
השדה המשוחזר לבין השדה המחושב הצבתי במשוואה
בניסוי ),(Q=2.8mWatt

)  (50את הספק הנגד

את מקדם הדיפוזיה וקיבול החם של מים

) ,(C=4.2Joul/(mm3·Kelvin) ; D=0.135mm²/secהזמן מתחילת החימום הינו

t0=20sec

ומרחק

החתך

ממרכז

השדה

z0=0.5mm

y0=0,

כך

ש:

G

 . r = x 2 + 02 + 0.52השוואה בין השדה המחושב לניסוי מוצגת באיור .(b)33
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Temperature reconstruction
b
By ART
0.7
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איור  : 33השדה המשוחזר ) (aמההיטלים באיור  .32בגרף ) (bמוצג חתך מ ) (aוהשוואה
לשדה המחושב.
The reconstructed field, (a) A vertical slice of the field. (b) A comparison
with the prediction along a section in (a).

השגיאה בשדה התיאורטי נובעת בעיקר משגיאה במיקום החתך )הרזולוציה
המרחבית הינה  (50μmומוערכת בכ  0.1oCבאזור מקסימום הטמפרטורה .לאור
נתונים אלו ניתן לומר כי יש התאמה טובה בין הניסוי לתחזית ,וזו הוכחה לכך כי
המערכת מאפשרת לשחזר שדות טמפרטורה .הרגישות לשינויי טמפרטורה מוערכת
להיות  0.1oCלאורך של  0.1ממ'.

.7.2

שדה טמפרטורה בסביבות גביש סוקסינוניטריל

סוקסינוניטריל הינו חומר פלסטי בו נעשה שימוש רב במחקר הדנדריטי.
לדוגמא ,המחקר של השפעת הגרביטציה על גבישים דנדריטים נעשה בחומר זה.8
הסיבה העיקרית לשימוש בסוקסינוניטריל במחקר הנוכחי אינה דווקא שכיחותו
בספרות אלא תכונותיו האופטיות .מקדם השבירה של סוקסינוניטריל 106משתנה
בטמפרטורה במידה רבה יחסית למים ואי לכך חומר זה מותאם יותר לביצוע
הדמית שדות טמפרטורה מאשר מים )ומים כבדים( .במחקר זה שהתרכז בגבישי
קרח ,הניסויים שנעשו בסוקסינוניטריל מהווים בדיקת התכנות לניסויים עתידים
)מסיבה זו נעשה שימוש בחומר זמין בעל רמת ניקיון נמוכה( .התוצאות שהתקבלו
מעודדות המשך כיוון מחקר זה.
גיבוש גבישי הסוקסינוניטריל נעשה בעזרת קירור מקומי בתוך הקפילרה
בעזרת מקרר תרמואלקטרי בדומה למכשיר הגיבוש שפותח עבור קרח 21אולם לא
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היה צורך ולא תועלת בפולס חשמלי )העובדה שפולס חשמלי לא עודד התגבשות
מעניינת ותומכת בהשערה כי אפקט הקפיאה החשמלית של המים קשור במומנט
הדיפול שלהם( .טמפרטורת ההתכה של הסוקסינונטריל תלויה בניקיונו.
טמפרטורות קרור היתר מתיחסות לטמפרטורת ההתכה כפי שנמדדה בניסוי ולא
לנתון אבסלוטי .ממדידת מהירות הגבישים והשוואה לספרות התקבלה הצלבה
נוספת למידת קרור היתר.
באיור  34נראה גביש סוקסינוניטריל הגדל מנוזל בקרור יתר של  .1.4oCברקע
הגביש נראים פסי ההתאבכות לפני ואחרי ניתוח .ניתן לראות שהפאזה גדולה מ-
 .2πלשם קבלת הערכה האם יש הסכמה בין נתוני שדה היטלים זה ומידת קרור
היתר ,חושב שדה טמפרטורה בחתך המצויין באיור  34בעזרת כמה הנחות .כפי
שנראה ,חלק מהחתך מוסתר ע"י הגביש .הנתונים החסרים הושלמו ע"י המשכה
פרבולית .הנחה של סימטריה איפשרה שיכפול הנתונים לארבעה כיוונים .השדה
המשוחזר מוצג באיור  .(c) 34ניתן לראות כי הטמפרטורה המקסימאלית מתאימה
בקרוב להפרש הטמפרטורה בין הנוזל רחוק מהגביש לטמפרטורת ההתכה .כיוון
שצפוי שהאזור מאחורי קצה הגביש יהיה בקרוב בטמפרטורת ההתכה ניתן לומר כי
יש הסכמה בין השדה הנמדד לבין השדה הצפוי.
0.1

1.35oC

0.1
0.1

0.5

0.3
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1

4 0.1
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1
0.1
0
1234-

-4 -3 -2 -1 0

c
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איור  : 34בתמונה זו גביש סוקסינוניטריל הגדל בקרור יתר של  .1.4oCב  aכפי שצולם
עם פסי ההתאבכות וב  bלאחר חישוב הפאזה .ב  cנראה שדה הטמפרטורה בחתך המוצג ב b
שחושב ע"י שיכפול הפרופיל )מטעמי סימטריה( המשכה פרבולית של הנתונים לאזור
המוסתרו ושימוש בטומוגרפיה.
(a) Interferogram of a succinonitrile crystal growing at 1.4°C
(b) The calculated Δφ modulo 2π, shown as gray-scale. (c) Field supercooling.
calculated using symmetry considerations and parabolic interpolation of Δφ in
the obscured region.
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באיור  (a)35מוצגים היטלי שדה מקדם השבירה מארבע כיוונים של הנוזל
בסביבת גביש סוקסינוניטריל הגדל בקרור יתר של  .1.3oCשדה הטמפרטורות
שחושב מחתכים המצוינים באיור  (a)35מוצג באיור  .(b)35בניגוד לתוצאה באיור
 (c) 34אין התאמה בין קרור היתר הכללי לבין השדה הנימדד .עובדה זו מיוחסת
לכך שבקירבת קצה הגביש ישנה ירידה חזקה בטמפרטורה כפונקציה של המרחק
ממנו .יתכן כי רזולוציה מרחבית משופרת תאפשר מדידה מהימנה של טמפרטורת
קצה הגביש.

0.2 oC

1mm
oC

5
0 .0

2mm

b
a
איור  (a) : 35היטלי שדה הטמפרטורה מארבעה כיוונים של גביש סוקסינוניטריל הגדל
מנוזל בקרור יתר של  (b) .1.3oCשדה הטמפרטורות המשוחזר במישור מיתחת לקצה הגביש.
(a) Phases Δφ for four projections around a succinonitrile crystal
)growing at 1.3°C supercooling . (b) Temperature field calculated from (a
in the plane below the dendrite tip.
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 .7.3טומוגרפיה חלקית -הדמית שדה טמפרטורה בסביבת גבישי קרח

בסעיף זה מוצג שדה הטמפרטורה במרכז גביש קרח כבד פרמידלי .שדה
הטמפרטורות הושג ע"י שימוש בסימטריה המשושה של הגביש כפי שיוסבר להלן.
היטל מקדם השבירה התקבל מכיוון אחד בלבד .כיוונים אחרים היו מוסתרים
ע"י הגביש עצמו .מסתבר כי ניתן לחלץ אינפורמציה על שדה הטמפרטורה גם
מאינפורמציה חלקית זו .הגביש הפרמידלי הינו סימטרי לסיבוב ב  .60oלכן ע"י
שיכפול האינפורמציה והצגתה לתוכנית הטומוגרפיה ) (ARTאיפשרה שיחזור
הטמפרטורה במרכז הפרמידה כפי שמוצג באיור  .36התוצאה שהתקבלה הינה
שהטמפרטורה בקרבת מרכז הפרמידה הנה בקרוב טמפרטורת ההתכה .זוהי עדות
נוספת לכך ששיטת שחזור הטמפרטורה עובדת זאת כיוון שצפוי כי הטמפרטורות
בסביבת הגביש רחוק מהקצה יהיו בקרבת טמפרטורת ההתכה שכן הגביש לא גדל
באזור זה.
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0oC

c

0 1 2 3
)x (mm

)Phase (rad

-5 oC
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b

1mm

איור  (a) : 36בתמונה נראה היטל שדה מקדם השבירה מסביבת גביש פרמידלי הגדל
בקרור יתר של  (b) .5.3oCהפרופיל במרכז הפרמידה (c) .השדה המשוחזר מהפרופיל )(b
בעזרת שיקולי סימטריה ושימוש בשיטת .ART
(a) The Phase Δφ. (b) Profile from a slice in the middle of the double
pyramid structure of ice growing in supercooled heavy water at 5.3oC below the
melting point. (c) Reconstructed field in a plane at the middle of the doublepyramid structure using the profile (b) using symmetry consideration and ART
algorithm.
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a

 .7.4סיכום

הממצאים שהוצגו בפרק זה ,מצביעים על כך שהשיטה שהוצעה לצורך מדידת
טמפרטורות בסביבת גבישים הגדלים מנוזל מקורר יתר ,עובדת .רגישות המדידה
תלויה בתכונות החומר ובעיקר בתלות מקדם השבירה בטמפרטורה וכן במאפיינים
של המערכת הניסיונית כגון הרזולוציה המרחבית ,האיכות האופטית והאלגוריתם
הטומוגרפי .לאור הניסויים שנעשו במחקר זה ,נראה כי יתכנו מדידות טמפרטורה
ברמה מספקת לשם השוואה עם סימולציות 72ותוצאות אנליטיות 71במידה ותשופר
הרזולוציה המרחבית של המערכת .גידול גבישים יותר איטים ,שבהם אורך
הדיפוזיה יותר ארוך )וכן רדיוס קצה הגביש יותר גדול( ,יכול גם כן לשפר את בעית
הרזולוציה המרחבית )אם כי בעיות של קונבקציה גדלות ככל שהגבישים יותר
איטיים(.
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.8תוצאות ודיון :דנדריטים של קרח
 .8.1מבוא
גבישי קרח כבד גודלו בתא הניסוי בטמפרטורות מ  2.8 Cועד  , -4.4 Cהווה
o

o

אומר בקירור יתר מ 1oCועד ) 8.2oCטמפרטורת ההמסה של קרח כבד היא .(3.8oC
ניסויים נעשו גם במים רגילים בתחום קירור יתר דומה .כל הגבישים גובשו בתוך
קפילרה בעזרת פולס חשמלי .בפרק זה אדון בהיבטים המרחביים של גבישי הקרח
הכוללים את תצורת המעטפת של הגבישים במורפולוגיה השטוחה והפרמידלית
ובהיבטים הדינמים הכוללים את שמירת הצורה בזמן ומהירות גדילת הגבישים
כפונקציה של קירור יתר.

.8.2

תצורת המעטפת

מעטפת גביש הנה משטח דמיוני המקיף את הגביש אך לא מהווה את שפת
הגביש .ניתן להגדיר משטח זה כמשטח החיצוני של הנפח המינימלי הכולא את
הגביש כאשר העקמומיות המקסימלית המותרת למשטח היא מסדר גודל של
המרחק בין ענפי הצד .מניחים כי דנדריטים שומרים על צורת קצה הגביש במהלך
גדילתם וכי הגבישים נעים במהירות קבועה .נשאלת השאלה האם הם שומרים גם
על צורת המעטפת שלהם במהלך גדילת הגביש .נשים לב שבעוד קצה הגביש שומר
על צורתו במערכת נעה ,המעטפת שומרת על צורה במובן של טרנספורמצית ניפוח.
בסעיף זה נבחן האם המעטפת אכן שומרת על צורתה במהלך הגדילה וכן את
תצורות המעטפת השונות של הקרח כפונקציה של קירור היתר.

G
בגבישי קרח הגדלים ממים מקוררי יתר עד כ  ,3oCהגדילה בכיוון  cהנה
איטית מאוד ולמעשה נראים מישורי  cפאיים ) ,(facetedכך שמעטפת הגביש הנה
קווקזי דו ממדית .בכוון הניצב מעטפת הגביש הנה קעורה ושומרת צורה .ממצאים
אלו מוצגים בסעיף  .8.2.1בקירור יתר גדול יותר נצפים מבנים פרמידלים
G
המורכבים מגבישים דנדריטים הגדלים בנטייה לכיוון  , cממצאים אלו מוצגים
בסעיף .8.2.2
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.8.2.1גדילה שטוחה
גבישי קרח הגדלים ממים או מים כבדים בקירור יתר הקטן מ  2.7oCגדלים

בצורה מישורית .באיור  37מוצגים גבישים הגדלים ממים בקירור יתר של 2.2oC
משני כיוונים .כיוון המקביל למישור וכיוון הניצב למישור .עובי הגביש אינו יכול
להיבחן בצורה זו אך ניתן להתרשם מהמבנה הכללי שהנו שטוח.

b

a

איור  : 37גביש קרח הגדל ממים )רגילים( בקירור יתר של  .2.2oCבתמונה  aנראה צדו
הצר ובתמונה  bנראה צידו המישורי.
An ice crystal growing from regular supercooled water of 2.2oC from two
orthogonal directions.
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עדות נוספת לכך שהגביש שטוח היא שנראים פסי התאבכות ישרים באזור
שעובר דרך הגביש) ,ראה איור  .(38ככול שהגביש גדל בקירור יתר קטן יותר
)טמפרטורה יותר קרובה לשיווי המשקל( השטח המישורי גדל .ניסוי המאפיין את
הצורה של מבנה הגביש בצורה יותר מדויקת לא נעשה במחקר זה ,ניסוי שכזה
נעשה ע"י  ,57Furukawa et al.אולם בעזרת פסים אלו נמדדה מהירות הגביש בכיוון
G
) cסעיף .(8.5

איור  : 38בצילום זה נראה גביש קרח הגדל ממים בקירור יתר של  , 1.8oCניתן לראות
כי פסי ההתאבכות נראים ישרים בתוך הגביש.
An Ice crystal, growing from 1.8oC supercooled water. The straight fringes
G
direction. c in the crystal region indicate its surface flatness in
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התיאוריה הדנדריטית דנה בעיקר בדנדריט הבודד השומר על צורתו .אך גם
המעטפת שומרת על צורתה הכללית .באיור  39מוצג גביש בזמני גדילה שונים .ניתן
להבחין כי הצורה הכללית נשמרת.

איור  : 39גביש קרח )רגיל( הגדל ממים בקירור יתר של  .2.52oCהפרש הזמנים בין
התמונות הנו  9/25שניה )עבודה זו נעשתה בשיתוף עם רז קופפרמן( .ניתן לראות כי צורת
המעטפת נשמרת.
An Ice crystal, growing from 2.52oC supercooled water. The time sequence
is 9/25 sec. (This experiment was carried out together with Raz Kupfermann.).
It can be notice that the envelope is shape preserving.
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באיור  40נראים גבישים בקירור יתר שונה .ככל שקירור היתר גדל ,המעטפת
הכללית של הגביש נעשית פחות קעורה .יתכן והסיבה לכך היא שאורך הדיפוזיה,
הפרופורציוני הפוך למהירות ,דועך מהר יותר מאשר אורך היציבות שהוא הסקלה
האופיינית של המערכת ,ולכן האינטראקציה בין הענפים השונים יורדת ככל
שהגביש גדל בקירור יתר יותר גדול.

