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Definicja

“ … by crystal we mean any solid having an essentially discrete diffraction diagram and 

by aperiodic crystal we mean any crystal in which three-dimensional lattice periodicity 

can be considered to be absent ”
IUCr, „Report of the Executive Committee for 1991,” Acta Cryst. A, vol. 48, pp. 922-946, 1992

Popularnie przez kwazikryształ rozumiemy kryształ aperiodyczny przejawiający symetrię 

zabronioną przez klasyczną krystalografię np. pięciokrotna oś symetrii (globalna)

Definicja zaproponowana przez Steinhardta i Levine’a [1] bazująca na definicji 

kwaziperiodyczności (koncept matematyczny opracowany przez H. Bohr [2])

[2] H. Bohr, "Zur Theorie der fastperiodischen Funktionen I," Acta Math., vol. 45, pp. 29-127, 1925

[1] D. Levine and P. J. Steinhardt, "Quasicrystals: A New Class of Ordered Structures," Phys. Rev. Lett., vol. 53, p. 2477, 1984.

Weźmy funkcję 𝜌 𝐫 która może zostać zaprezentowana jako suma skończonej liczby fal płaskich 

takich, że 𝐤 = σ𝒊=𝟏
𝐷 ℎ𝒊𝒂𝑖

∗ , ℎ𝒊 ∈ ℤ:

𝜌 𝐫 = 

𝑘∈𝑽∗

𝜌 𝐤 exp 𝑖𝐤𝐫 .

Jeśli wszystkie wektory z przestrzeni liniowej 𝐕∗, rozpięte przez wektory bazowe 𝐚𝑖
∗, mogą zostać 

zaprezentowane jako suma 𝐷 wektorów bazowych ze współczynnikami całkowitymi, wtedy funkcja

𝜌 𝐫 jest kwaziperiodyczna.

Jeśli 𝐷 jest równa wymiarowi przestrzeni d kryształ jest periodyczny

Dlaczego definicja zakładająca zabronioną symetrię jest błędna?



Kryształy modulowane:

• Współmierne

• Niewspółmierne

𝑎

Modulacja sinusoidalna

𝑥𝑛 = 𝑛𝑎 + 𝐴sin 𝑛𝑞0𝑎 , 𝑎 = 2𝜋/𝑘0

Commensurate Incommensurate

Kryształy aperiodyczne

Kwazikryształ (z zabronioną 

symetrią)

• Każda symetria jest 

możliwa (w teorii)

• Pośród związków 

międzymetalicznych mamy 

fazy:

a) Dekagonalna

b) Ikozaedryczna

• Inne: dodekagonalne, 

oktagonalne (miękka 

materia)

Dlaczego definicja kwazikryształu, 
zakładająca istnienie symetrii zabronionej 

jest błędna?

𝜏-scaling i symetria 

4mmm
Square Fibonacci tiling [3]

Kwazikryształ (bez symetrii 

zabronionej)

[3] R. Lifshitz, "The square Fibonacci tiling," J. All. Comp., vol. 342, pp. 186-190, 2002. 

[4] S. Coates, J. A. Smerdon, R. McGrath and H. R. Sharma, "A molecular overlayer with the Fibonacci square grid structure," 

Nat. Comm., vol. 9, p. 3435, 2018

[4]



Przykłady struktur kwaziperiodycznych
Dekagonalny kwazikryształ

Dodekagonalny kwazikryształ
[5] Pawel Kuczera et al., (2012) Acta Cryst. B68, 578-589

[6] Tsunetomo Ishimasa, (2011) Isr. J. Chem.. 51, 1216-1225

Oktagonalny kwazikryształ

Ikozaedryczny kwazikryształ

[7] B.-A. Shelomo, F. Gahler, (1999) Phys. Rev. B60, 860-864

[8] H. Takakura et al., (2007) Nature Mat. 6, 58-63



Jak tworzy się modele kwazikryształów w 
wielu wymiarach? (Przykład AlNiCo)

1. Znamy relację, między współrzędnymi w przestrzeni fizycznej
kryształu, a współrzędnymi w modelu wielowymiarowym

Przestrzeń fizyczna Przestrzeń prostopadła

2. Wybieramy model początkowy. Może bazować na prostej
strukturze, o znanym rozkładzie punktów w przestrzeni prostopadłej
albo o dekorację atomową znaną dla struktury periodycznej, blisko
związaną z zadanym kwazikryształem

Na razie mniej więcej wiemy, gdzie będą atomy, ale jeszcze nie
wiemy jakiego typu (czy Al albo Cu)Matematyka jest znana – nie stanowi problemu

3. Uściślamy model. Bierzemy pod uwagę mapy Pattersona, znane
struktury podobne do naszej, struktury periodyczne o znanej
dekoracji atomowej. Przypisujemy atomy do sektorów w przestrzeni
prostopadłej.

