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V enovanie

túto knihu venujem svojej manželke, deťom, rodičom a všetkým
priateľom.

K.S.



Cieľom týchto učebných textov je poskytnúť študentom druhého a tretieho stupňa
vysokoškolského štúdia konkrétny návod na spracovanie 2D difrakčných dát, na real-
izáciu fázovej analýzy z röntgenovo difrakčných dát a pri spresňovaní mikroštruktúr-
nych parametrov identifikovaných fázmetódou Rietveldovho spresnenia. Tento návod
je koncipovaný formou zadania reálnych úloh z praxe materiálového výskumu a vedie
čitateľa krok po kroku procesom spracovania, vyhodnotenia, až po interpretáciu nam-
eraných dát. Na tento účel budú použité voľne prístupné programy ako Fit2D, QualX,
POV-Ray a GSAS II, ako aj voľne stiahnuteľný komerčný program (Diamond), ktorý
umožňuje realizovať úlohu v rámci demonštračného módu. Fázovú analýzu budeme
vykonávať výhradne s využitím voľne šíriteľnej kryštalografickej databázy Crystallo-
graphy Open Database COD.

1. Integrovanie 2D difrakčných dát pomocou programu Fit2D
Väčšina dnešných röntgenovo difrakčných (XRD) experimentov, realizovaných na zdro-
joch synchrotrónného žiarenia využíva na záznam rozptýleného/difraktovaného žiare-
nia dvoj-dimenzionálne (2D) detektory. Tieto detektory zaznamenávajú rozptyl žiare-
nia vo forme matice (X, Y, Intenzita). Našou prvou úlohou bude spracovať takéto 2D
záznamy, spresniť parametre experimentu a záznam azimutálne integrovať do ASCII
formátu v prostredí programu Fit2D [1]. V závere tejto kapitoly bude predstavený
návod na tvorbu makro-súborov na hromadné spracovanie veľkého množstva 2D záz-
namov.

Zadanie:
Nameraný bol röntgenový (rtg.) difrakčný záznam z referenčnej vzorky LaB6 na exper-
imentálnom stanovišti P21.1 PETRA III (DESY Hamburg, Nemecko). Energia použitého
primárneho žiarenia bola E=101,29 keV, približne určená vzdialenosť od vzorky po plošný
detektor bola ∼ 530 mm. Rozmery jednotlivých záznamových bodov (pixelov) 2D de-
tektora sú 0.2×0.2 mm2. Detektor pozostáva z 2048×2048 bodov.

Zadania:

a. Nainštalujte program Fit2D.

b. Načítajte rtg. difrakčný záznam do prostredia programu Fit2D.

c. Zmeňte farebnú škálu záznamu na čierno bielu, zväčšite oblasť obrázka a prezrite
si detaily záznamu.
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d. Zamaskujte všetky neaktívne záznamové body (pixely) detektora, ako aj oblasť
pod zachytávačom primárneho žiarenia (beamstop) a jeho držiakom.

e. Upresnite (kalibrujte) parametre merania.

f. Integrujte 2D dáta do 2 Theta, d a Q priestoru a zapíšte tieto dáta do súborov.

g. Vykonajte azimutálnu integráciu funkciou CAKE.

h. Vytvorte makro-súbor na hromadné spracovanie veľkého množstva dát.

Riešenia:

a. Nainštalujte program Fit2D.

Rôzne verzie programu Fit2D sa nachádzajú na http://ftp.esrf.eu/pub/expg/FIT2D/.
Dajte si programy zoradiť podľa dátumu a stiahnite si najnovšiu verziu pre svoj ope-
račný systém (napr. pre Windows je to fit2d_17_006_Windows7_intel32.exe). Program
nevyžaduje inštaláciu, je to jednoduchý spustiteľný exe súbor. Jeho prvé spustenie
odporúčam realizovať formou nastavenia ako správca. Po správnom spustení pro-
gram vyzerá tak, ako na Obr. 1.

Obr. 1: Úvodná obrazovka programu Fit2D
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b. Načítajte rtg. difrakčný záznam do programu Fit2D.

Stlačte tlačidlo I ACCEPT, dostanete sa do tabuľky definujúcu RAM pamäť, alokovanú
pre spracovanie obrazu. Nakoľko nami zaznamenaný 2D záznammá veľkosť 2048×2048
pixelov a intenzitu v hĺbke 32 bitov, údaje uveďte tak, ako je to na Obr. 2.

Obr. 2: Alokovanie potrebnej RAM pamäte na operácie spracovania 2D obrazu.

Po stlačení tlačidla OK sa dostanete do hlavného výberu programu Fit2D. Tu zvoľte
možnosť POWDER DIFFRACTION (2-D). Voľte INPUT a navigujte výber pomocou UP DIR
do adresára .../Cvicenia/1. cvicenie a vyberte záznam LaB6-00001.tif. V tabuľke, ktorá
sa následne zobrazí nemeníte nič a pokračujte stlačením tlačidla OK. Po tomto kroku
máme načítané dáta. Aby sme si ich viac zviditeľnili, stlačíme voľbu Z-SCALING a WEAK
PEAKS. Výsledok by mal byť zhodný s tým, čo je na Obr. 3. Na tomto obrázku je možné
vidieť hore na aktívnej ploche rtg. záznam polykryštalickej vzorky LaB6, konkrétne
Debye-Scherrerové kružnice, ktoré vznikli priesečníkom difrakčných kužeľov s rovinou
detektora. Na tomto obrázku je taktiež vidieť paličku (akoby šikmý tieň), ktorá drží
zachytávač fotónov primárneho žiarenia (beamstop) v strede Debye-Scherrerových
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kružníc.

Obr. 3: Načítané 2D difrakčné dáta LaB6.

c. Zmeňte farebnú škálu záznamu na čierno bielu, zväčšite oblasť obrázka a prezrite
si detaily záznamu.

Farebnú škálu zobrazenia záznamu zmeníme v hlavnom výbere POWDER DIFFRACTION
(2-D) pomocou OPTIONS/COLORS, kde volíme GRAY-SCALE. Detaily záznamu pri ľu-
bovoľnom zväčšení si môžeme prezrieť pomocou voľby ZOOM IN v hlavnom výbere a
výberom pravouhlej oblasti obrázku na aktívnej ploche hore, Obr. 4. Kliknutím kurzora
na aktívnej ploche dostaneme polohu zvoleného bodu X, Y a jeho intenzitu I, hodnota
d zatiaľ pre nás nie je relevantná. Všimnite si, že najvyššie hodnoty vrcholových in-
tenzít má v poradí druhá kružnica od stredu. Späť na celý rozsah obrázku dostaneme
stlačením tlačidla FULL.
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Obr. 4: Príklad výberu rtg. difrakčného záznamu LaB6 v programe Fit2D. Kliknutím na
akýkoľvek bod aktívnej plochy dostaneme jeho súradnice X a Y, ako aj odpovedajúcu
intenzitu záznamového bodu.

d. Zamaskujte všetky neaktívne záznamové body (pixely) detektora, ako aj oblasť pod
zachytávačom primárneho žiarenia (beamstop) a jeho držiakom.

V hlavnom výbere POWDER DIFFRACTION (2-D) vyberieme MASK v tomto výbere v pr-
vom kroku budeme maskovať pixely s hodnotou intenzity nižšou, ako je nami stano-
vený prah. Volíme THRESHOLD MASK a na otázku LESS THAN COMPARISON potvrdíme
YES. Následne zadáme prah intenzity 1 count. Po tejto voľbe sú červenou označené
maskované neaktívne pixely, ktorých hodnota intenzity je 0. Tieto body sú poško-
dením nášho 2D detektora. V druhom kroku, zamaskujeme všetky aktívne body, ktoré
ležia pod zachytávačom primárneho žiarenia (beamstop) a jeho mechanickou pod-
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porou (plastovou paličkou). Na to si zväčšíme oblasť, v ktorej chceme oblasť masko-
vať (ZOOM IN) a vyberieme si voľbu MASK POLYGON. Postupným klikaním na aktívnu
oblasť definujeme plochu detektora pod zachytávačom a jeho podporou. Výsledok
bude podobný tomu na Obr. 5 vľavo aj vpravo. Získanú masku si uložíme stlačením
SAVE MASK do súboru pod názvom napr. 1 cvičenie Fit2D maska.msk.

Obr. 5: Naľavo: zamaskovaná oblasť beamstop a jej podpory. Napravo: celá aktívna
oblasť detektora po vykonaní operácií maskovania.

e. Upresnite (kalibrujte) parametre merania.

Najdôležitejšou operáciou pred samotným spracovaním záznamov z neznámych vzoriek
je presne stanoviť parametre realizovaného merania. Jedná sa predovšetkým o urče-
nie spoločného stredu Debye-Scherrerových kružníc, vzdialenosti vzorky od detek-
tora, ako aj parametre pootočenia detektora voči primárnemu lúču. Na tento účel
VŽDY pred začiatkom experimentu, alebo po akejkoľvek zmene nastavenia experi-
mentu, vykonáme meranie referenčnej vzorky. V praxi rtg. difrakcie sa používajú
práškové materiály s definovanou veľkosťou častíc, definovanou veľkosťou mriežko-
vého parametra a minimálnym podielom vnútorných napätí. Najčastejšie sa použí-
vajú práškový kremík (Si), hexaborid lantánu (LaB6) a/alebo dioxid céru (CeO2). V
našom experimente sme merali LaB6. Upresnenie experimentálnych parametrov v
prostredí Fit2D vykonáme v hlavnom výbere POWDER DIFFRACTION (2-D) kliknutím
na CALIBRANT. Tam zvolíme LANTHANUM HEXABORIDE. V tabuľke parametrov, ktorá
nasleduje, musíme vyplniť:
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• Približnú vzdialenosť vzorky od detektora (na experimente bola pomeraná vzdia-
lenosť pomocou pravítka, alebo pásma) na približne 530mm. Klikneme na DIS-
TANCE, zadáme hodnotu 530 a klikneme na OK.

• Vlnová dĺžka použitého žiareniamusí byť známa a presne určená (beamline scien-
tist - osoba zodpovedná zameraciu stanicu vám ju povie). V našomprípademáme
údaj o energii fotónov a to konkrétne 101,29 keV. Vlnovú dĺžku si z nej vypočítame
použitím vzorca λ[Å] = 12.398

E[keV ]
. Čiže vlnová dĺžka použitého žiarenia v našom expe-

rimente bola 0.1224 Å (pozn. 1 Å je 10−10 m). Túto hodnotu doplníme do tabuľky
vo Fit2D.