ρ/l=Pe

כאשר  ρהוא רדיוס הקצהl ,

אורך הדיפוזיה ו  Peמספר פקלה התלוי באופן מונוטוני עולה בקירור היתר .אם
ענפי הצד לא מושפעים מהענפים הראשיים הם יגדלו בקצב זהה לענפים הראשיים.
במקרה זה לא יתקבלו תצורות קמורות אלא פוליגונים )ראה איור  .( 42כיוון שכל
הדנדריטים גדלים בכיוונים מוגדרים כך שאורך הגביש לא נמדד בכיוון רדיאלי
מנקודת תחילת הגדילה)מלבד ענפים ראשיים( אלא לאורך כיווני גדילה .ולכן
גבישים בעלי אורך זהה יהיו במרחק שונה מהראשית .אם ענפי הצד גדלים באותה
מהירות כמו הענף המרכזי אך תמיד בכיוון קריסטלוגרפי ] [1120הצורה שתתקבל
תהיה הקסגונל מלא.

b

a

d

c

איור  : 40גבישי קרח בקירור יתר שונה
Ice Crystals growing at supercooling of:
).3.85oC (d) ,2.74oC (c) ,1.55oC (b) ,1.39oC (a
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.8.2.2המבנה הפרמידלי

בקירור יתר גדול מכ ) 3oCז"א טמפרטורה הנמוכה מ  0.8oCבמים כבדים(,
המבנה הכללי של הגבישים הוא פרמידלי .הרזולוציה המרחבית של המערכת,
בייחוד בנוכחות פסי ההתאבכות ,אינה מאפשרת בדרך כלל לצפות בדנדריטים
עצמם .אך מעדויות ממחקרים קודמים 44וכן מצילומים ללא פסים ניתן להבחין
במבנה הדנדריטי של הפרמידות .באיור  41נראה גביש הגדל ממים כבדים בקירור
יתר של  , 3.85oCקצות המעטפת הודגשו לצורך הבהרת המבנה .בשרטוט מתאר
המעטפת נעזרתי בכך שיש הבדל בפיזור האור בין אזורים בהם הקרן עוברת פעם
אחת דרך הגביש ופסי ההתאבכות עדין נראים לבין אזורים בהם הסתרה כפולה
גורמת להעלמות הפסים .הצילום הסימולטני מארבעה כיוונים עוזר בקביעת
האורינטציה המרחבית של הגביש .אינפורמציה זו נכללה בחישוב זווית הפתיחה
ומהירות הגביש .ניתן להבחין שפסי ההתאבכות מעוותים באזור הפנימי של
הפרמידה )רבעון תחתון שמאלי באיור  ( 41עיוות זה הוא למעשה האינפורמציה על
שדה הטמפרטורות .ניתוח אינפורמציה זו מוצג בפרק הבא.
0O

135o

o

45

90o

איור  : 41מבנה הפרמידה הכפולה כפי שנראה בניסוי בתוספת הדגשת הקצוות .הפסים
ברקע הנם פסי ההתאבכות .גביש זה גדל ממים כבדים בקירור יתר של  .3.85oCהגביש גדל
מקצה קפילרה מכופפת כפי שמתואר באיור ,ומצולם מארבעה כיוונים בו-זמנית.
The double-hexagonal-pyramid structure as it is seen in the experiment
(with marked edges). The background lines are the fringes from the
interferogram. This crystal grows from heavy water supercooled by 3.85oC. The
crystal emerge from a bent capillary and are monitored from four directions
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simultaneously.
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באיור  42נראים שלבי הגדילה של הגביש המוצג באיור ) 41מכיוון  ,(0oניתן
לראות כי הגביש שומר על צורתו וכי המעטפת החיצונית מורכבת מקוים ישרים
המקשרים בין הענפים המובילים.

איור  : 42גדילה שומרת צורה) ,Δ=3.85οC .רביע עליון ימני באיור  , ( 41הפרשי זמן
של  0.04שניות.
Shape preserving growth, Δ=3.85οC, time intervals are 0.04sec.
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באיור  43נראה רצף תמונות של גביש הגדל ממים כבדים בקירור יתר של
 .4.53oCכפי שניתן להבחין המבנה שומר על צורתו .ממבנה זה ניתן לחשב את זווית
הפתיחה של הפרמידה .מתקבל שזווית זו הנה קבועה בזמן גידול הפרמידה.
ממדידת מיקום קצה הגביש בזמן מחושבת מהירות הגביש .גם מהירות הגביש לא
משתנה בזמן )בתחום הרזולוציה של הניסוי( ראה איור .44

2α

6

5

4

9

8

4mm

Δ T = 4 .53 o C

Δ t = 0.08sec

D2 O

איור  : 43מעטפת הפרמידה שומרת צורה וגדלה במהירות קבועה.
The envelope of the crystal is shape preserving and grows at a constant
velocity.

D2O velocity
d453a
8
6
mm

4
2
0
0.8

0.6

0.4
sec

0.2

0

איור  : 44מדידת מהירות ,מיקום קצה הגביש כפונקציה של הזמן.
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Velocity Measurement; position of the tip as a function of the time.

בניסויים של  44Ryan et al.נראו פיצולים נוספים של הפרמידה בקירור יתר
הגדול מ  . 5.5oCהתנהגות דומה נצפתה במחקר הנוכחי גם עבור מים כבדים.
באיור  : 45נראה גביש הגדל ממים כבדים בקירור יתר של  . 7.04oCניתן לראות
כי ישנם פיצולים נוספים .זווית גידול הגביש בענפים החדשים זהה לכיוון הגדילה
של הענפים המקוריים .בקירור יתר זה מהירות הגידול היא מסדר גודל של 25ממ'
לשניה )ראה איור .( 46צילום הוידאו נעשה ע"י דגימת השורות הזוגיות והאי זוגיות
לסירוגין ,כך שכל תמונה שזורה משתי תמונות הנבדלות האחת מהשניה בכ 0.02
שניה .ז"א שישנה תזוזה של כ  0.5ממ' במיקום הגביש .ניתן לראות טשטוש זה
באזורים בהם הגביש גדל.

איור  45 :התפתחות גביש הגדל ממים כבדים בקירור יתר של  ,7.04oCניתן
לראות את הפיצולים השניים .כיוון הגדילה של הענפים החדשים זהה לכיוון המקורי.
הפרש הזמנים בין התמונות הוא  0.08שניה.
This crystal grow from heavy water in supercooling of 7.04oC, the
secondary splitting is seen. The new brunches grow in the same direction as the
original dendrites. The time interval between the pictures is 0.08 seconds.
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 .8.3מהירות הגדילה של הענפים הראשיים

מהירות גדילת הענפים הראשים של גבישי קרח כבד נמדדו ע"י מדידת מרחקי
קצה הגביש מקצה הקפילרה כפונקציה של הזמן בעזרת תוכנת עיבוד התמונה .IPP
הגבישים צולמו ע"י מצלמת וידאו עם רזולוציה זמנית של  0.04שניה ורזולוציה
מרחבית של  50מיקרון )עבור ההגדלה ששמשה בניסוי זה( .לשם כיול המדידה צולם
שריג שהוכנס לתא הניסוי .תוצאות המדידה מוצגות באיור . 46מהתאמת פונקציה
חזקתית לנתונים אלו מתקבל:

V=0.23(TM-T∞)2.4mm/sec

) (51

השגיאה הניסיונית מוערכת בכ  5%ונובעת בעיקר משילוב של שגיאה במיקום
קצה הגביש ובזמן המוגבל שניתן לצפות בגביש .מהירות זו זהה למהירות הגידול של
גבישי קרח הגדלים ממים רגילים כפי שדווחה ע"י  42Lindenmeyer et al.בתחום
השגיאה של המדידה.

Velocity Vs. Temperature
Heavy Water
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Supercooling

 :מהירות הגדילה של גבישי קרח הגדלים ממים כבדים

The velocity of heavy ice crystal growing from supercooled heavy water.
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 .8.4גדילה דו-ממדית או תלת ממדית?

גבישי הקרח גדלים בתווך תלת ממדי אך נראה כי הם מוגבלים לגדילה
במישור )דו ממדית( .גם עבור המבנים הפרמידלים הגבישים גדלים במישורים )
G
הנוטים ביחס למישור  ( cנשאלת השאלה מהי התיאוריה המתאימה לגבישים
אלו? ,דו ממדית או תלת ממדית .לשם תשובה על שאלה זו ניתן לבדוק את תחזיות
התיאוריה עבור הממדים השונים .מהירות הגידול נקבעת ע"י התיאוריה ) ראה ע"מ
:( 33
2Dσ 2
P
d0

=V

נוסחה זו אינה תלויה בממדי הבעיה .כאשר מציבים את הקירוב עבור מספר
פקלה בממדים השונים )ראה ע"מ  ( 27ובנוסף את הערכים עבור מקדם הדיפוזיה
והמקדם הקפילרי מתקבל:
3D

2

V = 38
)). * 10 5 ⋅ σ ⋅ ( Δ / 80) 2 / ( ln( Δ / 80

2D

V = 14
. * 10 5 ⋅ σ ⋅ ( Δ / 80) 4

כאשר  σפרמטר הבחירה .פרמטר זה לפי התיאוריה והניסוי עבור חומרים
שונים הנו מסדר גודל של כמה מאיות .עבור ערך של  0.05מתקבלת התאמה לתחזית
11

התלת ממדית .ערך זה קרוב לערך שנמצא ע"י Koo et al.

).(σ=0.06

כאשר מנסים להתאים את הצפי הדו ממדי למהירות מקבלים שאין התאמה
מבחינת ההתנהגות הפונקציונלית )כדי שתהיה איזושהי חפיפה בין הניסיון
לתיאוריה ,מקבלים ערכי  σמסדר גודל של  1עד  10ז"א לפחות שני סדרי גודל
יותר מהצפוי ,וגם אז אין התאמה פונקציונלית( .השוואה של תחזית התיאוריה

לתוצאות הניסיוניות מוצגת ב איור 47

עבור  σ=0.05הן עבור התחזית התלת-

ממדית והן עבור התחזית הדו-ממדית .המסקנה מכך היא ששדה הדיפוזיה התלת
ממדי בסביבות קצה הדנדריט הוא שקובע את שייכות הגדילה לממד זה או אחר,
ולא המבנה הכללי )הדו ממדי במקרה זה( הנוצר ע"י הגבישים ,זאת מאחר ויש
התאמה לצפי התלת הממדי.
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Velocity Vs. Temperature
Theory for 3D and 2D Velocities
55

3D

50

Velocity / mm/sec

45
40
35
30
25
20
15
10
5

2D

0
-5
0

1

2

3

4

Supercooling

5

6

(T M-Tinf)

7

/

8
o

9

C

 השוואה בין תחזית התיאוריה עבור שני ממדים ושלושה ממדים לתוצאות: 47 איור
.σ=0.05 הניסיוניות עבור
Comparison between two and three dimensions predictions for the
velocities as a function of supercooling and the experimental velocities. The
selection parameter was chosen to be σ=0.05.
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 .8.5מהירות גדילה בכיוון ניצב למישור הבסיס
G

G

גבישי הקרח גדלים בעיקר בכיוון  aאך ישנה גדילה איטית גם בכיוון . c
מהירות הגדילה בכיוון הניצב למישור הבסיס יכולה להימדד במקרים בהם נראים
פסי התאבכות דרך משטחי הגביש .שינוי מיקום הפסים בזמן ,מיוחס להפרש מקדם
השבירה בין מים לקרח 13Furukawa et al. .השתמשו בשיטה זו לקבוע את המבנה
התלת ממדי של גבישי קרח הגדלים בקירור יתר של כ  .0.5oCבאיור  48נראים פסי
G

ההתאבכות דרך הגביש .מתנועת הפסים חושבה מהירות הגדילה בכיוון  cבקירור
יתר כללי של :1.8oC
) (52

Vc ( Δ ∞ = 18
. o C) = 2.5 ± 0.2 μ / sec

הערכת השגיאה נובעת מקביעת האורינטציה של הגביש ויציבות הפסים.
כאשר קירור היתר עולה ,שטח האזור שבו נראים פסים מצטמצם ולא ניתן
G
למדוד את מהירות הגידול בכיוון  cבשיטה זו.

4mm

איור  : 48גביש הגדל ממים בקירור יתר של  , 1.8oCהפרש הזמנים בין תמונה לתמונה
הוא  4שניות .ניתן לראות Gאת פסי ההתאבכות העוברים דרך הגביש .הפסים הישרים Gמצביעים
על מישוריות כיוון  , cומתנועת הפסים ניתן לחשב את מהירות הגדילה בכיוון . c
An Ice crystal, growing from 1.8oC supercooled water. From the movement
G
c of the fringes inside the crystal region one can calculate the growth velocity in
direction.
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 .8.6המבנה הפרמידלי  -זווית הפתיחה
G

היטל מבנה מעטפת הגביש בכיוון מישור  cיכול להיות מאופיין ע"י זווית
הפתיחה של הפרמידות .2α ,זווית זו נקבעת ע"י הנטייה של גדילת הדנדריטים
G

ביחס למישור  . cזווית זו משתנה כפונקציה של קירור היתר הכללי .שיטת המדידה
נסמכת על היטלי הפרמידות )ראה איור  .(43באיור  49מוצגת זווית הנטייה
כפונקציה של קירור היתר .ניתן להבחין כי ישנו מעבר מורפולוגי בסביבות
טמפרטורה מוגדרת ) (Tcמגדילה מישורית לגדילה פרמידלית.

Tc=2.75±0.05oC

Angle of the Pyramid Vs. Supercooling
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איור  : 49זווית כפונקציה של קירור יתר .הזווית הנה Gהנטייה של הענפים הדנדריטים
הראשים הגדלים ממים כבדים מקוררי יתר ביחס למישור  , cז"א מחצית זווית המפתח של
הפרמידות.
The angle between the pyramid faces and the basal plane
(half of the opening angle), as a function of supercooling.
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 .8.7סכום

במחקר זה נבחנו גבישי קרח כבד הגדלים ממים כבדים מקוררי יתר.
הממצאים מורים על כך שאין שוני בינם לבין קרח הגדל ממים רגילים בנוגע
למורפולוגיות הגדילה .הגבישים גדלים באופן שומר צורה ובמהירות קבועה בזמן
עבור קירור יתר נתון .השוואה עם צפי למהירות גדילה בממדים שונים מורה על כך
שלמרות שהגבישים גדלים במישור אופי הגדילה הנו תלת ממדי .המעבר המורפולוגי
בין גדילה שטוחה לגדילה פרמידלית שנצפה ידון בהמשך.
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.9טמפרטורה בסביבת גביש שטוח
בפרק זה אציג את שדות הטמפרטורה שנמדדו בקרבת גבישי קרח וקרח כבד
בתחום הטמפרטורות בהם הגבישים גדלים בצורה מישורית הווה אומר בקירור יתר
קטן מכ .2.7oC

.9.1

היטל הטמפרטורה לאורך צדו הצר של הגביש

באיור  50מוצגים היטלי מקדם השבירה בסביבת גביש קרח שטוח )הגדל
ממים רגילים( מכיוונו הצר של הגביש .בכיוון זה אורך האינטגרציה אינו כאורך
הדיפוזיה אלא כאורך הגביש שהינו כמה מילימטרים .אי לכך ניתן להבחין בשינוי
פאזת הפסים גם כאשר תלות מקדם השבירה בטמפרטורה קטנה.