4. Udokładniamy model algorytmem
optymalizującym parametry strukturę
(położenia atomów, koncentracje, fonony,
fazony, itp.). Na koniec otrzymujemy
strukturę.

Takakura et. al., Acta Cryst.(2001). A57, 576±585
Tutaj już znamy dekorację atomową
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Model kwazikryształu 3D typu Bergmana



Model kwazikryształu ikozaedrycznego

1. Przełom w opisie struktury kwazikryształów nastąpił wraz z modelem i-CdYb typu Tsai (2006).

2. Jest to model bazujący na założeniu, że dekoracja atomowa klastra, występującego w periodycznym

krysztale aproksymującym kwazikryształ jest taka sama jak w kwazikrysztale

3. Założono, że możliwe połączenia między klastrami to tylko połączenie wzdłuż osi dwuktrotnej (b-linkage)

oraz wzdłuż osi trójkrotnej (c-linkage)

4. Dekoracja prosta (simple-decoration model) dla przestrzeni międzyklastrowej

5. Model zbudowano w przestrzeni wielowymiarowej (6D)

1. Znana struktura Cd6Yb
(Aproksymanta 1/1)

2. Znana struktura Cd5.8Yb
(Aproksymanta 2/1)

3. Znana dekoracja elementu 

wypełniającego lukę między 

klastrami (simple)

4. Znamy klaster i
możliwe połączenia
między klastrami. Jak
rozłożyć te klastry, żeby
ułożyły się
aperiodycznie, ale w
określonym porządku?
Odp. Ammann-Kramer-
Neri tiling

5. Trójwymiarowy tiling, (ale 

my bierzemy tylko jego część)

Bryła generująca AKNt oraz 

generująca wierzchołki o 12 

sąsiadach

6. Mamy dekorację atomową, 

wiemy jak je rozłożyć w 

przestrzeni, to teraz wystarczy 

zbudować pełny model 

matematyczny 

(wielowymiarowy)
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Jak buduje się model od zera w podejściu, 

wykorzystującym przestrzeń fizyczną?



Model kwazikryształu ikozaedrycznego typu 
Bergmana

• 3010 pików Bragowskich w części asymetrycznej przestrzeni odwrotnej (𝐹 > 3𝜎(𝐹))
• Skład: Zn69.5Mg20.9Tm9.6

• Długość krawędzi romboedru (jednostka podstawowa): 5.128(3) Å
• Wstępne znalezienie fazy pików - SUPERFLIP: 𝑅 = 14.5% - niemalże idealnie

5𝑓

3𝑓



Model kwazikryształu ikozaedrycznego typu 
Bergmana – nowe połączenia między klastrami



Połączenie wzdłuż osi pięciokrotnej 

(a-linkage) jest bezdyskusyjne. Jego 

pominięcie było wynikiem zaufania, 

że struktura kwazikryształu jest 

praktycznie identyczna ze strukturą 

fazy periodycznej, co jest oczywiście 

nieprawdą. 

Model kwazikryształu ikozaedrycznego typu 
Bergmana – nowe połączenia między klastrami



Model struktury – kolejne kroki

1. Policzenie gęstości elektronowej w dużym

obszarze przestrzeni rzeczywistej na podstawie

faz pików z rozwiązania metodą charge flipping

40 Å

2. W gęstości elektronowe wrysowuję

tiling (AKNt). Szukam, pozycji

wewnątrz romboedrów Ammanna

(najważniejsze założenie całej

metody!)

3. Na podstawie histogramów

wartości gęstości elektronowej w

maksimach wyznaczam jaki rodzaj

atomu zajmuje dane miejsce

(powinno być zgodne z

eksperymentalną kompozycją

kryształu)

4. Udokładniamy model algorytmem 

optymalizującym położenia atomów, 

współczynniki fononowe, kompozycję, itp..
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4. Udokładniamy model algorytmem 

optymalizującym położenia atomów, 

współczynniki fononowe, kompozycję, itp..