• Veľkosť záznamových bodov je 200×200 µm2. Doplníme to do 3. a 4. riadku
tabuľky.

• Ostatné parametre upravte podľa Obr. 6. Je dôležité, aby pre REFINE X-RAY WAVE-
LENGTH bola zvolená voľba NO.

Obr. 6: Tabuľka parametrov pred spresnením (kalibráciou).

Po tomto nastavení klikneme OK. Program si žiada, aby sme na aktívnej ploche
označili minimálne 3 body na prvej kružnici LaB6. To urobíme tak, že sa kurzorom
myši nastavíme približne na 1. kružnicu, pričom sa pozeráme do ľavého dolného rohu
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(spy glass), kde je oblasť okolo kurzora zväčšená, a keď sme približne v strede tejto
kružnice ľavým tlačidlom myši potvrdíme 1. bod. Toto opakujeme na ďalších časti-
ach kružnice. Nie je potrebné byť veľmi presný, algoritmus Fit2D následne automat-
icky vyhľadá body v strede kružníc. Dôležité je byť v blízkosti tej správnej kružnice v
rôznych oblastiach jej obvodu. Keď sme dokončili potvrdenie minimálne troch bodov
na 1. kružnici, klikneme na veľkú žltú oblasť v strede dole. Ak kalibrácia úspešne
prebehne, uvidíme obrázok podobný tomu, ako na Obr. 7 vľavo. Upresnené experi-
mentálne parametre si môžeme pozrieť kliknutím na INTEGRATE, Obr. 7 vpravo. Je do-
brým zvykom si uložiť snímku týchto upresnených parametrov v tom istom priečinku,
v ktorom máme 2D dáta.

Obr. 7: Vľavo: obrázok aktívnej plochy po úspešnej kalibrácii. Vpravo: upresnené pa-
rametre realizovaného merania.

f. Integrujte 2D dáta do 2Theta, d a Q priestoru a zapíšte tieto dáta do súborov

Po voľbe INTEGRATE sa nám otvorí tabuľka so zoznamom upresnených parametrov
merania. Po ich kontrole stlačte OK, otvorí sa ďalšia tabuľka, viď Obr. 8 vľavo, kde v pr-
vom riadku volíme typ priestoru, do ktorého chceme integrovať naše 2D dáta. Na výber
máme možnosti integrácie: difrakčný uhol (2-THETA), medzirovinné vzdialenosti (D-
SPACING), hodnota veľkosti rozdielu vlnových vektorov (Q-SPACE) prípadne do radiá-
lnej vzdialenosti od stredu (RADIAL). Vyberte si 2-THETA (najčastejšia voľba) a stlačte
OK. Po úspešnej integrácii sa aktívna plocha Fit2D zmení na záznam funkcie I(2Theta),
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ako je to zobrazené na Obr. 8 vpravo tlačidlom EXCHANGE si môžeme prepínať medzi
pôvodným 2D záznamom a jeho radiálne integrovanou reprezentáciou. Záznam po
integrovaní zobrazíme na aktívnej ploche a môžeme si ho uložiť kliknutím na voľbu
OUTPUT. Následný výber ponúka rozličné formáty budúceho súboru. Pre jednoduchý
ASCII zápis (hlavička, nasledovaná dvoma stĺpcami 2Theta, Intenzita) volíme možnosť
CHIPLOT. Zobrazí sa nám tabuľka zápisu, viď Obr. 9 vľavo, kde stlačením FILENAME
navigujeme Fit2D tam, kde súbor chceme zapísať. Po jeho uložení dátový zápis vyz-
erá tak, ako na Obr. 9 vpravo. Po prepnutí aktívnej plochy na 2D záznam rovnakým
spôsobom vykonajte integráciu do d a Q priestoru.

Obr. 8: Vľavo: tabuľka integračných parametrov. Vpravo: integrovaný 2D záznam do
priestoru 2Theta-Intenzita.
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Obr. 9: Vľavo: tabuľka formátu zápisu. Vpravo: dátový zápis vo formáte chiplot.

g. Vykonajte integráciu funkciou CAKE

Inou možnosťou integrácie 2D záznamu do 2Theta, d alebo Q priestoru je postup, v
ktorom vyberieme iba určitú časť 2D záznamu formou azimutálno radiálneho výseku
z rtg. záznamu funkciou CAKE. Po stlačení CAKE máme v prvom kroku definovať stred
Debye-Scherrerových kružníc. Nakoľko jeho súradnice sme presne určili kalibráciou,
volíme NO CHANGE. V ďalšom kroku stanovíme začiatok azimutálneho výseku. Nasta-
víme kurzor na aktívnu plochu a klikneme ľavým tlačidlom myši, rovnako tak urobíme
aj pre konečnú časť azimutálneho výseku. Ďalej definujeme, od akej radiálnej vzdia-
lenosti chceme mať náš úsek. Kliknutím na veľké žlté tlačidlo v strede dole zvolíme
možnosť od stredu všetkých kružníc. Vonkajší limit znova volíme kliknutím na aktívnu
plochu. Na obrázku je potom čiernym ohraničením znázornený vybraný úsek 2D zá-
znamu 1. Tam, v možnostiach zobrazených na dolnej lište môžeme zmeniť nastavenia
limitov výseku, ak ich chceme ešte dodatočne modifikovať, Obr. 10 vľavo. Ak sme
s výberom spokojní, volíme INTEGRATE, ktorý nám znova zobrazí tabuľku upresne-
ných parametrov merania 2. Skontrolujeme parametre, a pokiaľ je všetko v poriadku,
stlačením tlačidla OK sa nám zobrazí druhá tabuľka parametrov integrácie axiálno-
radiálneho výseku, Obr. 10 vpravo. Zmeníme NUMBER OF AZIMUTHAL BINS z 94 na
1 pri farebnej škále GRAY-SCALE je výsek pravdepodobne nevyditeľný, jasne ho uvidíme, ak zmeníme farebnú škálu z GRAY-

SCALE na INVERSE GREY-SCALE a vrátime sa späť do voľby CAKE.
2 Pri každom integrovaní sledujeme, či nedošlo k zmene parametrov. Jedinou mne zatiaľ známou chybou (bug) programu

Fit2D je, že pri prepínaní okien si program svojvoľne mení parametre veľkostí záznamových bodov (pixelov)!
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1 a stlačíme OK. Výsledok je integrácia dát iba v oblasti vybraného výseku a to do
priestoru 2-Theta Intenzita, Obr. 11 vľavo. Znova prepneme na 2D záznam použitím
tlačidla EXCHANGE. Vykonáme tú istú integráciu ako predtým, len s tým rozdielom,
že NUMBER OF AZIMUTHAL BINS zmeníme na pôvodných 94. Výsledok je taký, ako na
obrázku 11 vpravo. Dáta sú pretransformované do nového 2D záznamu, kde na osi x je
vynesená hodnota 2theta alebo d alebo Q parametra (podľa predtým uskutočneného
výberu/nastavenia), na osi y je vynesená hodnota azimutálneho uhla a intenzita je
vyjadrená pomocou zvolenej farebnej škály.

Obr. 10: Vľavo: 2D difrakčný záznam s vyznačeným azimutálno/radiálnym výsekom,
Vpravo: 2. tabuľka integrácie dát.

Obr. 11: Vľavo: integrovaný výsek do priestoru 2Theta Intenzita. Vpravo: výsek preve-
dený do závislosti azimutálnych a radiálnych uhlov.
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h. Tvorba makro-súborov na hromadné spracovanie veľkého množstva dát.

Výstupmi experimentov na synchrónnvých zdrojoch, ktoré využívajú 2D detektory je
obvykle veľké množstvo dát (často GB až TB), ktoré pochádzajú z merania vzoriek s
rovnakým nastavením, u ktorých sa menil iba jeden vonkajší parameter napr. teplota,
magnetické pole, mechanické zaťaženie alebo pod.. Jedná sa o experimenty typu
“in-situ“. Nakoľko sa nemenia parametre merania, vieme u nich s výhodou využiť
prostriedky hromadného spracovania formoumakro-súborov (obsahujúce zostavu prí-
kazov, ktoré budú aplikované na všetky záznamy rovnako). Príkladommôže byťmakro-
subor na radiálne integrovanie 2D záznamov, ktoré boli získané pri rovnakých pod-
mienkach merania. Program Fit2D má implementovaný veľmi jednoduchý systém edi-
tovania makrosúborov, volením inštrukcií v grafickom rozhraní, ktoré sa automaticky
zapisujú do textového súboru makra. Postupujeme takto:

• Nastavíme sa do hlavnéhomenu programu Fit2D, kde zvolímeMACROS / LOG FILE.

• Následne volíme CREATEMACROa na otázku STOREMACRO In: fit2d.mac odpovieme
NO a zvolíme si náš názov napr. pokus.mac, ktorý nahráme na nami volené
miesto, najlepšie tam, kde máme naše dáta. V mojom prípade .../Cvicenia/1.
cvicenie.

• Od tohto momentu sa každý úkon vo Fit2D, každé kliknutie zapíše ako textová
inštrukcia do tohto makro-súboru.

• Volíme EXIT / POWDER DIFFRACTION (2-D) / INPUT, tu si vyberieme jeden súbor
(napr. 1.tif ), na ktorý budeme aplikovať všetky nasledujúce inštrukcie. Stlačte OK.

• V MASK zvolíme LOAD MASK a nahrámemasku bodov, ktorú sme si vytvorili v časti
d. Po jej nahraní vyjdeme o úroveň vyššie stlačením tlačidla EXIT.

• Postupujeme obdobne ako pri načítavaní dát, čiže INTEGRATE tu v tabuľke in-
tegrovania skontrolujte, či nedošlo k pozmeneniu údajov veľkosti záznamových
bodov, pokiaľ áno, zmeňte údaje na 200×200 mikrometrov.

• Odporúčam kliknúť na všetky parametre tabuľky azimutálnej integrácie a potvrdiť
klávesou ENTER ich správne hodnoty .

• V ďalšom nastavení potvrďte iba parameter integrovania do 2-THETA priestoru.
Po stlačení OK nám prebehne radiálna integrácia 2D záznamu.

• Zapíšte integrované dáta v chiplot formáte (ASCII) pomocou OUTPUT CHIPLOT ...