איור  : 50היטלי שדה מקדם השבירה מצידו הצר של גביש קרח הגדל ממים בקירור יתר
של .2.2oC
The projections of the refraction index field from the narrow side of an ice
crystal growing at 2.2oC supercooled water.
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 .9.1.1השוואה לסימולציה

כדי לדמות שדה טמפרטורה בסביבת גביש קוואזי דו ממדי נעשתה הסימולציה
הבאה )תוכנית המחשב מוצגת בנספח  :(Eהוגדר שדה תלת ממדי המדמה את שדה
הטמפרטורות .על שדה זה הופעל בצורה מחזורית אופרטור לפלסיאני המדמה
דיפוזית חום .בנוסף לשדה הטמפרטורה הוגדר שדה המקבל ערך  1עבור מוצק
)גביש( וערך  0עבור נוזל .בתחילת התהליך מוצג גביש התחלתי באמצע שדה
הטמפרטורה .חוקי הגדילה הינם כדלהלן :נערכת סריקה של האתרים בשדה
המוגדר .אם אתר נוזלי נמצא על שפת הגביש והטמפרטורה באתר נמוכה מערך סף
מסוים אזי האתר הופך להיות מוצק וכן עולה הטמפרטורה בסביבות האתר )שחרור
חם כמוס( .כדי לדמות את האנאיזוטרופיה המובילה לגידול קוואזי דו ממדי ניתן
ערך סף שונה לכיוון  Zמאשר לכיוונים  Xו  .Yהתוצאה הייתה שגדל גביש דו-ממדי
עם מבנה פנימי במישור הגדילה ולא ,הייתה גדילה בכיוון  .Zכדי להשוות את היטל
הטמפרטורות ,חושב ההיטל של שדה הטמפרטורות בכיוון

.X

השוואה בין

הסימולציה לניסוי מוצגת באיור  .51סימולציה זו הייתה לצורך השוואה איכותית
בלבד.

b
איור  : 51היטל מקדם השבירה מצדו הצר של הגביש (a) .ניסוי,

a
) (bסימולציה.

Projection of the refractive index. (a) Experiment, (b) simulation.
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 .9.1.2אי סימטרייה בין שני צדי הגביש

צילומים של גביש הגדל ממים מקוררי מצדו הצר התפרסמו ע"י חוקרים שונים
 .12,24,23נראה כי גבישים אלו לא סימטריים .עובדה זו לא זכתה להתייחסות מעבר
ציון קיומה ע"י  .Furukawa et al.13נשים לב לכך שגביש הגדל בצורה לא סימטרית
פולט את החום הכמוס בצורה לא סימטרית )טענה זו מודגמת באיור  .(52לכן,
השדה שמתפתח סביבו צריך להיות לא סימטרי אף הוא .בניסוי הנוכחי ניתן
להבחין בחוסר סימטריה זו .באיור  53מוצגים ערכי היטלי השדה משמאל ומימין
לגביש .נראה כי הטמפרטורות לא סימטריות ביחס לגביש .כדי לבסס טענה זו
צריכים להתבצע מדידות נוספות וזו אחת ההמלצות לכיווני המשך למחקר.
חוסר סימטרייה זה מפתיע כיוון שתכונות הגביש סימטריות ביחס למישור .c
אי לכך נוצרת שבירת סימטרייה ספונטנית של מבנה הגביש מסיבה לא ברורה.
סיבות אפשריות שגורמות לאסימטרייה יכולות להיות קשורות במקדם הקינטי
האנאיזוטרופי ,קונבקציה או אולי שילוב של השניים.
אם אכן צד אחד של הגביש יותר חם מצידו השני טבעי לחשוב כי הגביש יגדל
יותר בצידו הקר .אך בצד הקר ,כיוון משטח הגביש הינו כיוון הבסיס )כיוון  ( cהגדל
לאט יחסית לכיוונים אחרים בקירור נתון של פני הגביש )ז"א אפקט קינטי גדול(.
מכאן נקבל שהאסימטרייה בגביש ובשדה משלימות האחת את השניה בצורה
עקבית ) .(Self consistentראוי לציין כי במחקר של גבישים נוזליים התקבלו צורות
לא סימטריות 125ונעשה ניסיון להסבירן ע"י התיאוריה הקיימת. 55
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. גביש הגדל בצורה לא סימטרית יפלוט יותר חם בצד אחד מאשר בצדו השני: 52 איור
An asymmetric dendrite emit more heat on one side then the other.

. עדויות לאי סימטרייה בשדה הטמפרטורות משני צדדי הגביש: 53 איור
Evidence to asymmetry of the temperature field around a flat dendrite
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 .9.2היטל הטמפרטורה בניצב לכיוון הצר של הגביש

באיור  54מוצגים היטלי שדה הטמפרטורה בסביבת גביש הגדל ממים כבדים
בקרור יתר של  .1.62oCהגביש גדל בצורה לא סימטרית .אי סימטרייה זו מיחסת
לקונבקציה .ניתן לראות שיש התאמה בין צדדים שגדלים מהר לבין אזורים בהם
הטמפרטורה יותר נמוכה .אם נסתכל בענף השמאלי נראה שצידו העליון יותר
מפותח מצידו התחתון ,וזאת בהתאמה עם כך שאזור המים החמים שוקע עקב
צפיפותו הגבוהה )מקדם התפשטות של המים שלילי בטמפרטורות אלו( .נקודה
נוספת שניתן להבחין היא השפעת פליטת החום של הקרח שנוצר בתוך הקפילרה.
השפעה זו מסבירה את האזור החם בסביבת הקפילרה .חום זה שמפר את ההנחה
של תווך הומוגני בעל טמפרטורה התחלתית אחידה צריך להילקח בחשבון בתכנון
הניסויים .קפילרה בעל נפח גדול תגרום להשפעה משמעותית על תנאי ההתחלה.

2mm

איור  : 54היטלי מקדם השבירה של גביש מים כבדים הגדל ממים כבדים בקירור יתר
של  1.620Cהבדלי הזמן בין התמונות הם  1.5שניה.
Refraction index (i.e. Temperature) projection of D2O dendrite growing
at supercooling of 1.620K . Time intervals are 1.5sec.

117

 .9.3קונבקציה

באיור  55מוצגים היטלי שדה הטמפרטורה בסביבת גביש הגדל ממים כבדים
בקרור יתר של  .1.31oCזוהי דוגמא נוספת להשפעת הקונבקציה .במקרה זה ניתן
להבחין בברור כי השדה הטמפרטורות משוך כלפי מטה .השפעת הקונבקציה על
מבנה הגבישים ידועה ואף היתה המוטיבציה לביצוע ניסויים ללא גרביטציה .אולם
זו העדות הישירה הראשונה לתופעה זו.

2mm

איור  : 55היטלי מקדם השבירה של גביש מים כבדים הגדל ממים כבדים בקירור יתר
של  1.310Cניתן לראות את עיוות שדה הטמפרטורות המיוחס לקונבקציה.
Refraction index (i.e. Temperature) projection of D2O dendrite growing
at supercooling of 1.310K . The convection influance the temperature field.

 .9.4טמפרטורה בקרבת קצה הגביש.

כדי לנסות לקבל את הטמפרטורה קרוב לשפת הגביש נעשה ניסיון לגדל
גבישים בכיוון מעלה ע"י כיפוף הקפילרה ב  .180oכמו כן שונתה ההגדלה .בניסויים
עם מים רגילים לא התקבל סיגנל בר מדידה עבור היטלים בכיוון ניצב למישור .עבור

מים כבדים הסיגנל שהתקבל בקירבת הגביש היה קטן ,בסדר גודל של 0.3rad
) 1/20פס( .אולם רגישות השיטה האינטרפרומטרית איפשרה מדידת סיגנל זה.
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באיור  56נראה גביש מים כבדים הגדל כלפי מעלה .מניתוח תמונת הפסים
מתקבלת אינפורמציה גם על מבנה הגביש וגם על שדה הטמפרטורות מחוץ לגביש.
כדי להעריך מהיא הטמפרטורה בקרבת הגביש נעשה התהליך הבא :נלקח חתך
בניצב לקצה הגביש .כקרוב ראשון ,הונחה סימרטריה גלילית של השדה בקרבת
הקצה )למרות היות הגביש שטוח( .לאור הנחה זו שוכפל ההיטל ,ונעשה שימוש
בתוכנית הטומוגרפיה .מכאן חושבה הטמפרטורה בקצה הגביש להיות בקרבת
טמפרטורת ההתכה.

0.5mm

b

a

איור  : 56גביש מים כבדים הגדל ממים כבדים בקירור יתר של .1.390C
) (aהאינטרפרוגרמה.
) (bהיטל מקדם השבירה .האזורים מחוץ לגביש נצבעו לצורך הדגשת השדה.
D2O dendrite growing at supercooling of 1.390K . (a) The crystal and
the interference fringes. (b) The refraction field projection.

 .9.5סיכום

בפרק זה הוצגו הממצאים בנוגע למדידת היטלי שדה מקדם השבירה בסביבות
גבישי קרח שטוחים ,הגדלים בקרור יתר הקטן מ  2.7oCהכוללים קונבקציה ,אי
סימטריה בשדה וטמפרטורת קצה הגביש .שיפור רזולוציה מרחבית ואיכות אופטית
יהיו הכרחים לצורך מדידות כמותיות של טמפרטורת השפה וצורת השדה אך
המחקר הנוכחי מראה שאכן ניתן למדוד גדלים אלו בשיטה שהוצעה.
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.10טמפרטורה בסביבת גביש פרמידלי
בפרק זה אציג את שדות הטמפרטורה שנמדדו בקרבת גבישי קרח וקרח כבד
בתחום הטמפרטורות בהם הגבישים גדלים בצורה פרמידלית ,הווה אומר ,בקירור
יתר גדול מכ  .2.7oCגבישי קרח הגדלים בתחום טמפרטורות זה גדלים במהירות
גבוהה )מעל  (10mm/secורדיוס קצה הגביש הינו מתחת לגודל הרזולוציה המרחבית
של המערכת הניסיונית .אורך הדיפוזיה גם הוא קצר מכדי לצפות בדעיכת השדה
מקצה הגביש בכיוון התקדמותו .אולם ,השובל החם שנשאר מאחרי הקצה
המתקדם ניתן להבחנה בקלות ,וממנו ניתן ללמוד על כמה מאפינים של הגדילה
הפרמידלית.
 .10.1מדידות טמפרטורה בסביבת גבישי קרח

באיור  57מודגמת מדידת שדה הטמפרטורה בסביבת גביש פרמידלי .באיור
 b57ניתן לראות בברור את עיוות פסי ההתאבכות כתוצאה משדה הטמפרטורות
בסביבת הגביש .מפרופיל לאורך אמצע הפרמידה חושבה הטמפרטורה במרכזה.
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איור  : 57הדגמת תהליך המדידה מעיוות הפסים ,הגביש גדל ממים כבדים בקרור יתר
של  (a) .5.27oCהאינטרפרוגרמה ללא הגביש (b) ,האינטרפרוגרמה עם הגביש.
) (cפאזה הפסים המחושבת (d) .פרופיל לאורך מרכז הפרמידה.
Temperature measurement from fringe distortion.The crystal grows from
5.27oC supercooled heavy water. (a) The empty field,
(b)The field with the crystal, (c) The calculated phase,
(d) profile along the middle of the pyramid.
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באיור  58ניתן לראות כי אורך הדעיכה של שדה הטמפרטורות בקרבתו של
קצה הפרמידה בכיוון ניצב למישור  Cהינו קטן מהמרחק בין שני ענפי הפרמידה.
הבחנה זו מאפשרת את ההנחה כי גדילת המבנה הפרמידלי נובעת מרמת הדנדריט
הבודד ולא מהשפעה הדדית של שני ענפי הפרמידה.
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איור  (a) : 58היטל של שדה הטמפרטורות בקרבת המבנה הפרמידלי.
) (bחתך לאורך בקו שנראה ב ).(a
Projection of the temperature field measured in the vicinity of the double
pyramid structure.
(b) Cross section of the field along the line shown in (a).
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 .10.2היטל משדה הטמפרטורה בתוך הפרמידה  :השוואה לסימולציה

כדי לדמות שדה טמפרטורה בסביבת גביש פרמידלי הפולט חום בקצהו
נעשתה סימולציה בדומה לגבישים הדו ממדיים )תוכנית המחשב מוצגת בנספח .(F
גם במקרה זה הוגדר שדה תלת ממדי עם תהליך דיפוזיה כאשר הגביש מאולץ לגדול
בצורה פרמידלית )עם סימטריה ריבועית( ופולט חום משפתו החיצונית במהלך
גדילתו .השוואה בין הסימולציה לניסוי מוצגת באיור  .59סימולציה זו הייתה
לצורך השוואה איכותית בלבד.

a

b
איור : 59טמפרטורה בסביבות המבנה הפרמידלי ) (aסימולציה (b) .ניסוי
The temperature field in the vicinity of the double pyramid structure.
(a) Simulation. (b) Experimental result.

 .10.3אנאיזוטרופיה בטמפרטורה בסביבת קצה הפרמידה

מבנה הפרמידה בנוי מדנדריטים הגדלים בזוית ביחס לכיוון קריסטלוגרפי
וכיוון שכך צפוי שיהיו לא סימטריים .כפי שנדון בסעיף  ,9.1.2גבישים לא
סימטריים יפלטו חום בצורה לא סימטרית .למרות שאין רזולוציה להבחנה בשדה
סביב גביש יחיד יתכן וניתן להבחין באפקט מצטבר של פליטה לא סימטרית של
חום עבור שורה של דנדריטים .כיוון המבט בניצב לכיוון הגדילה מאפשר צפיה
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שכזו .באיור  60נראה שדה ההיטלים בקרבת גביש קרח כבד פרמידלי .ניתן להבחין
כי ישנה אי סימטרייה בקרבת קצהו .הסיבה לקיום אות רק האזור הפנימי של
הפרמידה נובעת מכך שהמשטחים החיצוניים של הפרמידה מוסתרים ע"י הפרמידה
עצמה .אולם בקצה הגביש לא קיימת הסתרה שכזאת.

איור  : 60גביש קרח כבד הגדל ממים בקרור יתר של  .4.53oCניתן להבחין באי
סימטריה בשדה ההיטלים בסביבת קצהו.
A heavy ice crytal growing from 4.53oC. An asymmetry is observed in the
tip of the pyramid.