Najważniejsza różnica w tym podejściu, to brak 

sztucznego podziału przestrzeni prostopadłej oraz 

czynienia założeń odnośnie możliwych położeń 

atomów. Struktura modelowana jest od początku na 

podstawie rozkładu atomów w przestrzeni fizycznej



Struktura po udokładnieniu
• Udokładniony krystalograficzny współczynnik 𝑹 = 𝟗. 𝟖% - jeden z lepszych w literaturze. Brak blisko położonych 

atomów oprócz pozycji częściowo obsadzonych.

• Nieliczne pozycje obsadzone są przez mieszaniny Zn/Mg, Zn/Tm i sporadycznie wszystkie trzy atomy występują 

na danej pozycji, ale wtedy ilość Tm jest niewielka (<4%).

• Końcowa kompozycja kryształu: 𝐙𝐧𝟔𝟔.𝟕𝐌𝐠𝟐𝟓.𝟏𝐓𝐦𝟖.𝟐 z 𝑒/𝑎 = 2.08.

Formowanie się połączenia 𝑎 w

romboedrze ostrym. Wyróżniono #1

powłokę (żółty) oraz #2 powłokę

(czarny). Pozycje ‘a’ (‘d’) są

nieobsadzone z powodu bliskości atomów

‘b’ (‘c’). Pozycja ‘a’ pokazuje niezerową,

słabą gęstość elektronową, ale w modelu

jest ona uwzględniona jako nieobsadzona.

Pozycja‘e’ jest potencjalnie pozycją, która

będzie częściowo obsadzone przez atomy

przypisane do każdego z klastrów.

Wykres korelacji między zmierzonymi

amplitudami pików dyfrakcyjnych, a

obliczonymi. Czerwona linia pokazuje

przebieg idealny. Pojedyncze piki, dla

niskich natężeń, przesuwają się w dół,

tworząc ‚ogon’
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Tm tworzy regularne pięciokąty – obsardza głównie pozycje 
wysokiej symetrii wzdłuż kierunków osi pięciokrotnych. Można je 
wygenerować i modelować własności magnetyczne struktury!



Dowody dla niedowiarków
Struktura została podniesiona do przestrzeni wielowymiarowej, poprzez wygenerowanie

>500 000 pozycji atomowych. Odtworzone domeny zostały porównane z domenami

znanymi dla modelu simple-decoration.

ZnMgTm

CdYb

Rezydualna gęstość elektronowa ∆𝜌 < 4%𝜌𝑚𝑎𝑥 oznacza, że 
nie pojawiają się znaczące różnice między modelem a próbką.

Udokładniony model i-ZnMgTm pokazuje niewielki nieporządek chemiczny oraz 

niskie wartości współczynników ADP – związanych z fononami. Maksymalna 

wartość wychylenia średniokwadratowego wynoso 0.061 Å2 i jest mniejsze niż 

wartości znane dla aproksymant tego kwazikryształu.

Nawet brak uwzględnienia nieporządku fazonowego daje wynik 𝑅 = 9.9%

Simple-decration model



Struktura i-ZnMgHf – ikozaedr typu F

1 mm

Jest to pierwszy kwazikryształ, należący do grupy kwazikryształów

powierzchniowo-centrowanych (typu F) z klastrami Bergmana z

monokryształami o tak wysokiej jakości.

Po raz pierwszy wykonano dla tego kwazikryształu pomiary

synchrotronowe!

Kompozycja eksperymentalna:

Zn80,715(78)Mg11,751(70)Hf7,532(24)

Obrazy dyfrakcji elektronowej



Podsumowanie #1

• Struktura kwazikryształu typu Bergmana została rozwiązana przyjmując 

unikalną dekorację atomową romboedrów Ammanna.

• Udowodniono, że klastry triakontaedryczne łączą się dla kwazikryształu 

wzdłuż kierunku osi pięciokrotnej i jest to główny rodzaj połączenia. 