• Vráťte sa naspäť do hlavného menu do položky MACROS / LOG FILE, tu voľte STOP
MACRO. Tým bol obsah makro-súbora vytvorený, viď. Obr. 12 vľavo.
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• V textovom editore je potrebné v tomto súbore zmeniť dva riadky a to:
riadok .../Cvicenia/1. cvicenie*1.tif nahraďte za #IN
a riadok .../Cvicenia/1. cvicenie/1.chi nahraďte za #OUT, viď Obr. 12 vpravo. Po
tejto úprave súbor uložíme.

• Samotné spustenie makra realizujeme príkazom RUN SEQUENCE.

• Na oznámenie v červenom poli potvrdíme OK, nakoľko tieto zmeny v súbore sme
už urobili.

• Vyberieme zo zoznamu naše makro, pokus.mac.

• Teraz nás program žiada zadať prvý 2D záznam v rade, volíme 1.tif.

• Následne posledný súbor v celkovej postupnosti záznamov, v našomprípade teda
6.tif.

• Volíme FILE INCREMENT 1, čo znamená, že budeme integrovať každý zo záznamov
od prvého po posledný. Ak by sme zvolili 2, tak by sa integroval iba každý druhý
záznam.

• OUTPUT FILES EXTENSION, tu použijeme tlačidlo backspace, až pokiaľ nepoču-
jeme zvukové znamenie a potom napíšeme ľubovoľnú koncovku súborov. Zvoľme
chi.

• Integrovanie všetkých záznamov prebehne automaticky a výstupomsú nové súbory
typu *.chi, viď. Obr. 13.

Obr. 12: Vľavo: zápis makro súboru vytvoreného automatickým editovaním v programe
Fit2D, Vpravo: upravený záznam pre potreby funkcie RUN SEQUENCE..

13



Obr. 13: Výstup chi súborov z automatického integrovania funkciou makro.

Záveromprvého cvičenia je nutné poznamenať, že program Fit2Dmá veľkémnožstvo
funkcií rôzneho spracovania 2D záznamov. Program má zároveň rozsiahlu nápomoc.
Preskúmanie týchto možností ponechávam študentom na samoštúdium.
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2. Fázová analýza z röntgenovo difrakčných dát.
V materiálovom výskume a inžinierskej praxi je veľmi dôležité vedieť, z akých fáz po-
zostáva náš skúmaný materiál. Ako príklad možno uviesť železo, ktoré sa môže na-
chádzať v dvoch rôznych modifikáciách a to buď vo fáze s kubickou objemovo cen-
trovanou mriežkou (α-Fe), alebo s kubickou plošne centrovanou mriežkou (γ-Fe). Obe
fázy pozostávajú výlučne z atómov železa, ale ich vlastnosti sú rôzne, napr. α-Fe je
feromagnetický materiál, zatiaľ čo γ-Fe nie je. Iným príkladom môže byť kontrola
kvality, napr. overenie, či v predmetnej oceli sa nenachádzajú intermetalické fázy,
ktoré ako dôsledok nevhodného tepelného spracovania, môžu mať nežiadúci skre-
hujúci účinok na výsledný materiál. Na takúto identifikáciu sa v praxi najčastejšie
používa röntgenovo difrakčné meranie, kombinované s fázovou analýzou. Podstatou
takejto fázovej analýzy je porovnanie nameraného záznamu s údajmi v kryštalografick-
ých databázach, čím sa potvrdí, alebo vyvráti jej prítomnosť v študovanom materiáli.
Jedná sa teda o výlučne kvalitatívnu analýzu, ktorá má za cieľ identifikovať všetky prí-
tomné fázy v materiáli. V druhej časti týchto praktických návodov vás prevediem krok
po kroku postupom fázovej analýzy z rtg. difrakčných dát, na ktorú budeme použí-
vať bezplatný program QualX2 [2] s kryštalografickou databázou Crystallography Open
Database (COD) [3].

Zadania:

a. Inštalujte program QualX2 s kryštalografickou databázou COD.

b. Vykonajte fázovú analýzu na rtg. zázname pripravenom v časti 1.f, oboznámte sa
s databázou COD, kryštalografickým zápisom cif a programami na vykresľovanie
štruktúr Diamond a POV-Ray.

c. Práškové železo a hliník boli homogenizované mletím a zlisované do tabletky.
Vzorka bola rtg. difrakčne meraná pomocou monochromatického synchrotrón-
ného žiarenia o λ=0,123984Å. Vykonajte fázovú analýzu z rtg. záznamu a identi-
fikujte všetky prítomné fázy.

d. Potom sa Fe/Al vzorka žíhala v ochrannej atmosfére Ar pri teplote 900◦C, pričom
po roztopení Al došlo k silnej aluminotermickej reakcii. Po ochladení bola vzorka
meraná za rovnakých podmienok.

e. Pôvodne amorfná zliatina zloženia Mg80Ni10Ce10 bola žíhaná v diferenčnom ske-
novacom kalorimetri v ochrannej atmosfére Ar. Maximálna teplota 500◦C bola
nad teplotou tavenia danej zliatiny. Po tomto žíhaní sa vzorka ochladila na teplotu
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okolia a bola meraná na laboratórnom difraktometri Philips X‘Pert Pro, s použitím
rtg. lampy s Cu anódou.

Riešenia:

a. Inštalujte program QualX2 s kryštalografickou databázou COD.

Vašou prvou úlohou bude nainštalovať program QualX2 s kryštalografickou databázou
COD do vašich počítačov. Program QualX2 si môžete po úspešnej registrácii stiahnuť
z web stránky http://www.ba.ic.cnr.it/softwareic/qualx/ . Po jeho nainštalovaní
a spustení rozhranie programu vyzerá tak, ako na Obr. 14.

Obr. 14: Rozhranie programu QualX2

Pred samotnou prácou s programom je potrebné stiahnuť a nainštalovať kryšta-
lografickú databázu Crystallography Open Database z adresy http://www.ba.ic.cnr.
it/softwareic/qualx/powcod-download/ (pri výbere z viacerých, odporúčam stiah-
nuť najnovšiu a plnú databázu) 3. Databáza je distribuovaná v zbalenom (zip) for-
máte, pričom po stiahnutí je potrebné ju rozbaliť a nakopírovať na konkrétne miesto
na pevnom disku. Po nakopírovaní databázy na pevný disk je potrebné v programe
QualX2 nastaviť cestu k tejto databáze. To urobíme v záložke Search/Database In-
dexation, otvorí sa nám okno Installed Db, kde klikneme na tlačidlo New. V pravej

3 Upozornenie databáza má PowCod 1906 má ~1,6GB !
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dolnej časti si vyberieme typ suboru *.sq a cestu, kde sme nakopírovali COD databázu.
Nainštalovaná databáza sa zobrazí v okne, Obr. 15.

Obr. 15: Nainštalovaná kryštalografická databáza COD z 27.6.2019

Môžeme vidieť, že nainštalovaná databáza obsahuje 407 105 záznamov a je z 27.6.2019.
Po stlačení tlačítka Close máme pripravený nástroj (program) na vykonanie prvých fá-
zových analýz v rámci nasledujúcich cvičení.

b. Vykonajte fázovú analýzu na rtg. zázname pripravenom v časti 1.f, oboznámte sa s
databázou COD, kryštalografickým zápisom cif a programami na vykresľovanie štruktúr
Diamond a POV-Ray.

Predpokladajme, že vzorka integrovaná v kapitole 1.f (LaB6) je neznáma a máme len
informáciu o jej chemickom zložení, že pozostáva z atómov La a B v približnom pomere
1:6. Pre ďalšie spracovanie, bude potrebné zmeniť zápis súboru LaB6-00001.chi tak,
že vymažeme hlavičku súboru a uložíme ho pod názvom LaB6-00001.dat. Na tomto
súbore budeme realizovať našu prvú fázovú analýzu. Otvoríme si program QualX2 a
načítame si naše dáta cez File/Import Diftaction Data. Nastavíme sa do adresára 2.
cvičenia a vyberieme LaB6-00001.dat. Program si žiada zadať, aká bola vlnová dĺžka
použitého žiarenia. V našom prípade sme použili tvrdé synchrotrónné žiarenie, volíme
teda User Defined a zadáme hodnotu 0,1224 Å, Obr. 16.
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Obr. 16: Výber vlnovej dĺžky použitého žiareni.

Dáta sa nám načítali do programu QualX2, na hornej lište si vyberieme tlačítko
Range, ktorým si volíme rozsah záznamu, ktorý budeme analyzovať. Limity si môžeme
nastaviť numerickým zadaním do zobrazenej tabuľky, alebo nastavením kurzora na
horný červený obdĺžnik a jeho potiahnutím myšou. Výber je individuálny, ale mal by
obsahovať významné časti záznamu. Môj výber je znázornený na Obr. 17.

Obr. 17: Výber rozsahu záznamu, ktorý bude analyzovaný.

V ďalšom kroku je potrebné stanoviť pozadie “background“ záznamu. V hornej lište
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vyberieme Background Options. V tomto výbere máme možnosť modelovať pozadie
rôznymi spôsobmi. Celkovo máme na výber 4 typy matematického vyjadrenia poza-
dia. Ich výber je samozrejme na používateľovi, ale mal by to byť výber s nastavením
parametrov, ktoré čo najlepšie vystihujú plochu záznamu pod difrakčnými vrcholmi
(píkmi). Môj výber je znázornený na Obr. 18.

Obr. 18: Voľba pozadia rtg. difrakčného záznamu.

Nasleduje proces automatického vyhľadávania difrakčnýchmaxím, vyberieme Peak
Search Option. Tu parametrami Threshould on intensity a Sensitivity sa snažíme vy-
brať čo najviac relevantných difrakčných píkov zo záznamu. Potvrdením OK sa v pravej
časti obrazovky zobrazia polohy (Exp-2th) a intenzity (Exp-I). Môj výber aj s nastavením
parametrov vyhľadávania je zobrazený na Obr. 19. V prípade, ak chceme nejaké ma-
ximum zo zoznamu odstrániť, klikneme sa na neho v zozname, príslušný pík sa na zá-
zname označí a stlačíme tlačítko Del. Pokiaľ chceme odstrániť naraz väčšie množstvo
píkov, volíme tlačítko Peak selection a na aktívne ploche stlačením ľavého tlačidla
myši zvolíme oblasť píkov, ktoré následne odstránime stlačením Del. Pridať, alebo
odobrať píky je možno aj graficky, kliknutím na tlačidlo Add peaks (le t click) / Del
peaks (right click).
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Obr. 19: Automatické vyhľadanie difrakčných maxím (píkov).