 .10.4סיכום

בפרק זה הוצגו הממצאים בנוגע למדידת הטלי שדה מקדם השבירה בסביבות
גבישי קרח פרמידלים ,הגדלים בקרור יתר הגדול מ  2.7oCהכוללים מדידת
טמפרטורה במרכז הפרמידה ,אינטראקציה בין שני ענפי הפרמידה ,אסימטריה
באזור קצה הגביש .דיון בממצאים אלו ינתן בפרק הסיכום.
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.11מסקנות וסיכום
במחקר זה נעשה לראשונה ניסיון למדוד שדה טמפרטורה בסביבת גביש הגדל
מתוך נוזל טהור .במדידות אלו הוכחה אפשרות ביצוע מדידה זו .החומרים
שנבחרו לביצוע הניסויים הינם חומרים שכיחים במחקר הדנדריטי ,מים )מים
כבדים( וסוקסינוניטריל .בפרק זה אדון בתוצאות שהתקבלו.
 .11.1אינטרפרומטריה טומוגרפית

אינטרפרומטריה רב כיוונית הנה שיטה ידועה למדידת שדות טמפרטורה עבור
חומרים שקופים .במחקר זה נעשה ניסיון לישם שיטה זו למחקר גבישים דנדריטים.
מסתבר שעבור מים שיטה זו לא יעילה ,זאת עקב התלות החלשה של מקדם
השבירה בטמפרטורה באזור טמפרטורת ההתכה שכן טמפרטורת מקסימום מקדם
השבירה כמעט ומתלכדת עם טמפרטורת ההתכה .שיפור מסויים הושג ע"י שימוש
במים כבדים בהם ניוון זה מוסר .לעומת זאת ,מסתבר כי הסוקסינוניטריל מתאים
במיוחד למדידות מסוג זה.
בדיקת יכולת שחזור של מערכת טומוגרפית נבדקת בדרך כלל מול מדידה
בלתי תלויה ע"י צמדים טרמים .במחקר הנוכחי ,בו נידרשה רזולוציה מרחבית
גבוהה ,לא התאפשרה בדיקה ישירה כזו .האלטרנטיבה היתה ,השוואת שדה מחושב
אנליטית מול תוצאות המדידה במיקרה של מקור נקודתי .התוצאות היו קבלת שדה
טמפרטורה בדיוק  0.1oCביחידת נפח של . ( 0.2mm)3
 .11.2הקפיאה החשמלית )(Electrofreezing

גבישי הקרח גובשו בשיטה יחודית .הסתבר שהפעלת מתח גבוה לזמן קצר על
מים מקוררי יתר גורמת לקפיאתם .שיטה זו היתה יעילה גם במים כבדים) .ניסיון
להשתמש בשיטה זו לגיבוש גבישי סוקסינוניטריל ,לא צלח( .הסבר אפשרי לתופעה
זו הנו אינטראקציה בין הדיפולים של מולקולות המים עם שדה חשמלי חזק) .ראה
נספח  .(Cתופעת הקפיאה החשמלית ידועה בספרות אך צורת ישומה הינה חדשה
ומאפשרת בדיקה ניסויית של התופעה עצמה .חשיבות תופעה זו רבה בהקשר של
היווצרות עננים וקרח באטמוספירה הגבוהה .אי לכך יש טעם לבצע מחקר בו יבדקו
השפעות על הקפיאה של חוזק השדה ,קוטביותו השדה ,נוכחות מזהמים וכדומה.
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 .11.3מאפייני הגידול של גבישי קרח כבד

בניסוי זה נעשה שימוש במים כבדים ,לראשונה במחקר הדנדריטי .התקבל
שאין שוני בין מאפיני הגדילה של הגבישים הגדלים ממים כבדים מקוררי יתר לבין
המאפינים הידועים של גבישי המים הרגילים .ולכן כל הדיון על מאפייני הגדילה
משותף לשני החומרים.

 .11.4תצורת המעטפת של גבישי הקרח

ככל שקירור היתר גדל ,המעטפת הכללית של גבישי הקרח נעשית פחות
קעורה .עובדה זו נעוצה בכך שהיחס בין אורך דיפוזיה לבין המרחקים האופיניים
בגביש קטן כפונקציה של קרור היתר .כאשר קרור היתר גדל ,נוצרים מבנים
גבישיים יותר עדינים ומורכבים .התחושה הראשונית הינה שהסבר לגדילה של גביש
יחיד נעשה פחות רלוונטי ככל שהמבנה יותר מורכב .אולם לאור הנאמר בתחילת
הפיסקה מתקבל שדווקא במבנים המורכבים ישנה אינטראקציה קטנה בין
המרכיבים השונים .ולכן נראה כי תיאוריות הדנות בגביש יחיד מתאימות גם
למיבנים המורכבים.

 .11.5מנגנון גידול הפרמידה

חוסר האינטראקציה בין שני צידי הפרמידה שכפי שהוצג במדידות
הטמפרטורה מרמז על כך שצריך לחפש מנגנון מקומי לגדילה בכיוון לא
קריסטלוגרפי מאשר אפקט גלובלי .יתרה מכך יציבות כיוון הגדילה וכן העובדה
שפיצולים נוספים של הפרמידה מניבים גם הם דנדריטים הגדלים בכיוונים זהים
לכיוון המקורי מחזקים את המסקנה הנ"ל .אם כך כדאי לחפש את התשובה
למנגנון הגדילה בתיאוריה שפותחה עבור דנדריט בודד .וביחוד להיתיחסות לגדילה
בכיוון לא קריסטלוגרפי .דיון באפשרויות השונות מוצג בנספח  .Dלפי תיאוריה זו
הגביש גדל בכיוון מינימום האפקט הקפילרי או הקינטי וכן יש אפשרות לתחרות בין
שני האפקטים .כדי למצא מי מהמנגנונים אחראי למעבר המורפולוגי צריכה להיות
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התקדמות נוספת הן מהצד התיאורטי והן מהצד הניסיוני.
 .11.6אסימטרייה בגבישים הפרמידלים

אחת התחזיות בנוגע לגבישים הגדלים בכיוון לא קריסטלוגרפי היא שגבישים
אלו אינם סימטריים )ראה פרק  .(4גביש לא סימטרי פולט חום בצורה לא
סימטרית .ממדידות הטמפרטורה בסביבת הגבישים הפרמידלים ניתן להבחין באי
סימטריה זו .נראה כי היטל הפאזה יותר גדול בצד הפנימי של קצה הפרמידה מאשר
הצד החיצוני.
 .11.7אסימטרייה בגבישים השטוחים

עובדה מפתיעה שלא זכתה לתשומת לב הנה אי סימטריות של קצה הגביש
במורפולוגיה השטוחה .במחקרים שונים פורסמו צילומי גבישי קרח מצידם הצר.
בכל הצילומים נראה כי במקום מבנה פרבולי קצה הגביש אינו סימטרי וכן בעל
קצה חד .מכן נובע שגם עבור הגבישים השטוחים צריך לצפות כי שדה הטמפרטורה
אינו סימטרי .בחינת שדה ההיטלים בסביבת גביש שצולם מצידו הצר מראה כי אכן
אי סימטריה שכזו נצפת .הסיבה לכך שהגבישים אינם סימטריים אינה ברורה.
 .11.8סיכום

במחקר זה פותחה מערכת למדידת שדה טמפרטורה תלת ממדי ודינמי בתוך
תווך נוזלי .שילוב צילום סימולטני מארבע כיוונים בקצב וידאו של אינטרפרוגרמות
מהווה כלי מחקרי בעל חשיבות למחקרים בהם יש עניין בשדות טמפרטורה דינמים
המשתנים בסקלות זמן של עד עשיריות שניה .בעזרת מערכת זו נמדד שדה
טמפרטורה בסביבת גבישי קרח שגדלו ממים מקוררי יתר וכן בסביבת גבישי
סוקסינוניטריל .מדידה זו הנה ראשונית.
המבנה הפרמידלי של קרח משך את תשומת הלב של חוקרים רבים אשר חקרו
את אופי גדילת גבישי קרח וכן גדילה של חומרים נוספים כגון גרגירי עשן מתכתי,
גבישי הליום וגבישים נוזליים .במדידות במחקר זה הוכח כי במבנה הפירמידלי של
הקרח אין חשיבות לאינטראקציה דרך שדה הטמפרטורה בין ענפי הצד של מבנה
הפרמידה ולכן ניתן לנסות ולהבין את המבנה הפרמידלי כנובע מפתרון של דנדריט
יחיד הגדל בכיוון לא קריסטלוגרפי כפתרון מועדף שמקורו בהתנהגות המקדם
126

 ממצאים אלו מדרבנים מחקר תיאורתי המבוסס על התיאוריות.הקינטי והקפילרי
.הקיימות לשם השוואה בין הניסוי לתיאוריה
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Vicinity of Ice Crystals Growing From Supercooled Water”
I. Braslavsky and S. G. Lipson
Physics Department, Technion- Israel Institute of Technology, Haifa 32000, Israel

Abstract.
Ice crystals are grown in the temperature range of 0-8oC supercooling, where the
crystal growth morphology shows a dependence on temperature. In order to
understand the growth mechanism, we measure the temperature field around the
growing crystals by using the temperature dependence of the refractive index. Since
this has a zero for H2O at 0oC, we use D2O, which has similar growth morphologies,
and achieve considerably greater sensitivity. The crystals growth cell lies within four
imaging Mach-Zehnder interferometers, which observe it in different directions. From
the interferograms the three-dimension temperature field is deduced

Introduction.

The growth of ice crystals from supercooled water is a classic example of growth of a
highly anisotropic crystal from its melt. The morphologies of these crystals have been
studied in detail[1,2,3,4,5]. Two questions which particularly interest us concern the
characteristics of a two-dimensional crystal growing in a three-dimensional medium,
which has received little theoretical attention, and the origin of pyramid pairs (Fig. 1)
which grow at supercooling >2.7 C deg, and were discussed by Ryan[5] in 1966 who
gave them only a very qualitative explanation.
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Double pyramidal growth of ice crystal.
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In order to gain a deeper understanding of the kinetics of the growth of crystal
morphologies, it would be an advantage to have a picture not only of the crystal shape
itself, but also of the fields driving the growth. In the present case, the driving field is
a temperature field T(r), which can be generally described as having a value of Tm-Δ
at infinite distance, rising at the crystal surface to a value Tm-δ close to, but still
below, the melting temperature Tm[6,7]. The driving force for crystal growth is the
local surface supercooling δ, and the latent heat is extracted by thermal diffusion
through the water; these two processes control the crystal morphology. In the parallel
case of crystal growth from solution, where the concentration of the solution controls
the crystal growth, optical interference methods have been used to measure the
concentration field, usually under conditions where the temperature field can be
neglected. This was done by the use of a thin cell with isothermal boundaries. Such
experiments, carried out under an interference microscope, were first done by
Goldstaub[8] and the methods have recently been made quantitative[9,10,11,12].
Since the two-dimensional microscope field of view represents integration through a
three dimensional concentration field, models of the field were used in order to relate
the observations to the actual field around the crystal, such as an assumption of
cylindrical symmetry[12].
When considering growth of a pure crystal from its melt, the problem is intrinsically
simpler, and much headway has been made using plastic solids such as
succinonitrile[13]. However, the controlling field, in this case temperature, has never
been measured. Clearly, such experiments can not be done in a thin cell but must be
conducted in an essentially infinite three-dimensional medium. The temperature at
each point can be sensed by its effect on the refractive index, but optically one can
only measure variations of refractive index integrated along a complete optical
thickness. To measure local values of the three-dimensional refractive index field (i.e.
temperature field) requires one to observe it simultaneously from several directions
and to use some form of tomographic reconstruction [14].
Refractive Index of water:
The key to measurement of the temperature field is the dependence of refractive index
of water on temperature. On the one hand, if the dependence is weak, it is difficult to
make measurements with sufficiently high signal-to-noise in order to carry out a
tomographic analysis. On the other hand, if the dependence is too strong, or the
temperature gradient too high, a light ray through the experimental region is bent and
the consequent geometrical problem becomes very difficult. Water is peculiar in that
its refractive index is not a linear function of temperature in the region of 0oC. One
might expect from the Clausius-Mossotti relation that the refractive index is
6
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maximum at 4oC (as is the density) and varies approximately parabolically about this
temperature. This is not so; the maximum refractive index of water occurs close to
0oC[15], a fact which is not well understood. This is unfortunate from the point of
view of the present experiment for two reasons: first because it makes the gradient
dn/dT very small in the region of T=-4 - 0oC, and second because the dependence in
this region can not be approximated as linear, which complicates the data analysis.
Fortunately for the experiments, a change from regular water to heavy water, D2O,
solved the above problems. Heavy water has its maximum density at 11.2oC,
maximum refractive index at 6.75oC and melting point at 3.81oC. We confirmed that
the growth morphologies occurring in regular ice also occur in heavy ice. The
refractive index[16] in the region of interest can be expressed for D2O by:
n(T) = n 0 + n1 (T - TMI) 2 + n 2 (T - TMI) 3

where TMI is the temperature of maximum refractive index, 6.75oC
n0=1.329262; n1=-2.77*10-6; n2=1.68*10-8
Optical Tomography:
The use of tomographic reconstruction from optical interferometric data has been
intensively investigated in recent years[17,18] It is desirable to obtain data in which
the optical path is integrated along as many different directions as possible, and this
has been achieved in several experiments by using holographic interferometric
reconstruction. However, ice crystals grow quickly, and we were faced with the need
for recording a sequence of interferograms in different directions in quick succession,
for which purpose holography is inappropriate. For this purpose, the experimental cell
is sampled by four Mach-Zehnder interferometers which image the cell from
directions at 45o to each other in the horizontal plane. The interference patterns are
recorded simultaneously by four video cameras and phase shifts are extracted by
Fourier fringe analysis[12]. Four is the smallest number of views which has been used
successfully for tomographic reconstruction[18]. We use an Algebraic Reconstruction
Technique[19] (ART) developed by Verhoeven[17]. In some regions of the
experimental cell one or more of the views is obscured by the growing crystal. The
tomographic part of this work is still under development, but an accuracy of about
0.1oK in a 1mm3 volume has been achieved.
Nucleation of Crystals:
It is not trivial to nucleate ice crystals from very pure water at small degrees of
supercooling. Below two degrees nucleation is achieved by electrofreezing[20,21],
which uses a high voltage electric field pulse between sharp electrodes to nucleate the
solid. At smaller degrees of supercooling, we have developed a nucleation device
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which relies on both electrofreezing and a temperature gradient[22]. When the ice is
nucleated within a capillary tube, a single crystal emerges from its tip.
Results and Discussion:
The shape of an ice crystal at small supercooling (<2.7oC) is quasi-two-dimensional
i.e., a flat crystal, with a rich in-plane structure having hexagonal symmetry. The
envelope of the crystals is shape preserving[6]. The two-dimensional ice crystals
grow in a three dimensional medium and the temperature field which is developed in
this situation has a characteristic form. Fig 2 compares a simulation[23]. with
experimentally determined projection of the temperature field.

Figure 2: Temperature field around plate crystal;
experiment and simulation.
At higher supercooling (>2.70C) the ice grows in a different morphology. Instead of
six <1120>, growth directions in the plane normal to the hexagonal axis, a twelvesided double pyramid (dodecaconal) is observed with growth along non-rational
directions <112z>, where z increases with the supercooling and has typical value 0.2
at >50C supercooling. Fig 3 shows the temperature field as measured between the two
pyramids compared with an appropriate simulation.

Figure 3: Temperature field between two pyramids: experiment and simulation.
Brener and Levine[24] suggested on theoretical grounds that anisotropic crystals
could select low symmetry growth directions if the orientations of minimum surface
tension and minimum kinetic growth coefficient were not related by reflection
symmetry. They give a two-dimensional example, which has four-fold symmetry, and
the two minima are at arbitrary orientations to one another (not 90o or 45o) They show
that the selected growth orientation then depends continuously on the degree of
supercooling. We suggest that the double-pyramidal growth of ice crystals may be an
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three-dimensional medium. They are for qualitative comparison only

24

E. Brener and H. Levine. Phys Rev A 43 883 (1991).

A4

example of such behaviour, and measurement of parameters of this type of growth
will allow comparison with their model.
Convection in the water can be observed as an asymmetry in the temperature field
(Fig. 4). It should be recalled that in supercooled water the hotter fluid descends. The
influence of convection on the growth shape has also been observed.