Połączenie wzdłuż osi dwukrotnej i trójkrotnej można wyprowadzić na 

podstawie połączenia wzdłuż osi pięciokrotnej,

• Model nie wykazuje anomalnego nieporządku (wartości parametrów 

porównywalne z wartościami dla związków międzymetalicznych)

• Udowodniono istnienie dwóch rodzajów klastrów dla kwazikryształów typu 

Bergmana powierzchniowo-centrowanych. Potwierdzono, że superstruktura

nie dotyczy kierunku osi dwukrotnej 



Struktura Dekagonitu – naturalnego 
kwazikryształu



Odkrycie naturalnych kwazikryształów: ikozaedrytu i dekagonitu

Frank C. Hawthorne, Michael Fleicher, et al. American Mineralogist 71, 1277-1282, (1986)

- Cztery nowe minerały okryte w 1985 r. niedaleko strumienia Listvenitovyi w regionie Khatyraka w górach Koryak, 
Chukotka, Rosja, w pokładach z okresu triasu (200 mln lat)

- Minerały: Khatyrkite, Cupalite, nienazwany ZnAl2 oraz Zn2Al.,
- Oryginalne próbki trzymane w Muzeum Górnictwa w Instytucie Górnictwa w Petersburgu,
- W 1990 roku część próbek została dostarczona do Museo di Storia Naturale di Firenze – stąd próbki otrzymała grupa 

prof. Luca Bindi (Rys. 1), w której odkryto naturalny kwazikryształ (numer katalogowy: 46407/G).

Rys. 1 Oryginalna 
próbka mierzona 
przez Luca Bindi
(A); W ziarnach 
można było znaleźć 
również śladowe 
ilości nowej fazy 
AlCuFe (B); Obraz 
HRTEM – rozmiar ~ 
15 nm (C)

Luca Bindi et al., Science 324, 1306, (2009)

Rys. 2. Ekspedycja po nowe 

próbki (22 lipiec 2011)

• Potwierdziło się, że synteza minerałów nastąpiła w warunkach wysokiego ciśnienia i 
temperatury (𝑝 > 5 GPa, 𝑇 > 1200 °C). Potwierdza to obecność ahrensytu, który 
powstaje w ciśnieniach wyższych niż 5 Gpa.

• Analiza pozostałych faz występujących w próbce pozwoliła na stwierdzenie temperatury 
powyżej 1200 °C oraz gwałtownego chłodzenia dla uzyskania ikozaedrytu.

• Początkowo odkryto nową fazę Al0.38Ni0.32Fe0.3 (od 2014 Steinhardite), którą można 

było wyindeskować jak dla struktury bcc o stałej sieci 𝑎 = 3.02 Å
• Wybrane fragmenty zbadano TEM i XRD - wykryto dwie fazy: Al50Ni40Fe10 i 
Al71Ni24Fe5,

• Skład kwazikryształu naturalnego dokładnie taki jak syntetycznego,

Rys. 3. Próbka 

zawierająca dekagonit



Eksperyment dyfrkacyjny

• Pomiar na próbce monokrystalicznej (7x8x14 μm)
• Wiązka MoKα (λ = 0.71073 Å)

• Stałe sieci: długość boku rombu 𝑎 = 2.450 8 Å, stała w kierunku periodycznym 𝐴per = 4.105 7 Å.

• 737 niezależnych pików dyfrkacyjnych

Rekonstrukcja 3D przestrzeni odwrotnej

oraz obraz dyfrkacyjny zaprezentowany

w przestrzeni wektora rozpraszania. Brak

jest rozpraszania dyfuzyjnego,

oznaczającego silny nieporządek

strukturalny oraz brak pików

superstruktury. Piki dyfrakcyjne są

szerokie, ze słabą separacją, co wpływa

na jakość scałkowanego obrazu

dyfrakcyjnego.

Analiza szerokości pików dyfrakcyjnych nie pokazuje istotnego

odkształcenia fononowego lub fazonowego. Fazonowe odkształcenie jest

szczególnie istotne w kontekście kwazikryształów. Obecność odkształcenia

fazonowego świadczy o tworzeniu się fazy periodycznej.

Gdyby odkształcenie fazonowe występowało, to obserowowalibyśmy

liniową zależność szerokości połówkowej od wektora rozpraszania

(składowej przestrzeni prostopadłej)



Mikroskopia elektronowa

Obraz mikroskopii elektronowej zgadza się z idealnym tilingiem Penrose’a – zarówno rombowym jak i

pentagonalnym. Obliczone gęstości elektronowe (czerwone i niebieskie isopowierzchnie) idealnie wpisują się w obraz

mikroskopii – zgodność rozwiązania ab initio z pomiarem bezpośrednim

Okazuje się, że lokalną konfigurację płytek Penrose’a można wpisać dowolnie, biorąc pod uwagę symetrię

dziesięciokrotną – to nie fazon!