Nakoľko v samotnej databáze COD je viac ako 400 000 kryštalografických fáz, v
ďalšom kroku aplikujeme reštrikciu vyhľadávania iba na tie fázy, ktoré obsahujú prvky
La a B. Ide o jednoprvkové fázy, ako aj o zmesné fázy - boridy. Vyberieme na hornej
lište tlačítko Restrains, zobrazí sa nám periodická tabuľka prvkov. Najskôr v ľavom
dolnom rohu zvolíme logickú operáciu Just. Potom počet prvkov obmedzíme na 1 až
2 a klikneme na La a B. Výber by mal vyzerať ako na Obr. 20.

Obr. 20: Reštrikcie obmedzujúce výber kryštalografických fáz vzhľadom ku chemi-
ckému zloženiu skúmaného materiálu.

Potvrdením Search within restraints sa nám spustí algoritmus automatického vy-
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hľadania najpravdepodobnejších fáz 4. Keď algoritmus dokončí vyhľadávanie, výsledky
sa zobrazia v dolnej časti obrazovky tak, ako je to znázornené na Obr. 21.

Obr. 21: Výsledok automatického vyhľadávania kryštalografických fáz prítomných v
materiáli.

V zozname dole sú fázy zoradené podľa kritéria najlepšej zhody so záznamami z
databázy (FoM - figure of Merit) 5. Prezrite si všetky ponúknuté fázy. Môžete vidieť, že
najväčšiu zhodu medzi nameraným záznamom a fázami má prvá v zozname 00-210-
4736 Lanthanum Hexaboride B6La. Nakoľko údaje o polohách a intenzitách píkov sú
v karte tejto fázy uvedené len do rozsahu 2 Theta = 8,78, k píkom nad tento limit nie
sú priradené dáta, na zázname reprezentované vertikálnymi čiarami. V rozsahu zá-
znamu 2 Theta 1,17 až 8,78 sú všetky píky označené, žiaden nechýba a ani žiaden nie
je navyše. Tým sme prítomnosť fázy LaB6 potvrdili 6. Našu fázovú analýzu uložíme
do súboru LaB6-00001.qlx. Pozrieme sa na konkrétny záznam, “kartu“ tejto kryšta-
lografickej fázy. Označením príslušného riadku, sa jeho farba podkladu zmení na
tyrkysovú a na pravej dolnej lište kliknutím na Show card of selected phase sa zobrazí
obsah karty, Obr. 22. V hornej časti je uvedený COD CIF file, nasleduje názov, chemický

4 Podobné reštrikcie môžeme aplikovať aj napr. na symetriu, mriežkové parametre a podobne, ale vyhľadávanie s
obmedzením na chemické zloženie je najčastejšie.

5 Pokiaľ to tak nie je, kliknite na stĺpec FoM a na lište vpravo dolu stlačte Sort Cards.
6 Úplné potvrdenie prítomnosti dennej fázy je možné len po realizácii Rietveldovho modelovania a upresnenia, čo bude

predmetom 3. kapitoly v tejto knihe.
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vzorec, kvalita záznamu ako aj odkaz na literatúru, v ktorej bola táto fáza publiko-
vaná. Potom sú uvedené kryštalografické údaje: LaB6 má primitívnu kubickú mriežku
o symetrii priestorovej grupy Pm-3m s mriežkovým parametrom 4,1571 Å. Objem zá-
kladnej bunky je 71,84 Å3 a počet LaB6 molekúl v objeme základnej bunky je 1. Nasle-
dujú difrakčné dáta a na konci karty je ešte uvedený údaj o teoretickej hustote tejto
fázy a poznámky o tom, ako bol tento záznam získaný.

Obr. 22: Karta kryštalickej fázy LaB6.

Z karty skopírujeme odkaz na COD CIF File http://www.crystallography.net/cod/
2104736.html, ktorý vložíme do nášho internetového vyhľadávača. Zobrazí sa nám
záznam v internetovej databáze COD, Obr. 23. V časti Preview môžeme vidieť zná-
zornenú základnú bunku s atómami v jej asymetrickej časti. Obsah celej základnej
bunky si môžeme zobraziť stlačením pravého tlačidla myši a výberom tak, ako na Obr.
24 vľavo. Tým sa zobrazí základná bunka s atómami La v rohoch a B oktaédricky (v
osemstene) usporiadanými v strede základnej bunky, Obr. 24 vpravo.
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Obr. 23: Informačná karta fázy LaB6 v internetovej databáze Crystallography Open
Database.
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Obr. 24: Zobrazenia LaB6, vľavo len obsah asymetrickej časti základnej bunky LaB6,
vpravo: celá vyplnená základná bunka.

Všetky kryštalografické informácie, vrátane polôh atómov nájdeme v súbore tzv.
Crystallographic Information File (CIF), ktorý simôžeme stiahnuť z tejto databázy (2104736.cif ).
Jeho obsah je zobrazený na Obr. 25, kde sú v jeho pravej časti zvýraznené koordináty
atómov asymetrickej časti základnej bunky LaB6. Tento typ súboru je štandardným
vstupom mnohých kryštalografických programov na upresňovanie mikroštruktúrnych
parametrov, ako napr. GSASII, ktorého predstavenie bude predmetom 3. časti týchto
učebných textov.
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Obr. 25: Crystallographic information file identifikovanej fázy LaB6.

Inou možnosťou zobrazovania kryštalografických fáz s veľkou podporou ďalších
funkcií ponúka program Diamond [4] of spoločnosti Crystal Impact. Tento program je
platený, ale študenti si môžu stiahnuť jeho demonštračnú verziu, na ktorej si ukážeme
niektoré jehomožností. ProgramDiamond si stiahnite z adresy: https://www.crystalimpact.
com/diamond/download.htm a nainštalujte si ho do vašich počítačov. Po jeho úspešnom
nainštalovaní a spustení rozhranie programu vyzerá tak, ako na Obr. 26 vľavo. Jed-
noduchým pretiahnutím cif filu do tohto prostredia sa otvorí okno importu záznamu,
Obr. 26 vpravo. Niekoľkokrát stlačíme tlačidlo Next a nakoniec Finish. V záložkách
Picture/Layout si zvolíme Background farby bielej. V ľavom veľkom okne máme vy-
obrazenú základnú bunku LaB6 a vpravo v Data sheet máme uvedené základné kryš-
talografické parametre tejto fázy (aj s uvedením polôh atómov v asymetrickej časti
základnej bunky), Obr. 27.

Obr. 26: Vľavo: rozhranie programu Diamond. Vpravo: okno importu cif fázy
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Obr. 27: Fáza LaB6 zobrazená v prostredí programu Diamond.

Kliknutím na ikonu Rotate along x/y-axis na dolnej lište máme možnosť našou zá-
kladnou bunkou ľubovoľne otáčať a vidieť rozloženie všetkých jej atómov. Z množstva
užitočných funkcií programuDiamond, vyberiem vykreslovanie kryštalografických rovín.
Vo výbere Objects/Planes/Create Lattice Plane ... je možnosť si zvoliť (hkl) konkrétnej
roviny, ktorú si chceme zobraziť. Zobrazenie napr. roviny (111) je zobrazené na Obr.
28.

Obr. 28: Vykreslenie kryštalografickej roviny (111) vo fáze LaB6.
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Zobrazenie aj násobnej roviny (222) dostaneme zmenou Distance from origin in d
units: z 1 na 2, Obr. 29.

Obr. 29: Vykreslenie kryštalografických rovín (111) a (222) vo fáze LaB6.

Aj keď program Diamond v demonštračnej verzii neumožňuje ukladanie obrázkov
vo vysokom rozlíšení, umožňuje tvorbu vstupných súborov pre voľne šíriteľný Ray-
tracingový program Persistence of Vision Raytracer, skrátene POV-Ray [5]. Tento pro-
gram dokáže fotorealisticky (s odleskami, tieňami) vykresliť kryštálovú štruktúru na-
modelovanú v Diamond. Program POV-Ray sa dá stiahnuť z tejto adresy http://www.
povray.org/, avšak prácu v jeho prostredí ponechávam na samoštúdium. Vstupný sú-
bor (model) našej LaB6 štruktúry dostaneme v prostredí programu Diamond tak, ako
je to zobrazené na Obr. 30.
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Obr. 30: Vytvorenie modelu pre Raytracingový program POV-Ray.

Po jehomiernejmodifikácii (farba pozadia, zákaz tieňov) v editore POV-Ray dostaneme
obrázok vysokej kvality zobrazenia detailov, Obr. 31.

Obr. 31: Výstup z POV-Ray.

Kombináciou možností Diamond a Povray je možné vykresliť ľubovoľnú reprezen-
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táciu fázy Lab6, viď Obr. 32.

Obr. 32: Výstup z POV-Ray, model vytvorený v Diamond. Vľavo: Väzby B atómov. Vpravo:
Koordinačné polyhedre so stredmi v atómoch La.

Poslednýmpríkladom je zobrazenie atómovej štruktúry nanočastice LaB6 o priemere
4nm, Obr. 33.

Obr. 33: Atómový model nanočastice LaB6 o priemere 4 nm.
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c. Práškové železo a hliník boli homogenizované mletím a zlisované do tabletky.
Vzorka bola rtg. difrakčne meraná pomocou monochromatického synchrotrónného
žiarenia o λ = 0.12398 Å. Vykonajte fázovú analýzu z rtg. záznamu a identifikujte všetky
prítomné fázy.

Do programu QualX2 nahrajte súbor FeAl_pred.dat z adresára .../Cvicenia/2. Cvicenia.

• Nastavte správne vlnovú dĺžku.

• Vyberte rozsah merania pokrývajúci intenzívnu časť záznamu.

• Určte pozadie záznamu.

• Označte všetky difrakčné maximá/píky.

Váš výsledok by mal byť podobný môjmu, Obr. 34.

Obr. 34: Príprava na fázovú analýzu

Zadajte reštrikcie vyhľadávania len na fázy medzi Fe a Al, vrátane jednoprvkových
fáz. Výsledok automatického vyhľadávania fáz by mal byť podobný môjmu, Obr. 35.
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Obr. 35: Výsledok automatického vyhľadávania.

Z tohto výsledku je zrejmé, že vo vzorke je prítomná fáza železa, označíme si ju
na pravej dolnej lište stlačením Accept selected phase. Výber dole sa nám zmenil
a druhou fázou, ktorá je nám ponúkaná je hliník. Znova stlačíme Accept selected
phase, Obr. 36. To, aby sme videli na zázname vertikálne čiary, reprezentujúce polohy
a intenzity píkov oboch fáz, urobíme zaškrtnutím políčka vpravo na riadku. Výsledok
našej fázovej analýzy si uložíme pod názvom FeAl_pred.qlx.
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Obr. 36: Výsledok fázovej analýzy na zmesi práškov Fe a Al.