Figure 4 Convection in the temperature field.
Summary: These experiments represent the first direct observation of temperature
fields around growing crystals. There still remain considerable difficulties in deriving
the complete three-dimensional fields by tomography because of the small size of the
observed signals. Some features of the field can be related to the integrated field,
without need for reconstruction.
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Temperature Field in the Vicinity of a Dendritic Crystal
Growing from a Supercooled Melt”
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Technion - Israel Institute of Technology

The shape of a crystal growing from a supercooled pure melt is influenced by the
temperature-dependent kinetics of the nucleation on the interface. In the course of this
growth, heat is released from the interface, thus feeding back on the temperature field.
In this intrinsically nonlinear process, the three-dimensional temperature field in the
fluid is a vital dynamic parameter which has not been previously measured. This can
be done with the aid of multi-directional interferometry, using the temperature
dependence of the refractive index of the melt. If the growth regime lies in the path
of one of the interferometer beams, a phase shift, proportional to the integrated
refractive index change, is observed. To measure the three-dimensional field of the
refractive index requires some form of tomographic reconstruction. We built an
apparatus that includes a crystal growing cell which is viewed by four Mach-Zehnder
interferometers. The interferograms are analyzed by Fourier fringe analysis, and the
field is reconstructed by the algebraic reconstruction technique (ART), an algorithm
which has been shown by Verhoeven to be suitable for limited data tomography.
Measured temperature fields around growing crystals of heavy ice (D2O) and
succinonitrile are presented. Internal self-consistency of the field magnitudes is
demonstrated, without the need for adjustable parameters.
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INTRODUCTION
The growth of crystals from a supercooled melt is a broad subject which has been
researched for several decades[25-31]. A crystal is nucleated in a supercooled melt at
25 G. P. Ivantsov, Dokl. Akad Nauk. SSSR 58: 567 (1947).
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31 E. Brener, H. Müller-Krumbhaar, and D. Temkin, Physical Review E, 54:2714 (1996).
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uniform temperature and begins to grow. Latent heat is ejected from its surface and is
transported away by conduction through the fluid. The rate at which the crystal grows
is controlled by the surface heat flux and the temperature dependence of the interface
growth processes. The problem has aroused considerable mathematical interest
because it involves deterministic field equations which have to be solved together,
and which create their own boundary conditions (the Stefan problem). The solution of
the problem also has considerable practical importance in metallurgy. It is known
that, under specified boundary conditions, a single growth mode (velocity, shape) is
selected, although proof of this has turned out to be a most difficult mathematical nut
to crack.
The shapes of crystals growing under such conditions are almost always dendritic
(tree-like). The shapes and velocities of dendritic crystals have been measured for
different materials such as succinonitrile[32,33], pivalic acid[34] (both plastic solids),
xenon[35] ice[36,37], and heavy ice[38]. Measurements of the temperature field in the
melt have not been made previously. These fields are important since they indicate
the boundary conditions which are an integral part of the problem, and are usually not
known. In the case of salt crystals growing from supersaturated solution, which pose a
similar problem, concentration fields around growing crystals have been measured in
a few cases[39]. This has been done by interference microscopy in quasi-twodimensional systems (a thin growth cell in the focal plane of the microscope), using
the linear relationship between refractive index and solution concentration. However,
two-dimensional growth from the melt is not possible because the boundaries of a thin
cell create conditions which are quite different from those of the free growth problem.
Measurements of the fields in growth from the melt must therefore be done in a threedimensional environment. [40,41,42,43,44,45]
Many experiments have measured three-dimensional temperature fields using the
relationship between refractive index and temperature.[40-45] Since interferometry
can be used to measure the integrated value of refractive index along a given optical
path, it is usually necessary to extract the field by tomographic inversion. Still, under
some circumstances, useful information can be obtained directly from the projections.
Several investigations have used double-exposure holographic interferometry to
record the optical paths in several directions simultaneously in a single picture.
However, the double-exposure method compares waves at only two distinct times,
and cannot be used to investigate the complete time-development of the field. Realtime holographic interferometry, which in principle records the time-development,
does not allow post-factum determination of optical paths in several directions as does
32M.E. Glicksman, R.J. Schaefer, and J.D. Ayers.. Metall. Trans. A 7:1747 (1976).
33M.E. Glicksman, M. B. Koss, E. A. Winsa, Phys. Rev. Lett 73:573 (1994).
34A. Dougherty, J. Cryst. Growth 110:501 (1991).
35U. Bisang and J. H. Bilgram, Phys. Rev. E. 54:5309 (1996).
36K. K. Koo, R. Ananth, and W. Gill, Phys. Rev. A 44:3782 (1991).
37W. Shimada and Y. Furukawa, J. Phys Chem. B 101:6171 (1997).
38I. Braslavsky and S. G. Lipson, Physica A 249:190 (1998).
39E. Raz, S. G. Lipson, and E. Polturak, Phys. Rev. A 40:1089 (1989).
40D. Mewes and R. Renz , Chem.Ing.Tech.63:699 ,(1991).
41S. Bahl and J. A. Liburdy, Int. J. Heat Mass Transfer 34:949 (1991).
42Y. Zhang and G. A. Ruff, Meas. Sci Technol. 5:495 (1994).
43Y. C. Michael, K. T. Yang, Transactions of the ASME, J. of Heat Transfer. 114:622 (1992).
44D. Shi, S. Chen, R. Wang, X. Xiao, Appl. Optics. 34:3064 (1995).
45D. Verhoeven, Appl. Opt. 32:3736 (1993).
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the double-exposure method, and therefore has no advantages over the interferometric
technique to be described below.
When a crystal grows, the length-scale of the temperature field in the fluid around
it is determined by the diffusion length lD = 2D/v where D is the diffusion constant
(heat or mass) and v is the velocity of growth. In the experiments to be described here
on ice, diffusion lengths are of the order of 0.5mm. This figure, together with the
depth of field required to observe a rapidly-growing crystal from several directions
simultaneously determines the optical magnification which can be used. The
experimental method to be discussed here involves imaging the crystal through MachZehnder interferometers from four directions simultaneously, and using a
tomographic reconstruction program devised by Verhoeven [45] and shown by him to
be optimized for this rather small number of directions. The field of view obtained
was about 10mm diameter.
EXPERIMENTAL SET UP
The experimental set-up allows the crystal to be nucleated and grown in a temperature
controlled environment and to be monitored by four vertical Mach-Zehnder
interferometers. The growth vessel is a glass cylinder inside a perspex container
through which a cooling mixture is circulated. Eight access windows are constructed
from perspex tubes with flat window ends and filled with air which is dried in order to
avoid condensation. Because of the need to construct four interferometers within a
small space, each one is laid out in a vertical plane (Figure 1), so that the four
reference beams, which bypass the experimental chamber, lie in a plane above the
cell. After recombination of the beams in each interferometer, a lens system focuses
the image of the center of the cell onto one quadrant of a 512 X 512 CCD. Each lens
system includes a cylindrical lens to correct for distortion by the cylindrical cell. The
complete optical layout is shown in Figure 2. The four interferometric images thus
obtained are electronically combined into a single video frame and recorded
simultaneously on a VCR. The temperature of the circulation bath can be maintained
to an accuracy of 0.01°C. Crystals are nucleated in a capillary tube terminating at the
center of the field of view. In the case of ice crystals, an electro-freezing device[46] is
used for nucleation at supercooling greater than 0.1°C. In the case of succinonitrile
local cooling by a Peltier cooler is used to initiate the growth.

46

I. Braslavsky and S. G. Lipson, Appl. Phys. Lett. 72:264 (1998).
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Figure 1. Vertical Mach-Zehnder interferometer: (a) side view of one
interferometer (b) top view of the optical set up for one interferometer.
[Components include: mirrors (M), beam splitters (BS), beam expander (BE),
cylindrical lens (CL), imaging lens (L), Argon laser, and a CCD camera. Where
V indicates BS & M, one above the other.]

Figure 2.

The full optical setup includes four interferometers, the growth cell is
situated in the optical path of all four.
INTERFEROMETRIC TOMOGRAPHY

Interferometric analysis
The method by which a single interferogram is analysed has been described by
Kostianovski et al.[47] When an interferometer is aligned correctly and there is no
crystal in the field of view (i.e., the fluid has uniform temperature), one would expect
a uniformly-spaced set of interference fringes to be obtained. However, this is often
not the case, because of optical imperfections. For this reason, an “empty-field”
interferogram is taken from the recording immediately before the emergence of the
crystal. During the growth process, the interference fringes become distorted, and the
difference in phase Δφ ( x, y ) at point ( x, y ) in the field of view is determined by
the Fourier transform method[47]. This phase difference is related to the refractive
index field n (x, y, z ) by an integral along the line of sight, which is assumed to be a
straight line because the index gradients are small. The phase difference is given by:

47S. Kostianovski, S. G. Lipson, and E. N. Ribak, Appl. Optics 32:4744 (1993).
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(1)

(2)

Δφ ( x , y , t ) =

2π

Δφ ( x , y , t ) =

λ

∫ ( n( x , y , z , t ) − n

2π

λ

∫

(

∞

) dz

∂n
( T ( x , y , z , t ) − T∞ ) dz
∂T

In the latter equation, a linear relationship between the temperature T and the
refractive index has been assumed. This is not always the case, for example in water
around the maximum in refractive index[48] at 0.1°C; but it is easy enough to use a
more exact relationship.
The Fourier transform method of determining Δφ is a mathematical equivalent to
image-plane holographic interferometry. The empty-field interferogram is denoted by
g0 (x, y ) and that with the crystal is in the field of view by g (x, y ). These are given
schematically by
(3)

g0 ( x , y ) = a ( x , y ) + b( x , y ) cos[ 2πf 0 x + φ0 (x, y)]

(4)

g ( x , y ) = a ( x , y ) + b( x , y ) cos[2πf 0 x + φ (x, y)]

in which we substitute
(5)

φ (x, y, t) = φ 0 (x, y) + Δφ (x, y, t)

The two-dimensional Fourier transforms of ( 3) and ( 4) are calculated, and by
retransforming the first order peaks only, the phases φ 0 ( x, y ), φ ( x, y) and thus Δφ
are calculated. The first stage of the process is shown schematically in Figure 3, in
which examples of interferograms before and during the crystal growth are shown,
together with their Fourier transforms. By this method a resolution in phase of the
order of 0.06 rad can be obtained[47].

a

b
FFT

FFT

c
48Ch. Saubade, J. Physique 42:359 (1981).

e

d
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Figure 3. Interferograms recorded and transformed during growth of a heavyice crystal. (a) The empty-field interferogram; (b) Interferogram including
projection of a double-pyramidal crystal; (c) Modulus of the two-dimensional
Fourier transform of (a);
(d) Modulus of the two-dimensional Fourier transform of (b). (e) The doublepyramid structure of ice crystals.
Tomographic reconstruction
The method of tomography creates the three-dimensional map of the refractive index
from several two-dimensional projections. Many different procedures for doing this
have been published [49, 50]. In general, the larger the number of projection
directions, the better the accuracy of the resulting field. The present problem is
limited by the small number of viewing directions available, and by the fact that parts
of the field become obscured as the crystal grows. Verhoeven[45] has compared
several possible algorithms which can be applied to such a problem and found that
the “algebraic reconstruction technique” (ART) [51] and “multiplicative algebraic
reconstuction technique” (MART) can successfully used under these conditions. We
have confirmed, by simulation experiments, that these techniques can be applied
successfully with as few as four access directions, although the accuracy is
compromised. Mewes et al.[52] have also applied the same algorithms to tomographic
reconstuction from limited data sets obtained from double-exposure holography. They
also conclude that four directions are sufficient in order to determine the temperature
field.
The general principle of these algorithms is to begin with an arbitrary trial field.
One then calculates the projection of this field in the direction of the first projection.
The field values are corrected uniformly along the projection axis in order to match
the data in this direction. The projection from this field is now calculated along a
second direction, and the field adjusted again to match the data; this of course spoils
the match along the first direction. The process is repeated for all the projection
directions and then iterated many times, until the mean square change between
iterations reaches a minimum. Because of the small number of projections, the
inversion problem is under-determined. This algorithm has been shown to find the
solution with minimum variance, which is a physically reasonable solution for
problems in which one expects smooth variations in the field.
TEMPERATURE AROUND A POINT SOURCE
In order to confirm the ability of the system to reconstruct a temperature field from
four measured projections, an experiment was performed using a small heater in
water. A complete check of the result would include comparison with the same field
measured by point thermistors, but in this case the scale of the field resolution
required (0.1 mm) precluded such a test because of the size of the thermistors and the
49A. C. Kak and M. Slaney ,Principles of Computerized Tomographic Imaging, IEEE Press 1988.
50D.W .Sweeney and C.M Vest , App. Opt. 12:2649 (1973).
51Gordon, R., Bender, R. and Herman, G.T , J. Theor. Biol 29:471 (1970).
52D. Mewes and W. Ostendorf , Int. Chem. Eng. 26:11 (1986).
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influence of the necessary wiring. The field determined experimentally was therefore
compared to that calculated analytically for the same system. The temperature field is
measured around a point heater emitting power Q, at time to after it was switched on.
The Green function for this field is given by:

G
Q
1
r2
G
G (r , t o ) =
exp[ −
]
C (4 π Dt )
4 Dt

(6)

and integration from t = 0 to t = to gives the field:

G
T (r , t o ) − T∞ =

(7)

⎛ rG ⎞ ⎞
1 ⎛⎜
Q
⎟⎟ ⎟
⋅ G ⋅ 1 − erf ⎜⎜
C 4π D r ⎜⎝
⎝ 4 Dt 0 ⎠ ⎟⎠

where C is the specific heat. (This field can be appreciated intuitively as the Laplacian
field
(1/ | r | ) with a cut-off at the diffusion length ( 4D t 0 )1/2 where D = κ/Cρ.) Figure 4
shows the four projections of the field around the point heater as contour maps of Δφ,
and one section. One should notice that parts of the fields are obscured by the resistor
and its wires.
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Figure 4. (a-d) The refractive index projections from four directions in the
vicinity of a 0.3mm heater immersed in water. (e) The profile below the heater
along the line in (b).

Figure 5(a) shows the horizontal cross-section of the reconstructed temperature field,
in the plane of the four observation directions, just below the resistor. This figure
indicates the degree to which the small number of observation directions affects the
apparent uniformity of the field. Figure 5(b) shows the profile of this field along the
double line in 5(a), as compared with eq. ( 7), with no adjustable parameters. It should
be pointed out that the center of the heat distribution appears experimentally to be 0.5
mm above the base of the resistor, presumably because of Archimedean buoyancy of
the heated water.
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Figure 5. The reconstructed field, (a) A horizontal slice from the field. (b) A
comparison with the prediction along a section in (a).
DENERITIC GROWTH

The problem of morphology and fields around dendritically growing crystals has been
reviewed by Ben-Jacob [29]. During dendritic growth the crystal shape and the fields
around it are expected to move along the growth axis with translational invariance.
Although this has been confirmed for the external profile of several crystals, there is
as yet little information on the fields. We have carried out experiments on two
materials which are quite different in their growth behaviour: ice, which is very
anisotropic, and succinonitrile, which has a small anisotropy and has become a
standard material for quantitative studies of dendritic growth. These experiments are
only preliminary, but suggest that the techniques developed here can be used
advantageously for further work.
Succinonitrile
Succinonitrile was used for experiments not only because it has become a standard
material, in dendritic growth investigation [32], but also because the dependence of its
refractive index on temperature around the melting point is large[53] compared to
other materials. Figure 6 shows an example interferogram and the phase differences
Δφ deduced from it (and from the corresponding empty field). The signal-to-noise
ratio of this interferogram is very high, and values of Δφ in excess of 6π are
indicated. In order to avoid problems of obscuration, the data was analyzed in the
lower region of the interferograms, below the lowest tip, where all values of Δφ are
less than 2π, which also simplifies the analysis. The corresponding tomographic
reconstructions are shown in Figure 7(b). Three dimensional field maps for materials
with anisotropy similar to that of succinonitrile have been calculated analytically by
Ben-Amar [54] and numerically by Kobayashi [55]; these will be compared
quantitatively in the near future.