Mikroskopia elektronowa

Chcielibyśmy zobaczyć czy w strukturze pojawia się nieporządek fazonowy w

postaci odkształcenia fazonowego. Nie jest to jednak możliwe bez wykonania

analizy fal natężeń. Wizualizacja jest możliwa poprzez wyselekcjonowanie

pików dyfrakcyjnych leżących w pasku, wzdłuż kierunku, w którym analizę

nieporządku chcemy wykonać.

Freedman et al., Nature Materials 6, 2007, 776-781

Po wykonaniu analizy, widać, że linie Ammanna są pofalowane, co oznacza
odkształcenie fononowe występujące w materiale. Widać pojedyncze
zaciemnione obszary, które mogą być powiązane z przełamaną linią Ammanna
– nieporządek fazonowy. Dokładniejsze spojrzenie na linie pozwala jednak
stwierdzić, że zaciemnienia związane są z modulacją kontrastu aniżeli
odkształceniem fazonowym
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postaci odkształcenia fazonowego. Nie jest to jednak możliwe bez wykonania

analizy fal natężeń. Wizualizacja jest możliwa poprzez wyselekcjonowanie

pików dyfrakcyjnych leżących w pasku, wzdłuż kierunku, w którym analizę
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Freedman et al., Nature Materials 6, 2007, 776-781

Po wykonaniu analizy, widać, że linie Ammanna są pofalowane, co oznacza
odkształcenie fononowe występujące w materiale. Widać pojedyncze
zaciemnione obszary, które mogą być powiązane z przełamaną linią Ammanna
– nieporządek fazonowy. Dokładniejsze spojrzenie na linie pozwala jednak
stwierdzić, że zaciemnienia związane są z modulacją kontrastu aniżeli
odkształceniem fazonowym

W próbce nie stwierdzono nieporządku fazonowego (odkształcenia liniowego) 
ani w eksperymencie dyfrkacyjnym, ani mikroskopii elekktronowej



Model struktury

Mapy gęstości elektronowej pokazują, że struktura jest dobrze opisywana przez tiling Penrose’a

Relacje między poszczególnymi rodzajami
jednostek strukturalnych

Wrysowujemy tiling w
gęstość elektronową,
szukamy maksimów gęstości
i przypisujemy typ atomu w
zależności od miejsca
maksimum w histogramie.
Kompozycja startowa zgodna
jest z eksperymentalną.



Rozwiązana struktura

Atomy metali przejściowych formują charakterystyczne motywy pięciokątne.
Znane są one zarówno wśród faz dekagonalnych jak i faz aproksymant – jest to
wynik modelu, nie założenie!

Wykres korelacji pokazuje zgodność
modelu z eksperymentem. Mamy
jednak dużą rozbieżność między
współczynnikiem 𝑅, a ważonym 𝑅𝑤 -
piki dyfrakcyjnie wykazują dużą
niepewność pomiarową – efekt słabej
separacji pików.

Współczynniki 𝑅 wykazują
charakterystyczną zależność, gdzie
wartość współczynnika maleje, kiedy
obliczany jest tylko dla silnych pików.

Klastry dekagonalne
skalują się zgodnie ze
złotym podziałem –
każdy rozmiar klastra
jest dobry do opisu
struktury
kwazikryształu!



Końcowe wnioski

Fonony – wyniki typowe dla faz międzymetalicznych. Słaba, dodatnia 
korelacja między przesunięciem atomu, a współczynnikami fononowymi –
obecność odkształceń fononowych

W modelu mamy obecny flip atomowy.
Powierzchnie atomowe się zazębiają, ale z
pominięciem obszaru flipu – to nie jest żaden
problem dla modelu przestrzeni fizycznej!

Niska rezydualna gęstość elektronowa

Atomy dobrze są opisywane klastrem Gummelt. Można by spróbować
rozwiązać strukturę ograniczając się tylko do jednego klastra.



Podsumowanie #2

• Naturalny kwazikryształ jakością nie odbiega od syntetycznego,

• Struktura nie jest istotnie nieuporządkowana pod względem nieporządku 

fazonowego, co potwierdza eksperyment dyfrakcyjny oraz badania 

mikroskopii elektronowej,

• Charakterystyczne motywy strukturalne, znane dla innych kwazikryształów 

są również tutaj obecne. Co istotne, są one wynikiem modelu, nie 

założeniem (co nie jest prawdziwe w przypadku modelowania 

wielowymiarowego),

• W zasadzie dowolny klaster dekagonalny dobrze opisuje strukturę 

atomową. W literaturze znane są prace, które silny nacisk kładą na to, jaki 

klaster jest odpowiedni (rozmiar oraz typ, np. Deloudi, Hiraga, Gummelt). 