Nakoľko záznamy na oboch kartách siahajú len po 2 Theta 8,6°, tak nad týmto limi-
tom nie sú uvedené záznamy v tabuľke, ani ich grafické reprezentácie, avšak v rámci
limitu (2,1-8,6°) je prítomnosť oboch fáz potvrdená. Žiaden pík neostal neoznačený,
žiadna vertikálna čiara nie je bez píku, Obr. 36 7. Na záver tohto cvičenia si prezrite
karty identifikovaných fáz, určte, v akej mriežke a priestorovej grupe kryštalizujú a
pokúste sa vykresliť obe fázy v program Diamond aj POV-Ray.

7 Pripomínam, že úplné potvrdenie prítomnosti oboch fáz je možné len po realizácii Rietveldovho modelovania a upresnenia.
To bude predmetom 3. kapitoly tejto knihy.
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d. Potom sa Fe/Al vzorka žíhala v ochrannej atmosfére Ar pri teplote 900°C, pričom po
roztopení Al došlo k silnej aluminotermickej reakcii. Po ochladení bola vzorka meraná
za rovnakých podmienok.

Do programu QualX2 nahrajte súbor FeAl_pred.dat z adresára ...\Cvicenia \2. Cvicenia.

• Nastavte správne vlnovú dĺžku.

• Vyberte rozsah merania pokrývajúci intenzívnu časť záznamu.

• Určte pozadie záznamu.

• Označte všetky difrakčné maximá/píky.

Váš výsledok by mal byť podobný môjmu, Obr. 37.

Obr. 37: Príprava na fázovú analýzu.

Zadajte reštrikcie vyhľadávania na fázy medzi Fe a Al vrátane jednoprvkových fáz.
Váš výsledok by mal byť podobný môjmu, Obr. 38.
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Obr. 38: Výsledok automatického vyhľadávania 1. fáza.

Prvou najpravdepodobnejšou fázou prítomnou vo vzorke je železo (1. riadok). Po-
tvrdíme jeho výber stlačením Accept selected phase. Druhou fázou, ktorú nám pro-
gram ponúka je intermetalická fáza Al5Fe2. Zmenil som jej farbu na červenú v Change
color tlačidlo na pravej dolnej lište a kvôli lepšej viditeľnosti som zväčšil výšku jej
vertikálnych čiar v Modify scale na pravej dolnej lište, Obr. 39.
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Obr. 39: Výsledok automatického vyhľadávania 2. fáza.

Vidíme, že polohy prvých píkov záznamu sú v súlade s ponúkanou fázou. Aj u osta-
tných je tiež vidieť súlad až na tie úplne zadné. Táto fáza sa vo vzorke nachádza,
čo potvrdíme stlačením Accept selected phase. Naša fázová identifikácia je skoro na
konci, môžete si ale všimnúť, že píku na pozícii 2 Theta ~2,45°nie je priradená pali-
čka. V skutočnosti sa v našej vzorke nachádza ešte jedna veľmi málo zastúpená fáza.
Nakoľko to nie je žiadna spomedzi Fa a Al berieme do úvahy realizáciu experimentu.
Vzorka bola roztavená v ochrannej atmosfére argónu. Ten však so sebou nesie istý
podiel kyslíka, zároveň pripúšťame, že istý vzduch sa mohol nachádzať aj v uzavretých
póroch tabletky. Preveríme preto aj oxidy týchto kovov. Stlačíme Restraints a volíme
z 3 prvkov Fe, Al a O. Tentokrát svoj výber potvrdíme stlačením Load and Merge Cards.
Ďalšie výbery sa pridajú, už k pôvodne zvoleným. Ako prvou z oxidických fáz program
ponúka fázu FeO2, tá ale úplne nevysvetľuje ten pík na 2.45°(posun je zreteľný). Mojím
kandidátom na túto minoritnú fázu je Magnetit Fe3O4. Fáza 5. v poradí. Samozrejme,
kým u predošlých dvoch fáz môžeme tvrdiť, že sú prítomné vo vzorke, u tej posled-
nej to len odhadujeme. Uložíme si náš výsledok fázovej analýzy do súboru FeAl_po.qlx.
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Materiálové závery formulované na základe tejto fázovej analýzy: Vo vzorke po ží-
haní spojenej s aluminotermickou reakciou nám všetok hliník zreagoval so železom,
pričom vytvoril novú intermetalickú fázu Al5Fe2, ktorá má ortorombickú štruktúru. Vo
vzorke je taktiež prítomné aj železo, pravdepodobne nadbytok toho, čo nezreagovalo s
hliníkom. Vo vzorke sa taktiež nachádza aj malý podiel oxidickej fázy pravdepodobne
typu Fe3O4. Atómová štruktúra novej ortorombickej fázy Al5Fe2 je zobrazená na Obr.
40

Obr. 40: Atómová štruktúra ortorombickej fázy Al5Fe2.
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e. Pôvodne amorfná zliatina zloženia Mg80Ni10Ce10 bola žíhaná v diferenčnom ske-
novacom kalorimetri v ochrannej atmosfére Ar. Maximálna teplota 500°C bola nad
teplotou tavenia danej zliatiny. Po tomto žíhaní sa vzorka ochladila na teplotu okolia
a bola meraná na laboratórnom difraktometri Philips X‘Pert Pro, s použitím rtg. lampy
s Cu anódou.

Pri tomto zadaní som zvolil reálny príklad z nášho súčasného výskumu. Do programu
QualX2 nahrajte súbor Mg80Ni10Ce10_500C.dat z adresára .../Cvicenia/2. Cvicenia.

• Nastavte vlnovú dĺžku výberom Cu anódy.

• Vyberte rozsah merania pokrývajúci intenzívnu časť záznamu.

• Určte pozadie záznamu. V tomto prípade som volil Polynomial s 9 koeficientami,
pričom som odstránil nevhodne umiestnené body na začiatku záznamu. Pred
procesom vyhľadávania píkov som ešte odpočítal pozadie od záznamu voľbou
Pattern/Substract Background.

• Nakoľko žiarenie Cu anódy nie je monochromatické, ale okrem Kα1 obsahuje aj
žiarenie Kα2, volil som jeho odstránenie v Pattern/K-alha2 Stripping.

• Záznam je možné dodatočne mierne vyhladiť v Pattern/Smoothing.

• Následne som pristúpil k automatickému vyhľadávaniu difrakčných vrcholov.

Môj výber vyzerá tak, ako na Obr. 41.

Obr. 41: Príprava na fázovú analýzu zliatinyMg80Ni10Ce10.

Chemickým obmedzením (restrain) som zúžil iba na fázy medzi prvkami Mg Ni a Ce,
s povolením aj čistých prvkov. Výsledok mojej fázovej analýzy je možné vidieť na Obr.
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42.

Obr. 42: Výsledok fázovej analýzy zliatinyMg80Ni10Ce10 at.%

Na základe tejto analýzy sa dá konštatovať, že vzorkaMg80Ni10Ce10 at.% pozostáva
z dvoch hexagonálnych husto obsadených (hcp) intermetalických fáz. Konkrétne, z
Mg17Ce2, ktorej mriežkové parametre a a c sú mierne rozdielne oproti tým v karte a
Ni7Ce, rovnako mierne odlišných mriežkových parametrov. Takáto fázová analýza je
dobrým vstupom upresňovaco/kvantitatívnej analýzy, ktorá bude predmetom nasle-
dujúcej kapitoly. Atómovú štruktúru oboch fáz môžete vidieť na Obr. 43.

Obr. 43: Atómová štruktúra fáz Vľavo: Mg17Ce2, Vpravo: Ni7Ce
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3. Stanovenie mikroštruktúrnych parametrov kryštalických fáz metó-
dou Rietveldovho spresnovania.
Fázovú analýzu materiálu, ktorá bola predmetom 2. kapitoly je potrebné dokončiť
modelovaním celého difrakčného profilu a porovnať model voči nameraným dátam.
Takémuto procesu sa hovorí Rietveldové spresňovanie (Rietveld refinement). Jeho
podstatou je výpočet difrakčného profilu z mikroštruktúrnych parametrov identifiko-
vanej fázy a parametrov merania a ich spresnením procesom nelineárneho numeri-
ckého fitovania k nameraným röntgenovo - difrakčným dátam.

Medzi základné mikroštrúrne parametre patria:

• kvantitatívny podiel fázy v materiáli

• priestorová grupa

• mriežkové parametre (a, b, c, α, β, γ)

• polohy atómov v asymetrickej časti základnej bunky (x, y, z)

• termálne parametre výchylok týchto atómov voči ich priemernej polohe (izotrop-
ický Uiso, alebo anizotropický Uani)

• veľkosť kryštalitov (D)

• mikronapätia (ϵ)

• prednostná orientácia (textúra)

Medzi základné parametre experimentu radíme:

• typ použitého žiarenia (röntgenové, neutrónové, elektrónové)

• vlnová dĺžka použitého žiarenia

• typ experimentu (odrazový: Bragg-Brentano, priechodzí/transmisný: Debye-Scherrer)

• konštanta posunu difrakčného záznamu (ofset experimentu)

• prístrojové rozšírenie experimentu

Na príkladoch z predchádzajúcej kapitoly vás prevediem krok po kroku základnými
postupmi a stratégiami pri Rietveldovom spresňovaní. K tomu využijeme program
GSAS II [6], ktorý je jeden z najpoužívanejších v kryštalografickej komunite.
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Zadania:

a. Nainštalujte si do svojích PC program GSAS II.

b. Vytvorte inštrumentálny súbor z dát referenčnej vzorky.

c. Spresnite mikroštruktúrne parametre kryštalografickej fázy LaB6.

d. Spresnite mikroštruktúrne parametre všetkých fáz, ktoré boli identifikované
v kapitole 2c.

e. Spresnite mikroštruktúrne parametre všetkých fáz, ktoré boli identifikované
v kapitole 2d.

f. Spresnite mikroštruktúrne parametre všetkých fáz, ktoré boli identifikované
v kapitole 2e.

a. Nainštalujte si do svojích PC program GSAS II.