53R. M. Macfarlane, E. Courtens, and T. Bischofberger, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 35:27 (1976).
54M. Ben Amar and E. Brener, Phys. Rev. Lett. 71:589 (1993).
55R. Kobayashi, Exp. Math. 3:59 (1994).
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Figure 6. (a) Interferogram of a succinonitrile crystal growing at 1.4°C
supercooling. (b) The calculated Δφ modulo 2π, shown as gray-scale. (c) Field
calculated using symmetry considerations and interpolation of Δφ in the
obscured region.
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Figure 7. (a) Phases Δφ for four projections around a succinonitrile
crystal growing at 1.3°C supercooling . (b) Temperature field calculated
from (a) in the plane below the dendrite tip.
Heavy water

The growth of ice crystals, the first dendritic crystals ever to be studied, shows several
interesting features, which were the original impetus for this work. Unfortunately, it
appears that the refractive index of water[48] has its maximum value at 0.1oC, which
means that the sensitivity to temperature fields is very poor at small supercoolings.
For this reason, experiments were carried out on the growth of heavy ice crystals,
since heavy water has a maximum refractive index[56] at 6.75oC whereas its melting
point is 3.81oC. Even so, the value of dn/dT is an order of magnitude less than that of
succinonitrile at its melting point. Moreover, the full relationship n(T) has to be taken
into account.
56H. Eisenberg, J. Chem. Phys. 43:3887 (1965).
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A feature of ice crystals which is of particular interest is the phenomenon of
pyramidal growth[57]. Ice crystals grow as dendritic structures with hexagonal
symmetry, and because the anisotropy is very great and growth along the hexagonal
axis is much slower than in directions normal to it, the outer shape of the dendritic
structure is a hexagonal plate. However, when the supercooling is greater than 2.75oC
the hexagonal plate splits into two hexagonal pyramids, joined at their apices, which
are mirror images of one another (see Figure 3(e)). The reason for this form of
growth is not clear. Suggestions [57, 58] have been put forward which imply that an
asymmetry in the temperature field is involved in it. We have therefore concentrated
on measuring the temperature field around the pyramids in the temperature region
where the phenomenon appears. The spatial resolution obtained was insufficient to
show details of the field at the growth edge, where lD is of order 0.05 mm, but the
fields can be measured on a coarser scale. The region between the pyramids was
almost impossible to view from more than one direction without obscuration.
However, it is possible to obtain meaningful data from one projection on the
assumption that if the crystal were oriented with the hexagonal axis exactly vertical,
three observation directions at 120o would see the same profile. By using the known
symmetry of the crystal together with the one unobscured projection, it was therefore
possible to deduce the temperature field using the tomographic algorithm. This
method was also used to obtain the field shown in Figure 6(c).
The results, shown in Figure 8, were obtained from the interferograms shown in
Figure 3. The results show that the water is at the melting temperature between the
pyramids, close to the apices. This, by itself, is an independent check of the
calibration of the system, since equilibrium is established in regions where the crystal
is no longer growing. Figure 8(a) indicates the degree of asymmetry of the field
around the growing crystal tip. In Figure 8(c), one should remark that the hexagonal
symmetry observed is the consequence of the method used.
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Figure 8. (a) The Phase Δφ. (b) Profile from a slice in the middle of the double
pyramid structure of ice growing in supercooled heavy water at 5.3oC below the
melting point. (c) Reconstructed field in a plane at the middle of the doublepyramid structure.

57W. C. Macklin and B. F. Ryan, Phil. Mag. 14, 847 (1966).
58I. Braslavsky and S. G. Lipson, To be published.
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CONCLUSION
In this paper we have presented an experimental method and preliminary results of
measuring the three-dimensional temperature fields around crystals growing from
supercooled melts. The three-dimensional nature of the fields makes their
measurement considerably more difficult than that of the two-dimensional fields
around crystals growing from solution. Despite this difficulty, the results appear to be
significant, and the technique has potential for further development.
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“Electrofreezing Effect and Nucleation of Ice Crystals
in Free Growth Experiments”
I. Braslavsky and S. G. Lipson
Electrofreezing is an effect where an electrostatically charged surface in contact with
a supercooled liquid or an externally applied electric field significantly enhances
nucleation of the solid phase. The electrofreezing effect has been used as a tool to
nucleate ice and heavy ice crystals in free-growth experiments at supercooling greater
than 1.5 °C. In order to nucleate ice crystals at smaller supercooling, we describe a
device which uses a combination of a thermoelectric cooler and the electrofreezing
effect. This system has been used to nucleate crystals at a supercooling down to 0.1
°C, but this figure is only limited by the temperature stability of the growth medium.
Over the last few decades, many studies of the free growth of a crystal from its
melt have taken place59,60,61,62. In those experiments a crystal is injected into a bulk of
supercooled melt, usually through a capillary tube. Nucleation in a capillary is started
by forced cooling outside the free growth container63. The crystal advances within the
capillary to its end, and then grows freely into the supercooled melt. The crystal
growth in the capillary can be controlled by blocking the solid with a point heating
coil before it reaches the free growth stage. In what follows we introduce an
alternative very compact system to induce nucleation of ice in a capillary, based on
the electrofreezing effect.
The phenomenon of electrofreezing has been known since 186164. It concerns
the enhancement of ice-nucleation by electrostatically charged surfaces or externally
applied electric fields. A review of the history of the subject has been given by
Pruppacher65. Some of the experimental evidence on ice comes from the nucleation
of small droplets in air66 or on polyethylene surfaces7. Other experiments relate to
freezing in bulk67, primarily due to impurities with charged surfaces68. It is also

59M. E. Glicksman, R.J Schaefer, and J.D. Ayers , Metall. Trans. A A7, 1747 (1976).
60T. Fujioka, Phd Dissertation,Carnegie-Mellon Univ. (1978).
61Y. Furukawa and W. Shimada, Pattern Formation in Complex Dissipative Systems. Ed S.Kai (World Scientific, Singapore, 1992) pp.14.
62K. K. Koo, R. Ananth, and W. N. Gill, Phys. Rev. A 44, 3782 (1991).
63J. Nelson and C.A Knight, J. of Crystal Growth 169,795 (1996).
64L. Dufuor, Poggendorfs Ann. Phys. 114,535 (1861).
65H. R. Pruppacher, Pure and Appl. Geoph. 104, 623 (1973).
66M. H. Smith, R.F. Griffiths, and J. Latham, Quart. J. Roy. Meteorol. Soc.97,495 (1971).
67T. Shichiri and Y. Araki, J. of Crystal Growth 78,502 (1986).
68T. G. Gabarashvili and N.V. Gliki, Atmospheric and Oceanic Physics 3,324 (1967).
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known that electric fields have an effect on the melting temperature of helium
crystals and have been used to nucleate helium crystals from superfluid69,70.
The theory behind electrofreezing is not fully understood and probably the
mechanisms in polar and non polar materials are quite different. Proposed
explanations include acoustic shock71, bubble formation9 and local dipole-field
interaction10,72,73. In recent studies by Kusalik and Svishchev74,75, using a molecular
dynamic simulation, they observed that the application of an electric field (of a few
tenths of a volt per A ngstrom) could induce crystallization of small samples of
supercooled water
o

As a specific example of the electrofreezing effect, we found that the
application of a brief high-voltage electric pulse to bulk supercooled water induces
ice nucleation. The basic experimental system consists of two insulated 0.3 mmdiameter copper wires with exposed terminations separated by 0.5 mm inserted into
bulk supercooled water. An electric pulse is generated between the two wires, either
with a piezoelectric pulse generator or by high-voltage capacitor discharge. The
piezoelectric pulser generates an 10μs pulse of height approximately 10,000 volts.
When the electric pulse is generated, the supercooled water freezes in the vicinity of
the wire terminations, with a temperature-dependent efficiency. For example, at -3
°C one pulse was usually enough to induce nucleation, at -1.5 °C several pulses were
required, while at -1 °C even repeated application of pulses was highly unlikely to
generate nucleation at all. Shindoh et al76 have reported somewhat similar results; in
their experiments they found that an electric spark was effective in nucleating ice
crystals at -0.5 °C.
We also performed experiments to nucleate ice from supercooled water by
capacitor discharges; for example; a discharge of a capacitor of 1nF charged to
2000V easily induced nucleation in water at -3 °C. In heavy water experiments, an
upward shift of approximately 4 °C in the nucleation temperatures was detected, in
agreement with the different melting temperatures of water (0 °C) and heavy water
(3.8 °C) .
The above experiments are qualitatively in agreement with the work of
Kusalik and Svishchev16,17, since the electric field in the vicinity of the sharp edge of
a wire with a curvature of about a micron, under an applied voltage of a few
thousands volts, could be of the order of 0.1volt/ A .
We now show how the electrofreezing effect can be implemented as a method
for nucleating a single crystal of ice in supercooled water and heavy water, even at
very small supercoolings. For nucleation in strongly supercooled liquid (below -1.5
°C in water), the setup described above provides a very simple, compact and flexible
way to produce a single ice crystal under controlled conditions. The wires terminate
o

69K. O. Keshishev, A.Ya . Parshin, and A.B. Babkin , Soviet Physics JETP 53,362 (1981).
70I. Griniasty, M.Sc. Thesis, Technion,Haifa (1987).
71G. R. Edwards, L.F. Evans, and S.D. Hamann, Nature 223,590 (1969).
72 M. Gavish, J. L. Wang, M. Eisenstein, M. Lahav, and L. Leiserowitz, Science 256,815 (1992).
73L.Wilen, Science 259:1469 (1993).
74I. M. Svishchev and P. G. Kusalik, Phys. Rev. Lett. 73,975 (1994).
75I. M. Svishchev and P. G. Kusalik, J. Am. Chem. Soc. 118,649 (1996).
76N. Shindoh, Y. Arai, R. Takai, and T. Suzuki, Abstracts of 1996 International Symposium on the Physics and Chemistry of Ice, Hanover, New Hampshire.
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and nucleate the ice within a capillary tube2 which has a tip sufficiently narrow that
only the first crystal to propagate down the tube emerges into the supercooled bulk.
The capillary has a 1mm internal diameter and a 5-100μm tip. However, nucleation in
only slightly supercooled liquid (less then 1.5 °C supercooling) requires the
electrofreezing itself to take place at lower temperature. This is attained by an
additional cooling element, which is placed near the termination of the wires.

Fig 1. The nucleation device.
A. Peltier cooler connected to a current supply which cools the vicinity of the electrofreezing wires.
B. Pair of wires connected to a high voltage pulse source.
C. Thermistor.
D. A glass tube with a narrowed tip. The tube with all the components is immersed in supercooled
water.

The nucleation device is shown in Fig. 1. It consists of a small (4x4x2mm3)
Peltier (thermoelectric) cooler, a small thermistor and a pair of wires connected to a
piezoelectric pulser. The thermoelectric cooler is pre-sealed (apart from its free planar
surfaces) with silicon glue (RTV) and thus made water resistant. This combination is
situated within a glass tube which has a 6mm internal diameter and a narrow tip.
When an electric current flows through the Peltier cooler, its lower surface cools and
the upper one heats. The termination of the high-voltage wires is within 1mm of the
cooler surface. For a 100-200mA cooler current, a few seconds are required to lower
the local temperature to the point where electrofreezing can be used efficiently (a few
degrees below the surrounding temperature). In that brief duration, only small
volumes (the Peltier surface area times a short decay length, or approximately 0.05
cm3) are heated and cooled, so that the temperature of the bulk is affected negligibly
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by the cooler operation. In order to control the operation of the nucleation device, the
small thermistor is placed near the nucleation wires. Immediately after nucleation,
the temperature in the vicinity of the cold surface of the cooler jumps to the melting
temperature, as a result of the latent heat release (Fig. 2). As soon as the temperature
jump associated with nucleation is detected, the Peltier current supply is stopped. The
crystal formed then continues to grow within the capillary tube. This device has been
used to nucleate crystals at a supercooling of 0.1°C, when the crystal took 8 hours to
grow from the nucleation point to the tip of the capillary. In principle, we see no
lower limit to the degree of supercooling at which nucleation is possible. However, in
order to grow a single crystal at very small supercooling one must take into account
the time required for the crystal to emerge from the capillary and the long-term
temperature stability of the system.
0.0
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-0.4
-0.6
-0.8
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Fig 2. The time dependence of the temperature in the vicinity of the nucleation
device.
The advantages of the electrofreezing method described above are its
simplicity, reliability and compactness, which allow considerable flexibility in
designing the capillary tube. In free-growth experiments the geometry and tip size of
the tube are critical in determining the character of the emerging crystal. This
includes the orientation of the crystal with respect to the vertical and the probability
that it is a single crystal. The tip size necessary for a single crystal to emerge is
temperature-dependent: the lower the temperature, the narrower the tip size needed.
For example, at 1 °C supercooling, the tip aperture must be smaller than 300μm,
while at 5 °C supercooling, the aperture must be about 5μm diameter. To control the
orientation of the emerging crystal, the end of the capillary can be bent. This takes
into account that ice crystals grow fastest normal to the hexagonal axis2. Thus if a
bend of 60° is made near the end of the capillary, there is a high probability that the
hexagonal axis of the emergent crystal will be normal to the plane containing the bent
tube. Therefore, flexibility in the choice of capillaries and easy replacement of the
tubes in the experimental setup is a considerable advantage.
This technique is being used in an interferometric study of the threedimensional temperature field in the vicinity of dendritic ice crystals in free growth
from supercooled water and heavy water77. The nucleation device may be used for
various other applications, such as the study and characterization of the behavior of
the electrofreezing effect itself.