W rzeczywistości to nie jest istotne i każdy z nich jest związany z drugim 

np. poprzez operacje skalowania,

• W modelu występuje flip atomowy, jednak nie powoduje to żadnego 

problemu pod względem modelowania struktury (w modelowaniu 

wielowymiarowym silny nacisk kładzie się na ścisłe dopasowanie 

powierzchni atomowych, tzw. closeness condition).



Fazony a przejście fazowe



Fazony, a random-tiling

Fazony, czyli lokalne zmiany konfiguracji jednostek strukturalnych. Wykonane serią,
prowadzą do konfiguracji random-tiling z gaussowskim rozkładem położeń atomowych



Fazony, a random-tiling

Fazony, czyli lokalne zmiany konfiguracji jednostek strukturalnych. Wykonane serią,
prowadzą do konfiguracji random-tiling z gaussowskim rozkładem położeń atomowych

Dwie możliwości stabilizacji struktury:
1. Mechanizm Hume-Rothery. Fazony się nie zmieniają
2. Struktury stabilizowane entropowo (hipoteza random-tiling). 

W tym wypadku czynniki fazonowe powinny być najmniejsze 
w temperaturze stabilizacji i rosnąć poza nią, prowadząc do 
przejścia w fazę periodyczną.



Wynik udokładnienia
• Pomiary dla 5 temperatur: 293, 1013, 1083, 1153 i 1223 K

• 1460 niezależnepiki wspólne dla wszystkich zbiorów danych( 𝐹 > 𝜎( 𝐹 ))
• Pomiary in-sitiu

• Udokładnienie autorską metodą momentów

𝑅 = 5.95%
𝑇 = 293 K

𝑅 = 6.14%
𝑇 = 1013 K

𝑅 = 6.28%
𝑇 = 1083 K

𝑅 = 6.39%
𝑇 = 1153 K

𝑅 = 5.96%
𝑇 = 1223 K



−𝐝2 − 𝐝3

−𝐝1 − 𝐝4

Rezydualna

Rezydualna gęstość elektronowa

−𝐝2 − 𝐝3

−𝐝1 − 𝐝4

−𝐝2 − 𝐝3

𝑇 = 293 𝐾

𝑇 = 1223 𝐾
−𝐝1
− 𝐝4

−𝐝2 − 𝐝3

−𝐝1 − 𝐝4

Eksperymentalna

Rezydualna gęstość w miejscu, 
gdzie powinna być piąta 
powierzchnia

Rezydualna gęstość
elektronowa w przestrzeni
rzeczywistej pokazuje, że
nie ma aglomeracji
gęstości w żadnym
specyficznym miejscu. Nie
jest to więc efekt
brakującego atomu w
modelu struktury – taka
dodatkowa powierzchnia
związana byłaby z
atomem lokującym się w
centrum klastra Hiragi

Brak korelacji z R
Korelacja Pearsona = 83% dla 𝑎 i 85% dla 𝐴per



Modyfikacja metody momentów dla 
pięciu powierzchni

Brak anomalnego zachowania fononów. Współczynniki 
naturalnie rosną z temperaturą

Momenty, powiązane z nieporządkiem

fazonowym, wykazują nieznaczne, jednak

ekstremalne zachowanie w okolicy temperatury

stabilizacji struktury
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naturalnie rosną z temperaturą

Momenty, powiązane z nieporządkiem

fazonowym, wykazują nieznaczne, jednak

ekstremalne zachowanie w okolicy temperatury

stabilizacji struktury

Prawdopodobieństwo obsadzenia nowej,

piątej powierzchni. Wartość rzędu 1% w

obszarze stabilności struktury. Co do

wartości niepewności różna od zera.



Podsumowanie #3

• Pomiary temperaturowe pokazują, że w obszarze temperatur 1083-1153 K 

dochodzi do przemiany fazowej. Przemiana ta związana jest z 

rekonfiguracją fazonową, która prawdopodobnie prowadzi do powstania 

jednego z tilingów GPT,

• Pomiary dyfrakcyjne nie pokazują istotnego rozpraszania dyfuzyjnego, więc 

zmiana fazy do struktury o periodzie 12 Å jest nieprawdopodobna

• Zmodyfikowana metoda momentów pokazuje, że co do wartości 

niepewności, prawdopodobieństwo obsadzenia piątej powierzchni jest 

niezerowe.

• Poprawa dopasowania parametrów jest znaczna
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