Program GSAS II je so tware naprogramovaný v programovacom jazyku Pyton. Jeho
najnovšiu verziu spolu s prostredím Python si pre váš operačný systém môžete stiah-
nuť z nasledujúcej web adresy: https://subversion.xray.aps.anl.gov/trac/pyGSAS.
Po jeho úspešnej inštalácii a spustení (prvé spustenie odporúčam uskutočniť ako
správca) sa objavia tri okná tak, ako je to zobrazené na Obr. 44.

Obr. 44: Program GSAS. Vľavo hore: konzola programu. Vpravo hore: editačné okno.
Dole: grafická aktívna plocha.
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V našej práci budemenajčastejšie používať editačné okno a grafickú aktívnu plochu.
Overíme si, či máme najaktuálnejšiu verziu programu GSAS II v časti Help/Check for
updates. Pokiaľ nám program vyhlási, že existuje novšia verzia stlačíme tlačidlo OK.
Potom ešte raz OK, pričom program sa zavrie sám, aktualizuje a znova otvorí. Takto
máme pracovný nástroj GSAS II pripravený k práci.

b. Vytvorte inštrumentálny súbor z dát referenčnej vzorky.

Pred samotným procesom spresňovania si potrebujeme vytvoriť tzv. inštrumentálny
súbor, obsahujúci všetky potrebné informácie o vykonanom experimente. Vytvoríme
si ho fitovaním difrakčných vrcholov (píkov) referenčnej vzorky, ktorú sme merali pred
samotným experimentom. Postupujeme nasledovne:
Do programu si nahráme súbor LaB6-00001.chi, ktorý sme si vytvorili v časti 1.f, z
adresára .../Cvicenia/3. Cvicenia, voľbou Import/Powder data/from Topas xye or 2th
Fit2D chi file, viď Obr. 45.

Obr. 45: Načítanie radiálne integrovaných dát z Fit2D do prostredia GSAS II.

Na otázku, či chceme načítať tieto dáta, odpovieme Yes. Program následne od nás
vyžaduje inštrumentálny súbor. Nakoľko ho zatiaľ nemáme, stlačíme Cancel. Reali-
zovali sme synchrotrónový experiment, vyberieme si preto ako štartovací Defaults
for APS 30keV 11BM, viď. Obr. 46, ktorý najlepšie zodpovedá nášmu experimentu, s
použitím tvrdého rtg. žiarenia a 2D detektoru.
Naše dáta integrované v kapitole 1.f sa nám načítali do prostredia GSAS II, Obr. 47.
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Obr. 46: Výber štartovacieho (dummy) inštrumentálneho súboru.

Obr. 47: Rtg. difrakčné dáta z Lab6 načítané do programu.

Musíme zmeniť vlnovú dĺžku použitého žiarenia na aktuálnu 0.1224 Å v Instrument
Parameters/Lam (Å). V tomto nastavení zároveň zmeníme aj polarizáciu žiarenia z 0,99
na viac realistickú 0,95.
Zmeníme rozsah záznamu stlačením položky Limits v Editačnom okne. Zmenu mô-

žeme vykonať zadaním do tabuľky, alebo graficky stlačením ľavého tlačidla myši pre
ľavý limit a pravého tlačidla pre pravý limit. Môj výber je 2 Theta 1-13°, viď Obr. 48.
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Obr. 48: Výber rozsahu záznamu na ďalšie spracovanie.

Výberom položky Peak List sa nám zmení výber na hornej lište. Tu volíme Peak Fit-
ting/ Auto Search. Program automaticky vyhľadá dominantné difrakčné maximá. Tie
však nie sú všetky, preto doplníme zoznam o nami zadané. V grafickom okne na dolnej
lište zvolíme ikonu lupy. Zväčšíme malú pravouhlú oblasť, v ktorej sa nachádzajú aj
nepriradené píky, Obr. 49.
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Obr. 49: Výber “Zoom“ časti záznamu.

Potom odznačíme lupu! Nastavením samyšou na vrchol prvého neoznačeného píku
a stlačením ľavého tlačidla myši, daný pík vyberieme a zaradíme do zoznamu. Šípkami
<,>,

∨
,
∧
volíme smer posunu po zázname a pridávame ďalšie vrcholy. Pokiaľ sme

zadali nesprávny výber, jednoducho sa nastavíme na nesprávnu vertikálnu čiaru a
stlačíme pravé tlačidlo myši. Vyberieme všetky výrazné difrakčné vrcholy. Môj výber
môžete vidieť na Obr. 50.
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Obr. 50: značenie polôh difrakčných maxím LaB6.

Výberom Peak Fitting/Peak fit sa vykoná prvé spresnenie (iba Intenzít píkov). Pred
samotným fitovaním nás program vyzýva uložiť projekt. Zvolil som meno LaB6 instru-
mental.gpx.
Výsledok prvej iterácie nie je veľmi dobrý, Obr. 51 vľavo, čo je vyjadrené aj mierou

zhody medzi modelom a nameranými dátami Rwp 8 = 49,65%.

8 Rwp =

{∑
i wi[yi(obs)−yi(calc)]

2

wi[yi(obs)]
2

}1/2
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Obr. 51: Vľavo: grafické znázornenie zhody modelu s nameranými dátami. Vpravo:
zvýraznená miera zhody Rwp.

V ďalšom kroku budeme upresňovať aj polohy jednotlivých vrcholov. Vedľa stĺpca
position v refine klikneme na jeden riadok a potom na označenie celého stĺpca. Farba
stĺpca sa zmení na modrú. Stlačením klávesy Y sa nám označia všetky políčka vo
výbere. Tým sme uvoľnili pre fitovanie aj polohy píkov. Spustíme spresnenie Peak Fit-
ting/Peak fit. Znova nedošlo k podstatnej zmene, je preto potrebné uvoľniť parametre
profilu píkov. V Instrument Parameters uvoľníme parametre U, W a X, čo po fitovaní
vedie k výraznému zlepšeniu miery zhody modelu voči meranému profilu. Rwp v mo-
jom prípade dosiahlo 4,76%. Posledným, čo zostáva, je pridať viac členov modelu
pozadia. V Background zadáme Number of coeff. 20. Vrátime sa späť na Peak List a
vykonáme fitovanie. Miera zhody je teraz 3,01%. Nakoľko ide o nelineárne fitovanie,
nemusíte dostať rovnaký výsledok, ale mal by byť podobný môjmu, Obr. 52.
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Obr. 52: Výsledok spresnenia/ fitovania jednotlivých difrakčných vrcholov, Rwp=3.01%.

Po dosiahnutí dobrej zhodymedzimodelomameranímmôžemeprikročiť k vytvore-
niu inštrumentálneho súboru. Po zvolení Instrument Parameters volíme v hornej lište
Operations/Save profile ... . Náš profil si uložíme pod názvom synchrotron.instprm.
Prezrite si obsah tohto súboru, ktorý obsahuje všetky podstatné parametre merania.
Predovšetkým:

• vlnovú dĺžka a polarizáciu použitého žiarenia,

• Cagliotiho parametre U V a W 9, ktoré definujú inštrumentálne rozšírenie Bragg-
ových maxím experimentu,

• parametre X 10 a Y 11 definujú veľkosť kryštalitov a podiel deformácií

• SH/L parameter definuje asymetriu píkov pri malých uhloch
9 Gaussov profil ≈ U*tan2θ + V*tanθ + W + P/cos2(θ)
10 Veľkosť kryštalitov = (18000*K*λ)/(π*X), pričom K≈1
11 Mikrodeformácia (%) = 100% * Y * (π/18000))
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c. Spresnite mikroštruktúrne parametre kryštalografickej fázy LaB6.

Po vytvorení inštrumentálneho súboru obsahujúceho parametre experimentu, mô-
žeme pristúpiť k prvému Rietveldovmu spresňovaniu fázy LaB6 z jej merania. Zvolíme
si nový projekt, nahráme dáta tak, ako v predchádzajúcej kapitole, pričom pred voľbou
inštrumentálnho súboru si zvolíme správny formát tohto súboru, viď Obr. 53.

Obr. 53: Výber typu inštrumentálneho súboru.

Rozsah dát 2 Theta zvolíme v položke Limits od 1 do 20°. Pozadie záznamu je
vhodné si najskôr manuálne vytvoriť užívateľom. Po voľbe Background zvolíme na
hornej lište Fixed Points/Add. Potom v grafickom okne ručne označíme minimá zá-
znamu, podobne ako na Obr. 54. Všimnite si, že som volil po jednom aj body mimo
zvolený rozsah.
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Obr. 54: Vľavo: manuálny výber bodov/uzlov modelu pozadia. Vpravo: polynóm
preložený cez tieto body.

Počet koeficientov pozadia zvýšime z 3 na 10 a voľbou Fixed point / Fit background
nimi preložíme polynóm Cheibysheovho typu. Po tomto úkone dočasne neumožníme
jeho modifikáciu tým, že odznačíme políčko Refine.
Ďalším úkonom je nahrať do programu kryštalografické údaje tej fázy, ktorej pa-

rametre chceme spresňovať. Na to použijeme CIF súbor, ktorý sme si stiahli z COD, viď.
kapitola 2b.. V hornej lište volíme Import/Phase/from CIF file a vyberieme si Lab6.cif z
adresára .../Cvicenia/3. Cvicenia. Potvrdíme tento výber stlačením OK a zmeníme ná-
zov na jednoduchší LaB6. V ďalšom kroku sa program pýta, aký záznam/histogrammá
priradiť k tejto fáze, zvolíme zaškrtnutím ten jediný záznam, ktorý máme v programe
načítaný, Obr. 55.
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Obr. 55: Priradenie záznamu k fáze.

V editačnom okne nám pribudla záložka Phases s LaB6. Kliknutím na ňu sa nám
zobrazia voľby editácie tejto fázy, viď Obr. 56.

Obr. 56: Editácia parametrov fázy.

Program máme pripravený na realizáciu prvého spresnenia. Ak si prejdete jedno-
tlivé záložky v editačnom okne zistíte, že jediný voľný parameter spresňovania je His-
togram scale factor v Sample Parameters. Spustíme jeho spresnenie v Calculate/Refine
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(Ctrl+R). Už po prvom optimalizačnom procese vidíme veľmi dobrú zhodu medzi mo-
delom a dátami, Obr. 57, s kvantitatívne vyjadrenou mierou zhody (figure of merit)
Rwp=4,141%.

Obr. 57: Výsledok prvého spresnenia, Rwp=4.141%.