77I. Braslavsky and S. G. Lipson, Physica A 249 (1998) 190..
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The Double-Pyramid Structure of Dendritic Ice
Growing From Supercooled Water
I. Braslavsky and S. G. Lipson
Physics Department, Technion- Israel Institute of Technology, Haifa 32000, Israel
Abstract.
It is known that ice growing freely from supercooled water has a morphological
transition at T= -2.7oC, from a flat dendritic structure at higher temperatures to a
twelve-sided double-pyramid structure at lower temperatures. The double-pyramid
structure, which can be described as two hollow six-sided pyramids joined at their
apices, is built from dendrites growing in non crystallographic growth directions.
Similar structures have been reported in other hexagonal materials. In order to
understand better the growth mechanism, we measured the temperature field in the
water around the growing crystals by using the temperature dependence of its
refractive index. Since this dependence happens to be zero at the freezing point for
regular water (H2O), we use heavy water (D2O), and achieve considerably greater
sensitivity. The free growth experiments performed with heavy ice reveal that their
morphological behavior is similar to regular ice, as well as their velocities and the
angle between the pyramids as a function of supercooling. The temperature
measurements showed that the interaction between the two side of the pyramid via the
temperature field is weak.
This leads to the conclusion that the solution for the growth mode of the dendrites
should be found in the single dendrite level. Explanations of this phenomenon are
discussed in the light of recent advances in dendritic growth theory - in particular the
concept of microscopic solvability - combined with the behavior of the surface
tension and the kinetic effect as a function of crystallographic orientation. It can be
shown that growth in a low symmetry direction leads to an asymmetrically growing
crystal and to asymmetry in the observed temperature field.
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1. Introduction

Ice crystals growing from the melt have been investigated in the past by many
researchers[78,79,80,81,82]. It was found that the shape of an ice crystal at small
supercooling (less than 2.7oC below the freezing point) is quasi-two-dimensional i.e.,
a flat crystal, with a rich in-plane structure having hexagonal symmetry. The envelope
of the crystals is shape preserving. At higher supercooling (>2.7oC) the ice grows in a
different morphology. Instead of six < 1120 > growth directions in the plane normal
to the hexagonal axis, a twelve-sided double pyramid (dodecaconal) is observed (Fig.
1), with growth along non-rational directions < 112z > , where z increases with the
supercooling and has typical value 0.2 at >5oC supercooling (Fig. 2). At supercooling
of more then 5.5oC more complex structure including secondary splitting is observed
[79].
There are other materials with double pyramid structure, such as liquid crystals[83],
smoke particles[84], and 3He - 4He crystals[85]. The hexagonal symmetry is common
to all. In these crystals there is a two fold symmetry in one direction and a six fold
symmetry in the perpendicular plane which suggest that the low symmetry is needed
in order to get a non crystallographic growth direction.
Theoretical research on dendritic growth has concentrated on the morphology of the
single dendrite, whereas the growth of an array of dendrites has received relatively
little attention[86,87]. However it is reasonable to suppose that the properties of a
single dendrite dictate the behavior of the array. Since the experimental evidence is
that an array of dendrites grows in a non crystallographic direction it follows that we
might look for circumstances under which a single dendrite does likewise. In the
case of liquid crystals where the pyramidal structures are also observed, individual
dendrites grow with asymmetrical tips [88] which have been explained in terms of
anisotropic thermal conductivity of the fluid [89], but this explanation can not apply
in the case of water.
Brener and Levine [90] have suggested on theoretical grounds that anisotropic crystals
could select low symmetry growth directions if the orientations of minimum surface
tension (capillary length) and minimum kinetic growth coefficient were not related
by reflection symmetry. They demonstrate in a two dimensional example that the
[78] C. S. Lindenmeyer and B. Chalmers, J. Chem. Phys., 45 (1966) 2807.
[79] W. C. Macklin and B. F. Ryan, J. Atmos. Sci. 22 (1965) 452; Phil. Mag. 14 (1966) 847.
[80] J.S. Langer, R.F. Sekerka and T. Fujioka, J. of Crystal Growth 44 (1978) 414.
[81] Y. Furukawa and W. Shimada, Physics and Chemistry of Ice, Edited by N. Maeno and T. Hondoh,
Hokkaido Univ. Press, 1992, Sapporo
[82] K. K. Koo, R. Ananth, W. N. Gill Phys Rev A 44 (1991) 3782.
[83] T .T. Katona and A. Buka. Mol. Crystal. Liq 261 (1995) 349.
[84]R. Uyeda, Crystallography of metal smoke particles, in: Morphology of crystals Part B, Ed. I.
Sunagawa, Tokyo, Terra Scientific Copmany (1987).
[85] Y. Carmi, E. Polturak, and S. G. Lipson Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 1364.
[86] R. Kupferman, Morphology, coexistence and selection in Interfacial Pattern formation, Ph.D.
thesis, Tel-Aviv Univ. 1995; R. Kupferman, D. A. Kessler, and E. Ben-Jacob Physica A 213 (1995)
451.
[87] O. Shochet, K. Kassner, E. Ben-Jacob, S. G. Lipson, and H. Müller-Krumbhaar, Physica A 187
(1992) 87.
[88] A. Buka and N. Eber, Europhys. Lett., 21 (1993) 477.
[89] R. González-Cinca, L. Ramírez, J. Casademunt, A. Hernández-Machado, T. Tóth Katona, T.
Börzeönyi, Á. Buka, Submitted to J. of crystal growth.
[90] E. Brener and H. Levine, Phys. Rev. A 43 (1991) 883.
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selected growth orientation then depends continuously on the degree of supercooling.
In this paper we hypothesize that ice crystals are an example of this behavior.

Capillary

Crystal

a 2α

b

Figure 1 (a) Drawing of a double pyramid crystal growing from a bent capillary.
(b) A crystal growing from heavy water at 3.85oC supercooling is observed
simultaneously from four directions. The crystal edges have been emphasized
and the interference fringes can be seen in the background.
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Figure 2 (a) The velocity of heavy water dendrite as a function of
supercooling; (b) The angle between the pyramid faces and the basal plane (half
of the opening angle), as a function of supercooling.

2. Methods
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We grow (heavy) ice from supercooled (heavy) water. The experimental set-up
includes a chamber filled with water whose temperature is controlled to 0.01oC. The
chamber is viewed by four interferometers from different directions. More details can
be found in references [91,92]. The nucleation is initiated by an electric pulse, a
method called electrofreezing [93]. The crystal is nucleated by this method in a waterfilled capillary with a narrow tip from which it emerges into the supercooled water
where it grows freely. The capillary can be bent to give preference to certain
orientations (Fig. 1). The growth process is monitored by an interferometer along
each of the four directions. From each interferogram a projection of the temperature
field in the water in the vicinity of the crystal is deduced [91]. The 10mm field of
view gives reasonable time to observe fast growing crystals with a resolution of
50μm. However, this resolution is not enough to observe individual dendrites in the
high velocity regime (supercooling greater than 3oC). The interferometric method
uses the temperature dependence of refractive index. Since this dependence happens
to be zero at the freezing point for regular water (H2O), we use heavy water (D2O),
and achieve an order of magnitude greater sensitivity.

3. Results

Heavy ice crystals were grown in the range of 0.5oC to 8.5oC supercooling. At
temperatures above 1.1oC (i. e. 2.7oC supercooling) the crystals grow as flat plates.
Below this temperature the crystals grow in the double pyramid manner as described
in the Introduction. Figure 1 shows a crystal growing from heavy water supercooled
by 3.85oC. We studied the development and growth of the pyramidal structure in
heavy ice (Figure 2) and found similar velocities and angles to those measured by
Ryan[94] in regular water. Our experimental set-up [91] also enables us to measure
some important aspects of the temperature field of the water in the vicinity of the
crystal by optical means. In figure 3 the projection of the field in the vicinity of the
pyramidal structure is shown. From a slice of the projection parallel to the hexagonal
axis one can see that the decay length of the field is considerably less than the
separation of the growing tips. From this it is possible to deduce that the interaction
between the two sides of the pyramid via the temperature field is negligible. This
lead to the conclusion that the non-crystallographic growth direction is independent of
the overall structure, and suggests that the single dendrite growth theory is suitable to
deal with this problem.

[91] I. Braslavsky and S. G. Lipson, Physica A 249 (1998) 190.
[92] I. Braslavsky and S. G. Lipson, published in Transactions of Optical Methods and data processing
in heat and fluid flow, IMECH, London (1998).
[93] I. Braslavsky and S.G. Lipson, Appl. Phys. Lett. 72 (1998) 264.
[94] B. F. Ryan, The growth of ice in supercooled water and aqueous solutions, Ph. D. Thesis,
University of Western Australia, (1967).
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(a) Projection of the temperature field measured in the vicinity of the
double pyramid structure.
(b) Cross section of the field along the line shown in (a).

4. Theoretical background on dendritic growth

In order to discuss possible explanations of the non-crystallographic dendritic
growth we describe briefly the basic tenets of the micro-solvability theory [95].
Diffusion-limited growth is based on the following assumptions:
a) The temperature field obeys the heat diffusion equation:
(1)
∂T/∂t = D∇2Τ
where D is the thermal diffusion coefficient.
b) There exists a crystal shape which is preserved in time. This implies that the
temperature of the interface also does not change. To achieve this, conservation of
energy at the interface is required:
(2)
LVn = n•( (DCp∇Τ)solid - (DCp∇Τ)liquid)
where L is the latent heat. It is emitted by the phase transformation at a rate
proportional to the normal velocity Vn, and is conducted away from the interface in
order to maintain constant temperature.
c) Boundary conditions: the temperature at infinity is constant, T(∞)=T∞ and lower
than the melting temperature Tm,. The interface temperature is:
(3)
Ti = Tm (1- d1(θ,ϕ)·κ1 - d2(θ,ϕ) ·κ2) - β(θ,ϕ,Vn)
where Ti is the temperature at the interface and Tm is the melting temperature of a flat
crystal. The angles θ and ϕ indicate the orientation of the interface with respect to two
orthogonal axes. The anisotropic capillary length is ( d 1 , d 2) and the curvature
is (κ1 , κ2 ), with respect to the same axes. The kinetic supercooling is β(θ,ϕ,Vn)
[95] Y. Pomeau and M. Ben Amar, in: Solids Far From Equilibrium, Ed. C. Godreche, (Cambridge,
1991) ch. 4, p. 365.
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which indicates the deviation from equilibrium on the interface for a given orientation
and normal velocity. It might be more convenient to discuss the normal velocity as a
function of the kinetic supercooling Vn = Vn(θ,ϕ,β), which is the inverse function of
β(θ,ϕ,Vn). The micro-solvability theory relates the selection of growth direction to
the anisotropy of β and d and it is now considered that the anisotropy is crucial to
the existence of stable growth morphologies. In the light of the above remarks, we
now suggest a few scenarios which can explain the morphological transition from the
flat structure to the double pyramid structure.
First, let us neglect the surface tension and consider only the anisotropic
behavior of the velocity as a function of the interface supercooling. In order to
explain a morphological transition in this case the dependence of velocity Vn must be
inseparable from its dependence on orientation, i.e.:
(4)
Vn ≠ f(θ,ϕ)·g(β).
This is a generalization of Ryan’s proposal[79], in which he treated the growth
velocity as a vectorial sum of the velocity in the basal plan and the growth
perpendicular to it. The crystal grows in the direction which has minimum β for the
given Vn. In this approach the morphological transition is seen as the result of a
change in the growth manner in the basal direction (c direction) from layer-by-layer
growth [96] to continuous growth, or in another words kinetic roughening[97]. One
should remark that, while growth in non-crystallographic direction is influenced by
the velocities in the different crystallographic direction it is not a simple vector
summation , as explained by Wettlaufer et al. [98] In the present case, the anisotropy
in the kinetic effect of ice can be explained by different entropy barriers due to
different configuration needed to add a molecule to the a surface and the c surface
(Jackson et al. [99]). It is quite conceivable that β has maxima along all high symmetry
directions, and therefore has its minima in low symmetry directions.
On the other hand, one can assume that the important parameter governing the growth
direction is the anisotropy of the surface stiffness γ + γ’’, which is proportional to d.
Growth then occurs in the direction of minimum d. This approach has been
implemented by Gonzalez-Cinca et al.[100] who have compared two dimensional
phase field simulation of diffusion limited growth with the morphologies of liquid
crystals. An important feature of this simulation is the inclusion of the cusp in the
surface tension which introduce a delta function into the stiffness. Since this is a
numerical simulation it does not bring out the reason for the change in orientation as
a function of supercooling.
If both kinetic and surface tension effects play comparable parts, Brener and Levine
[90] have suggested that the transition could result from competition between them;
this does not require dependence of these parameters on temperature. In particular,
they showed that a continuous change in the growth direction results if the symmetry
is low.

[96] K. Nagashima and Y. Furukawa, J. of crystal growth 171 (1997) 577.
[97] A. A. Chernov, Modern Crystallography III: Crystal Growth (Springer, Berlin, 1984) ch. 3, p.
128.
[98] J. S. Wettlaufer, M Jackson and M. Elbaum, J. Phy. A: Math. Gen 27 (1994) 5967.
[99] K.A Jackson. , D.R. Uhlmann, and D.R. Hunt, J. Crystal Growth 1 (1967) 1.
[100] R. González-Cinca, L. Ramírez, J. Casademunt, A. Hernández-Machado, L. Kramer, T. Tóth
Katona, T. Börzeönyi, Á. Buka, Physica D 99 (1996) 359.
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5. Discussion

One aspect of this problem is that the shape of a crystal growing in a noncrystallographic orientation should not be symmetrical with respect to the growth
direction[88,94]. While the kinetic and capillary effects are themselves symmetrical
with respect to the crystallographic orientation, if the growth axis is tilted, it follows
that the temperature is not uniform on the interface. The inner surface of the pyramid
will be warmer than the outside since the two have the same orientation but are
growing at different velocities [94]. The temperature map Fig. 3 appears to confirm
this result, but one must take into account the partial obscuration of the field by the
concavity of the pyramid on its outside. However, asymmetry of the crystal shape is
also noticeable in flat crystals growing in the symmetry plane[82], and the
temperature map [101] also confirms this. It is not clear yet what symmetry-breaking
mechanism is responsible for this phenomenon; it is possible that convection in the
water may be involved, but it may be connected with the anisotropy of β and d.

6. Conclusions

These experiments represent the first direct observation of temperature fields around
growing crystals. The experiments on heavy ice (which crystallizes similarly to
regular ice) have demonstrated that the two branches of the double pyramidal
structure grow independently. This suggests that the origin of this structure is at the
single dendrite level, but the experiments have not yet led to a distinction between the
different theories leading to asymmetry.
We think that further investigation of the interface parameter as well as theoretical
work on this problem is important in order to understand the growth of nonisotropic
materials
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Appendix E
Simulation of the temperature field around 2D crystal growing
in 3D melt.
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cc
c
c
c

This program calculates the
temperature field
around 2D crystal
growing in 3D

do tau2=1,300

cc

c
c
c Braslavsky Ido 13.10.96
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cc
implicit none
integer size,i,j,k,tau1,tau2
parameter (size=65)
real tr(6) /0.,1.,0.,0.,0.,1./
real T(0:size+1,0:size+1,0:size+1),
sup,T2(0:size+1,0:size+1,0:size+1)
dend(0:size+1,0:size+1,0:size+1),
dend2(0:size+1,0:size+1,0:size+1)
show1(0:size+1,0:size+1),
show2(0:size+1,0:size+1)
min,max,tresh1,tresh2,tresh3,heat,diff
integer flag1,flag2
write(*,*) 'initial temperature:'
read(*,*) sup
c
sup= -1.6
min=sup ; max=2.; diff=0.07
heat=1

Different threshold for z and (x , y).
tresh1=-1. ; tresh2=-1.; tresh3=-1.2

cc

initialization
do i=0,size+1
do j=0,size+1
do k=0,size+1
T(i,j,k)=sup
dend(i,j,k)=0
end do
end do
end do
call PGbegin(0,'?',1,1)
call PGsci(10)
call PGpaper(0.,0.75)
call PGenv(0.,float(size),0.,float(size),0,1)

cc

The seed

dend(size/2+1,size/2,size/2)=1
dend(size/2,size/2+1,size/2)=1
dend(size/2+1,size/2+1,size/2)=1
dend(size/2,size/2,size/2)=1
dend(size/2+1,size/2,size/2+1)=1
dend(size/2,size/2+1,size/2+1)=1
dend(size/2,size/2,size/2+1)=1
dend(size/2+1,size/2+1,size/2+1)=1
do tau1=1,1