Z rozdielovej krivky, Obr. 57 dole môžeme vidieť, že polohy píkov aj ich intenzity
sú v celkovo dobrej zhode. V ďalšom kroku uvoľníme mriežkové parametre fázy LaB6.
Vo Phases/LaB6 v záložke General zaškrtneme políčko Refine unit cell. Vykonáme
upresnenie v Calculate/Refine. Miera zhody sa mierne zlepšila Rwp=4,107%. Ďalej v
záložke Data uvoľníme parameter microstrain a vykonáme fit, Rwp=4,085%. V záložke
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Atoms 2krát za sebou klikneme ľavým tlačidlom myši na stĺpec refine a uvoľníme pre
oba atómy ich polohu X-coordinates a tepelné parametre výchyliek týchto atómov voči
ich strednej polohe Uiso U-thermal parameters, Obr. 58.

Obr. 58: Uvoľnenie teplotných a polohových parametrov atómov LaB6.

Po následnom spresnení Rwp = 3,448%. Poslednými parametrami, ktoré uvoľníme
sú koeficienty pozadia. Výslednúmieru zhody som dostal 2.8%, pričom grafický výstup
vyzerá tak, ako na Obr. 59. Takto spresnený záznam je vhodný na publikovanie. Zá-
znam z grafického okna si môžeme exportovať kliknutím na ikonu diskety v dolnej
lište grafického okna. Inou možnosťou je exportovať iba dáta z obrázku, s následnou
úpravou v inom grafickomprograme. Tomôžeme urobiť kliknutím na ikonu P na dolnej
lište a výberom tak, ako na Obr. 60.

52



Obr. 59: Grafický výstup spresňovania fázy LaB6, Rwp=2.803%.
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Obr. 60: Export ASCII dát pre ďalšie spracovanie.

Mikroštruktúrne parametre spresnené optimalizáciou ako mriežkový parameter,
microdeformáciu 12, priemerná veľkosť kryštalitov, polohy atómov, veľkosť teplot-
ných parametrov jednotlivých atómov si môžeme odčítať priamo z programu, alebo
zo súboru výstupu LaB6.lst. Súbor LaB6.gpx je posledným a aktuálnym výstupom pro-
gramu GSAS II. Program GSAS II si ukladá aj záložné súbory, napr. LaB6.bak0.gpx, ku
ktorým sa môžete podľa potreby vrátiť.
Toto bol najjednoduchší príklad spresňovania jednofázovej vzorky. V nasledujúcich

12 Túto hodnotu je potrebné deliť konštantou 10 000, potom výsledok dostaneme v %.
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kapitolách si ukážeme spresňovanie multifázových vzoriek, nastavovanie obmedzujú-
cich podmienok a korektnú interpretáciu získaných parametrov.

d. Spresnite mikroštruktúrne parametre všetkých fáz, ktoré boli identifikované v kapi-
tole 2c.

Pripravte program a dáta:

• Nahrajte dáta FeAl_pred.dat z priečinku .../Cvicenia/3. Cvicenia do programu.
Tentokrát použite výber formátu guess format from file, Obr. 61

Obr. 61: Voľba automatického rozoznávania formátu zápisu dát.

• Ako inštrumentálny súbor vyberte synchrotron - AlFe.instprm.

• Zmeňte rozsah dát 2 Theta 2-12°.

• Užívateľsky/manuálne zvoľte body pozadia a preložte ich Chebyscheovýmpolynó-
mom o 10 koeficientoch. Zafixujte koeficienty pozadia pre prvé iterácie nelineár-
neho fitovania.

• Z priečinku ...\Cvicenia \3. Cvicenia nahrajte CIF súbory identifikovaných fáz z
kapitoly 2c (Fe.cif a Al.cif ).

Obsah vášho editačného a grafického okna by mal byť podobný tomu, na Obr. 62.
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Obr. 62: Prostredie programu GSAS II po príprave dát na spresňovanie.

Nakoľko táto vzorka pozostáva z dvoch fáz, na správne stanovenie podielov jedno-
tlivých fáz vo vzorke je potrebné zaviesť obmedzujúcu podmienku (Constrain) nášho
modelu a to takú, že súčet frakcie jednej a druhej fázy bude rovný 1. To urobíme
výberom zložky Constraints, kde v záložke Histogram/Phase na hornej lište vyberieme
Add constraint equation, viď Obr. 63.
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Obr. 63: Výber obmedzujúcej podmienky pre fázy.

V okne, ktoré sa otvorí v políčku Filter napíšeme slovo “Scale“ a po stlačení Enter
vyberieme prvú fázu, v mojom prípade Fe, viď. Obr 64 vľavo. Po jej výbere uvedieme,
že chceme, aby podiel (scale) všetkých fáz bol rovný 1. To urobíme zaškrtnutím políčka
tak, ako na Obr. 64 vpravo.

Obr. 64: Postup pri výbere obmedzujúcej podmienky súčtu podielov fáz (scale) = 1.

Správne zvolená obmedzujúca podmienka potom vyzerá ako na Obr. 65.
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Obr. 65: Obmedzujúca podmienka, v ktorej požadujeme, že súčet frakcií jednotlivých
fáz musí byť rovný 1.

U oboch fáz je potom potrebné ešte uvoľniť parameter Phase fraction, Obr. 66.

Obr. 66: Povolenie parametra podielu/frakcie fázy Fe.

Tým by sme mali mať pripravený model na prvé kolo nelineárneho spresňova-
nia/fitovania voľných parametrov. Na začiatku sú uvoľnené iba 3 parametreHistogram
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scale factor a Phase fraction u oboch fáz, ku ktorým budeme ďalšie pridávať. Spustíme
proces fitovania Calulate/Refine, pred ktorým si zvolíme meno súboru AlFe_pred.gpx.
Hneď prvý výsledok je veľmi povzbudivý, miera zhody Rwp=13,766%. V ďalšom kroku
uvoľníme mriežkové parametre oboch fáz, Rwp=11,568%. Ďalej parametre micros-
traints oboch fáz, Rwp=11,392%. Potom koeficienty pozadia, Rwp=6,481%. Potom U
– thermal parameters atómov oboch fáz, Rwp=4,034%. Nakoniec aj parameter posunu
(offset) difrakčného záznamu v Sample Parameters, odškrtneme Sample X displ. Perp.
To beam (µm), viď. Obr. 67.

Obr. 67: Povolenie parametra spresnenia posunu difrakčného záznamu.

Miera zhody je teraz veľmi dobrá Rwp=2,472%, graficky je táto zhoda zobrazená na
Obr. 68. Parametre nášho modelu, vrátane mikroštruktúrnych sú spresnené.
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Obr. 68: Porovnanie difrakčného modelu Fe/Al (zelenou) voči experimentálnym dátam
(modrou), po finálnom spresnení parametrov.

Na záver tejto podkapitoly je potrebné povedať, že vykonaným procesom Rietvel-
dovho spresňovania sme definitívne potvrdili prítomnosť oboch fáz Al aj Fe vmateriáli.
Podiel Fe je približne 70 hm.% (viď Phases/Data/Phase fraction). Spresnenýmriežkový
parameter je 2,84(5) Å. Atómy Fe majú izotropický teplotný člen Uiso rovný 0,00384
Å2, z ktorého amplitúda výchylky Fe atómov od rovnovážnych polôh sa vypočíta ako√
Uiso, čo je 0,062 Å. Zistenie parametrov druhej fázy prítomnej v materiáli (hliníka)

ponechávam na čitateľov.
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e. Spresnite mikroštruktúrne parametre všetkých fáz, ktoré boli identifikované v kapi-
tole 2d.

Pripravte program a dáta:

• Nahrajte dáta FeAl_po.dat z priečinku .../Cvicenia/3. Cviceniado programu. Použite
výber formátu guess format from file.

• Ako inštrumentálny súbor vyberte synchrotron - AlFe.instprm.

• Zmeňte rozsah dát 2 Theta 1-12°.

• Užívateľsky/manuálne zvoľte body pozadia a preložte ich Chebyscheovýmpolynó-
mom o 10 koeficientoch. Zafixujte koeficienty pozadia pre prvé iterácie nelineár-
neho fitovania.

• Z priečinku .../Cvicenia/3. Cvicenia nahrajte CIF súbory identifikovaných fáz z
kapitoly 2d (Fe.cif a Al5Fe2.cif ).

• Zaveďte obmedzujúcu podmienku, že súčet podielov/frakcií jednotlivých fáz bude
rovný 1.

• Uvoľníte parametre Phase fraction u oboch fáz.

Obsah vášho editačného a grafického okna by mal byť podobný tomu na Obr. 69.

Obr. 69: Prostredie programu GSAS II po príprave dát na spresňovanie.
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Nakoľko fáza Al5Fe2 má v asymetrickej časti 3 atómy Al, je potrebné pridať ďalšiu
obmedzujúcu podmienku a to takú, aby všetky Al atómy mali rovnakú hodnotu izo-
tropického tepelného člena Uiso. Túto podmienku nastavíme v Constraints v záložke
Phase a výberom na hornej lište Edit Constr./Add equivalence. V okne so zoznamom
parametrov fázy vyberieme Uiso atom Al1 in Al5 Fe2, viď. Obr. 70 vľavo a potom za-
škrtnutím všetkých Al atómov vo fáze Al5Fe2 (#1)13, Obr. 70 vpravo.

Obr. 70: Postup pri výbere obmedzujúcej podmienky rovnakého tepelného parametra
Uiso všetkých Al atómov fázy Al5Fe2.

Správne zadaná obmedzujúca podmienka rovnakéhoUiso pre všetky Al atómy Al5Fe2
je zobrazená na Obr. 71.

Obr. 71: Obmedzujúca podmienka, v ktorej požadujeme, aby teplotný parameter Uiso
u všetkých Al atómov vo fáze Al5Fe2 bol rovnaký.

13 V GSAS je poradie fáz 0, 1, 2, 3
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Po týchto všetkých nastaveniach sme pripravení spustiť prvé Rietveldové spres-
nenie voľných parametrov voľbou Calulate/Refine. Projekt si uložíme pod menom
AlFe_po.gpx. Výsledok spresnenia nie je veľmi dobrý, miera zhody medzi modelom
a nameranými dátami Rwp je až 20,206%. V ďalšom kroku uvoľníme mriežkové pa-
rametre oboch fáz, Rwp=17,71%. Ďalej parametremicrostraint: oboch fáz, Rwp=14,809%.
Nakoľko fáza Al5Fe2má viacero atómov v nešpeciálnych polohách, bude nutné spre-

sniť koordináty týchto atómov. Vo fáze Al5Fe2 odznačíme položku microstrain, v jej
záložke Atoms v refine uvoľníme polohy všetkých atómov X-coordinates, Rwp=13,094%.
Potom koeficienty pozadia, Rwp=10,555%. Potom U – thermal parameters všetkých

atómov oboch fáz, Rwp=9,901%.
U fázy Al5Fe2 je vidieť, že intenzity Braggových vrcholovmodelu nie úplne korešpon-

dujú s nameranými. Môže ísť o prednostnú orientáciu kryštalitov (textúru) tejto fázy,
ktorá sa vo vzorke vytvorila v procese solidifikácie (tuhnutia) taveniny. To sa pokúsime
odhadnúť nasledovným postupom.