Diffusion step
do i=1,size
do j=1,size
do k=1,size
T2(i,j,k)=T(i,j,k)*6-(T(i,j-1,k)+
+T(i,j+1,k)+T(i-1,j,k))
T2(i,j,k)=T2(i,j,k)-(T(i+1,j,k)+
+T(i,j,k-1)+T(i,j,k+1))
end do
end do
end do
do i=1,size
do j=1,size
do k=1,size
T(i,j,k)=T(i,j,k)-diff*T2(i,j,k)
T2(i,j,k)=0
dend2(i,j,k)=0
end do
end do
end do

cc

Growth and Heat release
do j=2,size-1
do i=2,size-1
do k=2,size-1
if (dend(i,j,k).eq.1) then
if ((dend(i+1,j,k).eq.0)
.and.(T(i+1,j,k).lt.tresh1))
then
dend2(i+1,j,k)=1.
T2(i+1,j,k)=T2(i+1,j,k)+heat
T2(i+2,j,k)=T2(i+2,j,k)+heat
T2(i,j,k)=T2(i,j,k)+heat
T2(i+1,j+1,k)=T2(i+1,j+1,k)+heat
T2(i+1,j-1,k)=T2(i+1,j-1,k)+heat
T2(i+1,j,k-1)=T2(i+1,j,k-1)+heat
T2(i+1,j,k+1)=T2(i+1,j,k+1)+heat
end if
end if
if (dend(i,j,k).eq.1) then
if ((dend(i,j+1,k).eq.0)
.and.(T(i,j+1,k).lt.tresh2))
then
dend2(i,j+1,k)=1.
T2(i,j+1,k)=T2(i,j+1,k)+heat
T2(i,j+2,k)=T2(i,j+2,k)+heat
T2(i,j,k)=T2(i,j,k)+heat
T2(i-1,j+1,k)=T2(i-1,j+1,k)+heat
T2(i+1,j+1,k)=T2(i+1,j+1,k)+heat
T2(i,j+1,k-1)=T2(i,j+1,k-1)+heat
T2(i,j+1,k+1)=T2(i,j+1,k+1)+heat
end if
end if
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if (dend(i,j,k).eq.1) then
if ((dend(i,j-1,k).eq.0).and.(T(i,j-1,k).lt.tresh2))
then
dend2(i,j-1,k)=1.
T2(i,j-1,k)=T2(i,j-1,k)+heat
T2(i-1,j-1,k)=T2(i-1,j-1,k)+heat
T2(i+1,j-1,k)=T2(i+1,j-1,k)+heat
T2(i,j,k)=T2(i,j,k)+heat
T2(i,j-2,k)=T2(i,j-2,k)+heat
T2(i,j-1,k-1)=T2(i,j-1,k-1)+heat
T2(i,j-1,k+1)=T2(i,j-1,k+1)+heat
end if
end if
if (dend(i,j,k).eq.1) then
if ((dend(i-1,j,k).eq.0).and.(T(i-1,j,k).lt.tresh1))
then
dend2(i-1,j,k)=1.
T2(i-1,j,k)=T2(i-1,j,k)+heat
T2(i-2,j,k)=T2(i-2,j,k)+heat
T2(i,j,k)=T2(i,j,k)+heat
T2(i-1,j+1,k)=T2(i-1,j+1,k)+heat
T2(i-1,j-1,k)=T2(i-1,j-1,k)+heat
T2(i-1,j,k-1)=T2(i-1,j,k-1)+heat
T2(i-1,j,k+1)=T2(i-1,j,k+1)+heat
end if
end if
if (dend(i,j,k).eq.1) then
if ((dend(i,j,k+1).eq.0).and.(T(i,j,k+1).lt.tresh3))
then
dend2(i,j,k+1)=1.
T2(i1,j,k+1)=T2(i-1,j,k+1)+heat
T2(i+1,j,k+1)=T2(i+1,j,k+1)+heat
T2(i,j-1,k+1)=T2(i,j-1,k+1)+heat
T2(i,j+1,k+1)=T2(i,j+1,k+1)+heat
T2(i,j,k+1)=T2(i,j,k+1)+heat
T2(i,j,k)=T2(i,j,k)+heat
T2(i,j,k+2)=T2(i,j,k+2)+heat
end if
end if
if (dend(i,j,k).eq.1) then
if ((dend(i,j,k-1).eq.0).and.(T(i,j,k-1).lt.tresh3))
then
dend2(i,j,k-1)=1.
T2(i-1,j,k-1)=T2(i-1,j,k-1)+heat
T2(i+1,j,k-1)=T2(i+1,j,k-1)+heat
T2(i,j-1,k-1)=T2(i,j-1,k-1)+heat
T2(i,j+1,k-1)=T2(i,j+1,k-1)+heat
T2(i,j,k-1)=T2(i,j,k-1)+heat
T2(i,j,k)=T2(i,j,k)+heat
T2(i,j,k-2)=T2(i,j,k-2)+heat
end if
end if

do i=1,size
do j=1,size
do k=1,size
if (dend2(i,j,k).eq.1) then
dend(i,j,k)=1.
end if
T(i,j,k)=T(i,j,k)+T2(i,j,k)
end do
end do
end do
end do

cc

Projection
do i=1,size
do j=1,size
flag1=0
flag2=0
show1(i,j)=show1(i,j)+(T(i,size/2,j)-sup)
if (dend(i,size/2,j).eq.1) then
flag1=1
end if
do k=1,size
show2(i,j)=show2(i,j)+(T(i,k,j)-sup)
if (dend(i,k,j).eq.1) then
flag2=1
end if
end do
if (flag1.eq.1) then
show1(i,j)=sup
end if
if (flag2.eq.1) then
show2(i,j)=sup
end if
end do
end do
call pggray(show2,size+2,size+2,1,
size,1,size,sup,25,tr)
call pgpage

end do
call pgend
end

end do
end do
end do
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Appendix F
Simulation program of temperature field around growing
pyramid.
heat=1
melt=0
do i=0,size+1
do j=0,size+1
do k=0,size+1
T(i,j,k)=sup
dend(i,j,k)=0
end do
end do
end do

program pyramid
cccccccccccccccccccc

c Temperature field around
c crystal growing with
c pyramid structure.
c
c Braslavsky Ido 22.10.96, 16.6.97
c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccc
implicit none
integer
size,i,j,k,k1,k2,
tau1,tau2,ii,jj,kk
s,l,l1,h,flag1,flag2,flag3,step
parameter (size=100,kk=256)
real
tr(6) /0.,1.,0.,0.,0.,1./
T(0:size+1,0:size+1,0:size+1),
sup,T2(0:size+1,0:size+1,0:size+1)
dend(0:size+1,0:size+1,0:size+1),
dend2(0:size+1,0:size+1,0:size+1)
show1(0:size+1,0:size+1),
show2(0:size+1,0:size+1)
min,max,heat,diff,teta,melt
indata(kk,kk)
character*30 resname

c

c

write(*,*) 'initial temperature:'
read(*,*) sup
sup= -1.6
min=sup
max=2.
s=size/2
teta=1*3.1415/360
step=abs(1/tan(teta))
step=3
diff=0.07

PGenv(0.,float(size),0.,float(size),0,-1)
open(11,file='pyramid1.temp'
,form='unformatted',status='new')
open(12,file='pyramid1.dend'
,form='unformatted',status='new')
c
c

do tau1=1,18
do tau2=1,30
do l=0,10
do h=1,step+1
write(*,*) l,h

ccc difusion
do tau1=1,2
do i=1,size
do j=1,size
do k=1,size
T2(i,j,k)=T(i,j,k)*6-(T(i,j-1,k)+
+T(i,j+1,k)+T(i-1,j,k))
T2(i,j,k)=T2(i,j,k)-(T(i+1,j,k)+
+T(i,j,k-1)+T(i,j,k+1))
end do
end do
end do
do i=1,size
do j=1,size
do k=1,size
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T(i,j,k)=T(i,j,k)diff*T2(i,j,k)
T2(i,j,k)=0
dend2(i,j,k)=0
end do
end do
end do
end do
ccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccc

growing

do k=1,size
if (dend2(i,j,k).eq.1) then
dend(i,j,k)=1.
end if
end do
end do
end do
ccccccccccccccccccccccccccccccccccc
end do
end do

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc
l1=step*l+h
k1=l+size/2
k2=size/2-l
if (h.eq.step+1) then
l1=l1-1
k1=k1+1
k2=k2-1
end if
do j=size/2-l1,size/2+l1
do i=size/2-l1,size/2+l1
if ((j.eq.sl1).or.(j.eq.s+l1).or.(i.eq.sl1).or.(i.eq.s+l1)) then
dend2(i,j,k1)=1.
T(i,j,k1)=T(i,j,k1)+heat
T(i+1,j,k1)=T(i+1,j,k1)+heat
T(i-1,j,k1)=T(i-1,j,k1)+heat
T(i,j+1,k1)=T(i,j+1,k1)+heat
T(i,j-1,k1)=T(i,j-1,k1)+heat
T(i,j,k1-1)=T(i,j,k1-1)+heat
T(i,j,k1+1)=T(i,j,k1+1)+heat
write(*,*) T(i,j,k1)
dend2(i,j,k2)=1.
T(i,j,k2)=T(i,j,k2)+heat
T(i+1,j,k2)=T(i+1,j,k2)+heat
T(i-1,j,k2)=T(i-1,j,k2)+heat
T(i,j+1,k2)=T(i,j+1,k2)+heat
T(i,j-1,k2)=T(i,j-1,k2)+heat
T(i,j,k2-1)=T(i,j,k2-1)+heat
T(i,j,k2+1)=T(i,j,k2+1)+heat
end if
end do
end do
do i=1,size
do j=1,size

do i=1,size
do j=1,size
flag1=0
flag2=0
do k=1,size
show1(i,j)=show1(i,j)+(T(i,j,k)-sup)
show2(i,j)=show2(i,j)+(T(i,k,j)-sup)
end do
if (flag1.eq.1) then
show1(i,j)=sup
end if
if (flag2.eq.1) then
show2(i,j)=sup
end if
end do
end do
resname='pyramid2'
do ii=1,size
do jj=1,size
indata(ii,jj)=show2(ii,jj)
indata(ii+size,jj)=
T(ii,jj,size/2)*50
indata(ii+size,jj+size)=
T(ii,jj,size/2+10)*50
end do
end do
call
wrt_r256_bat(resname,indata)
cc (wrt_r256_bat subrutine can be
found in S. Kostianovsky thesis. It just
write data to file) cc
close(11)
end
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Abstract
This thesis deals with the measurement of temperature fields around
crystals growing from a supercooled fluid. The method used to image the
temperature field is interferometric tomography. Most of the experiments
were done in water and heavy water, but a few were done in
succinonitrile.
Dendritic growth, as an example of pattern formation in a system far from
equilibrium, has been thoroughly investigated during the past few
decades both experimentally and theoretically. Recent developments in
the theory indicate the importance of the microscopic properties of the
interface between the crystal and the fluid in determining its macroscopic
behaviour. For example, anisotropy arising from the crystal structure
influences both the directions and velocities of growth. In order to follow
the dynamics of the crystallization, it is natural to investigate the driving
force for growth. In the parallel case of crystals growing from
supersaturated solution, where the concentration controls the growth
process, optical methods have been used to investigate the fields. These
experiments were done in quasi-two-dimensional systems, and recently
results have been obtained which allow comparison with theoretical
ideas.
In the experimental system used for this work, ice crystals are nucleated
by an electric pulse (electro-freezing effect) and grow in a capillary tube
immersed in a container of water at a controlled temperature. The end of
the capillary is open and is situated at the center of the container. The
initial temperature of the water is below the melting temperature, so that
the water is meta-stable, i.e. supercooled. When the crystal reaches the
end of the capillary it starts to grow freely in the three-dimensional
medium. These are the conditions under which dendritic growth is
observed, i.e. the crystals have the form of needles growing in preferred
directions. During the growth process, latent heat of fusion is emitted at
the growing interface. Previously to this work, the temperature field in
the medium around a growing crystal has never been measured.
The research consists of two parts. The first part was to develop a
technique to allow dynamic observation of the temperature field. The
practical implementation of a technique to measure the temperature field
around a crystal growing in a supercooled fluid allows the examination of
the basic assumptions on which the theory is built, and a deeper

- IIunderstanding of the growth process. The temperature at each point was
determined by using the refractive index and its dependence on the
temperature. An integral of the refractive index along the line of sight was
determined interferometrically. In order to determine the local value in
three dimensions one must observe the growth cell simultaneously from
several directions and use tomographic reconstruction. This process was
carried out on ice growing from regular water and from heavy water, and
on crystals growing from melted succinonitrile. Water was chosen as the
working medium in general because ice is a well-known material which is
very anisotropic and therefore gives rise to interesting behaviour. During
the experimental research it turned out that heavy water has several
features superior to those of regular water relating to temperature
reconstructions, while the morphological properties of the growing
crystals are identical to those of regular ice . In many cases, complete
tomographical reconstruction was not possible because the crystal itself
obscured some directions of observation; but even in these cases partial
information gave rise to new discoveries. In addition, use of symmetry
inherent to the problem often allowed full reconstruction to be carried
out.
Another material used in the experiments was succinonitrile, which is one
of the standard materials of research on dendritic crystal growth. The
optical properties of this material are very suitable to this technique, and
it was used to demonstrate the wider applicability of the technique.
Because of the depth of field necessary in order to observe fast-growing
crystals, the spatial resolution of the imaging was limited.
The second stage of the research focused on crystals of ice and heavy ice
and the understanding of their typical growth shapes in the light of the
temperature fields measured. The growth of ice from water is a classic
example of the growth of a very anisotropic crystal from supercooled
fluid. Ice crystals grow as two-dimensional structures in a threedimensional medium. In certain temperature regions the crystals grow as
flat plates, and in others as pyramids. The latter structures have the form
of two hollow pyramids joined at their apices, i.e. the structure consists of
twelve identical plates formed of dendrites all growing at the same angle
to the hexagonal axis. These directions are not high-symmetry directions.
This structure has been investigated in the past, but following recent
developments in the theory of dendritic growth it was worth
reconsidering the explanations in the hope of gaining new insight.

- III The main results which were obtained on ice crystals and their
temperature fields are as follows. Measurement of the crystal growth rates
showed that
there was no significant difference between regular and heavy ice. The
same is true of the structures observed. The influence of convection on
crystal growth is well known, and experiments have even been done in
space to avoid this effect, but little is known about it in detail. In the
present work, the temperature field was seen to be distorted upwards,
which is direct evidence of the existence of convection.
Measurement of the temperature field around the double pyramidal
structure showed that there is no mutual influence between the two
pyramids. From this, one learns that each dendritic structure grows
independently and that the current theories for individual dendrites should
be able to explain the complete morphologies observed. When examining
the mechanisms suggested for growth in non-symmetry directions, it
appears that the shape of the crystal tip should be asymmetric and thus the
temperature field should be asymmetric too. The two asymmetries should
be mutually supportive. The temperature field allows the crystal to grow
in an asymmetric but unchanging manner, and the emission of heat from
the resulting asymmetric source
supports the asymmetric field.
Measurement of the temperature field around the pyramidal structure as
carried out in this research indicates such asymmetry. A surprising
observation was that the field around a flat crystal was also asymmetric,
and indeed when examining published images of growing ice crystal
plates, as seen from their narrow side, one can also notice the asymmetry
of growth of the edges. This effect should be investigated in future
research.
In summary, this research is the first to measure dynamic temperature
fields around crystals growing from supercooled fluid. Ice and heavy ice
crystals were examined by this technique, and some preliminary
observations on succinonitrile. Future work using the techniques
developed here should concentrate on improving the spatial resolution in
order to determine more exactly the interface conditions.