• Odznačíme uvoľnenia teplotných a polohových parametrov všetkých atómov vo
fáze Al5Fe2.

• V záložke Data zvolíme Preferred orientation model: Spherical harmonic.

• Nastavíme Harmonic order na 2 a zaškrtneme Refine, viď. Obr. 72.
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Obr. 72: Výber korekcie prednostnej orientácie (textúry) fázy Al5Fe2.

• Stlačíme Refine, Rwp=8,664%.

• Postupným pridaním rádov až do 10 som dostal, Rwp=7,616%.

• Uvoľnením posunu/ofsetu, Rwp=7,286%.

Nakoľko z kapitoly 2d vieme, že vo vzorke sa nachádza ešte jedna minoritná fáza,
pravdepodobne oxid Fe3O4, budemepovažovať tento výsledok spresnenia s Rwp=7,286%
za konečný, Obr. 73.
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Obr. 73: Porovnanie difrakčnéhomodelu vzorky Fe/Al po žíhaní na 900°C (zelenou) voči
experimentálnym dátam (modrou) po finálnom spresnení parametrov.
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f. Spresnite mikroštruktúrne parametre všetkých fáz, identifikovaných v kapitole 2e.

Posledným príkladom bude Rietveldové spresnenie mikroštruktúrnych fáz, v pôvodne
amorfnej zliatine Mg80Ni10Ce10 at.%, žíhanej v DSC v prostredí argónu pri teplote 500°C.
Fázová identifikácia bola predmetom kapitoly 2.e.

• Nahrajte dátaMg80Ni10Ce10_500C.dat z priečinku ...\Cvicenia \3. Cvicenia do pro-
gramu. Použite výber formátu guess format from file.

• Ako inštrumentálny súbor vyberte Lab XRD.instprm., ktorý bol pripravený spô-
sobom popísaným v kapitole 3a., z merania LaB6 na laboratórnom difraktometri
Philips X’Pert PRO.

• Zmeňte rozsah dát 2 Theta 21-119°.

• Užívateľsky zvoľte body pozadia a preložte ich Chebyscheovým polynómom o 10
koeficientoch. Zafixujte koeficienty pozadia pre prvé iterácie nelineárneho fito-
vania.

• Z priečinku ...\Cvicenia \3. Cvicenia nahrajte CIF tých fáz, ktoré sme v kapitole 2c
identifikovali, že sú vo vzorke prítomné (Mg17Ce2.cif a Ni7Ce2.cif ).

• Zaveďte obmedzujúcu podmienku, že súčet podielov/frakcií jednotlivých fáz bude
rovný 1.

• Uvoľníte parametre Phase fraction u oboch fáz.

• U fázy Mg17Ce2 zaveďte obmedzujúcu podmienku takú, aby všetky Mg atómy mali
rovnaké teplotné parametre. To isté nastavte aj pre Ce atómy, Obr. 74 vľavo riadok
1. a 2..

• U fázy Ni7Ce2 zaveďte obmedzujúcu podmienku takú, aby všetky Ni atómy mali
rovnaké tepelné parametre. To isté nastavte aj pre Ce atómy, Obr. 74 vľavo riadok
3. a 4..

Obsah vášho editačného a grafického okna by mal byť podobný tomu, na Obr. 74
vpravo.
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Obr. 74: Prostredie programu GSAS II po príprave dát na spresňovanie.

Vykonáme prvé spresnenie, miera zhody Rwp je rovná 16,221%. Uvoľnímemriežkové
parametre oboch fáz a urobíme spresnenie niekoľkokrát za sebou, Rwp=9,334%.
U oboch fáz uvoľníme parametermikrodeformácií ”microstrains”, Rwp=8,295%. U oboch
fáz v záložke Atoms zmeňte u všetkých atómov parameter Uiso z 0.00 na viac reali-
stickú hodnotu 0,01Å2, Rwp=7,570%. Uvoľnite parameter posunu (offset) difrakčného
záznamu v Sample Parameters, odškrtneme Sample X displ. Perp. To beam (µm) a pa-
rametere pozadia, Rwp=6,819%. Všimnite si, že podiel Mg17Ce2 vo vzorke je viac ako
90 hm.%. Záznamu preto bude dominovať signál od tejto fázy. V ďalšom postupe
preto budeme uvoľňovať len parametre tejto dominantnej fázy. V záložke Mg17Ce2
fázy uvoľníme U - thermal parameters, Rwp=6,349%. Zmeníme počet koeficientov
polynómu pozadia z 10 na 20. Môžeme vidieť, že intenzity modelu nie celkom zod-
povedajú meraniu, Obr. 75.
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Obr. 75: Grafické porovnanie modelu (zelenou) a experimentu (modrou) , Rwp=6,349%.

To môže byť z dvoch dôvodov: buď má naša fáza textúru - prednostnú orientáciu
kryštalografických rovín voči geometrii meranej vzorky, alebo polohy atómov modelu
nie úplne odpovedajú našej meranej fáze. Nakoľko kvalita tohto záznamu nedovoľuje
presné určenie polôh atómov 14, v poslednom kroku zavedieme korekciu na pred-
nostnú orientáciu. V Mg17Ce2 v záložke Data zvolíme model prednostnej orientácie
sférického harmonického rozvoja Prefered orientation model: Spherical harmonics.
Postupne pridávame počet rozvojových členoch 2,4,6 a 8 a sledujeme, ako sa nám
mení miera zhody. Výslednú Rwp=6,070% som dostal pri použití 8 členov rozvoja, Obr.
76.

14 Na to by sme potrebovali meranie s monochromatickým žiarením, ideálne synchrotrónným s vysokým uhlovým rozlíšením.
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Obr. 76: Konečné spresnenie fáz Mg17Ce2 a Ni7Ce2, kryštalizujúcich z pôvodne amorfnej
zliatiny Mg80Ni10Ce10 at.%, Rwp=6,070%.

Na základe vykonanej analýzy môžeme formulovať tieto závery:

• V meranej zliatine Mg80Ni10Ce10 at.% sú prítomné dve hexagonálne fázy Mg17Ce2 a
Ni7Ce2. Ich kvantitatívny podiel je približne 90:10 hm.%.

• Dominantná fáza Mg17Ce2 má mriežkové parametre a=10,32(0), c=10,27(7) Å.
• Izotropické teplotné členy Mg atómov 0,0038 Å2 sú približne 10x menšie ako Ce
0,0268 Å2. To znamená, že atómy Mg atómy sú v mriežke podstatne pevnejšie
viazané, ako Ce.

• Minoritnou fázou vo vzorke je Ni7Ce2. Jejmriežkové parametre sú a=4,97(7), c=24,40(8)
Å. Kvalita dát však neumožnila spresnenie teplotných parametrov atómov tejto
fázy.
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Týmto posledným príkladom som vám chcel demonštrovať reálny difrakčný exper-
iment, ako aj postup pri jeho vyhodnotení, doplnený o korektnú interpretáciu spre-
snených dát.

Verím, že môj praktický návod spracovania, vyhodnocovania a inter-
pretácie rtg. difrakčných záznamov bude prospešný vo vašej práci.

Karel Saksl
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	1. Integrovanie 2D difrakčných dát pomocou programu Fit2D 
	a. Nainštalujte program Fit2D.
	b. Načítajte rtg. difrakčný záznam do programu Fit2D.
	c. Zmeňte farebnú škálu záznamu na čierno bielu, zväčšite oblasť obrázka a prezrite si detaily záznamu.
	d. Zamaskujte všetky neaktívne záznamové body (pixely) detektora, ako aj oblasť pod zachytávačom primárneho žiarenia (beamstop) a jeho držiakom.
	e. Upresnite (kalibrujte) parametre merania.
	f. Integrujte 2D dáta do 2Theta, d a Q priestoru a zapíšte tieto dáta do súborov
	g. Vykonajte integráciu funkciou CAKE
	h. Tvorba makro-súborov na hromadné spracovanie veľkého množstva dát. 

	2. Fázová analýza z röntgenovo difrakčných dát.
	a. Inštalujte program QualX2 s kryštalografickou databázou COD.
	b. Vykonajte fázovú analýzu na rtg. zázname pripravenom v časti 1.f, oboznámte sa s databázou COD, kryštalografickým zápisom cif a programami na vykresľovanie štruktúr Diamond a POV-Ray.
	c. Práškové železo a hliník boli homogenizované mletím a zlisované do tabletky. Vzorka bola rtg. difrakčne meraná pomocou monochromatického synchrotrónného žiarenia o = 0.12398 .. Vykonajte fázovú analýzu z rtg. záznamu a identifikujte všetky prítomné fázy.
	d. Potom sa Fe/Al vzorka žíhala v ochrannej atmosfére Ar pri teplote 900°C, pričom po roztopení Al došlo k silnej aluminotermickej reakcii. Po ochladení bola vzorka meraná za rovnakých podmienok.
	e. Pôvodne amorfná zliatina zloženia a bola žíhaná v diferenčnom skenovacom kalorimetri v ochrannej atmosfére Ar. Maximálna teplota 500°C bola nad teplotou tavenia danej zliatiny. Po tomto žíhaní sa vzorka ochladila na teplotu okolia a bola meraná na laboratórnom difraktometri Philips X`Pert Pro, s použitím rtg. lampy s Cu anódou.

	3. Stanovenie mikroštruktúrnych parametrov kryštalických fáz metódou Rietveldovho spresnovania.
	a. Nainštalujte si do svojích PC program GSAS II.
	b. Vytvorte inštrumentálny súbor z dát referenčnej vzorky.
	c. Spresnite mikroštruktúrne parametre kryštalografickej fázy LaBa.
	d. Spresnite mikroštruktúrne parametre všetkých fáz, ktoré boli identifikované v kapitole 2c.
	e. Spresnite mikroštruktúrne parametre všetkých fáz, ktoré boli identifikované v kapitole 2d.
	f. Spresnite mikroštruktúrne parametre všetkých fáz, identifikovaných v kapitole 2e.




