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Streszczenie: Kwazikryształy są unikatowymi strukturami krystalicznymi, którym brak periodyczności w uporządkowaniu atomowym i obrazie dyfrakcyjnym. Przez to są jednocześnie bardzo interesującymi, ale i wymagającymi materiałami pod względem badań strukturalnych i potencjalnych zastosowań. W artykule omówiono krótko dwie najważniejsze metody analizy
strukturalnej i dyfrakcyjnej kwazikryształów: wielowymiarową i statystyczną, skupiając się na
możliwościach w opisie trójwymiarowym, jakie daje ta druga. W rozdziale czwartym zaprezentowano najnowsze przykłady analizy struktur z użyciem metody statystycznej w odniesieniu do izostrukturalnych kwazikryształów dekagonalnych z rodziny AlCuRh oraz AlNiFe (naturalny kwazikryształ – dekagonit) oraz ikozaedrycznych z rodziny ZnMgTm. Metoda statystyczna daje
ciekawe możliwości analizy nieporządku fononowego i fazonowego, co rozpatrzono na przykładzie modelowego pokrycia Penrose’a oraz badań wysokotemperaturowych fazy AlCuRh.
Słowa kluczowe: kwazikryształy, modelowanie struktury, metoda statystyczna, fazony
THREE-DIMENSIONAL DESCRIPTION OF
THE STRUCTURE OF QUASICRYSTALS – CURRENT STATE
Abstract: Quasicrystals are unique crystal structures that lack periodicity in atomic order and
diffraction pattern. As a result, they are both very interesting and demanding materials in terms
of structural research and potential applications. In this article, the two most important methods
for the structural and diffractive analysis of quasicrystals were discussed: multidimensional and
statistical, focusing on the possibilities in the three-dimensional description offered by the latter. In the second part, the latest examples of structure solutions using the statistical method for
isostructural decagonal quasicrystals from the AlCuRh and AlNiFe (natural quasicrystal –
decagonite) and the icosahedral quasicrystal from the ZnMgTm family were analyzed. The statistical method offers interesting possibilities for the analysis of phonon and phason disorder,
which is discussed in the example of the model Penrose tiling, as well as high-temperature studies of the AlCuRh decagonal phase.
Keywords: quasicrystals, structure modeling, statistical method, phasons
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1. Wprowadzenie
W 2022 roku mija dokładnie 40 lat od odkrycia kwazikryształów – struktur krystalicznych o nieperiodycznym ułożeniu atomów w przestrzeni – przez Dana Shechtmana
(Shechtman i in. 1984). Odkrycie to, obok odkrycia fulerenów i nadprzewodników wysokotemperaturowych, wymieniane jest jako jedno z największych dokonań w fizyce
ciała stałego lat 80. XX wieku. Krystalografia kwazikryształów stanowi od czterech dekad interdyscyplinarną naukę łączącą fizykę, chemię, matematykę i inżynierię materiałową w wysiłkach skoncentrowanych na próbie odpowiedzi na pytanie postawione
przez Pera Baka: „Where are the atoms?” (Bak 1986). Kwazikryształy, podobnie
jak kryształy periodyczne (czasem nazywane klasycznymi), wykazują istnienie obrazu
dyfrakcyjnego o ostrych pikach braggowskich, jednak aperiodyczność w budowie atomowej sprawia, że modelowanie struktury, a także badanie własności fizycznych i chemicznych są ciągle wyzwaniem. Mimo tych trudności wiedza na temat budowy krystalicznej i jej wpływu na własności fizyczne, a także możliwości potencjalnych zastosowań
stale się rozwija (Steurer 2018). Odkrycie Dana Shechtmana było tak przełomowe, że
doprowadziło do zmiany klasycznej (jeszcze XVIII-wiecznej) definicji kryształu. Przez
pojęcie kryształu uważa się dziś ciało stałe o zasadniczo ostrych pikach w obrazie dyfrakcyjnym, czego przyczyną jest dalekozasięgowy porządek w budowie atomowej
(IUCr 1992). To nie periodyczność wymusza piki braggowskie, jak dotąd uważała nauka, ale porządek atomowy (Baake i Grimm 2013). Shechtman za swoje odkrycie
otrzymał Nagrodę Nobla z chemii w 2011 roku; warto też wspomnieć, że w 2013 roku
dostał doktorat honoris causa AGH w Krakowie.
Badania nad kwazikryształami i ich wykorzystaniem są bardzo aktualne. Kwazikryształy są często wykorzystywane jako nanomateriały (Ye i in. 2017) do tworzenia
kompozytów (Watson i in. 2016) o własnościach wymaganych dla tworzenia metamateriałów, np. fotonicznych (Brandao i in. 2016, Xavier i in. 2016). Obok typowych faz
międzymetalicznych przykłady kwazikryształów znajduje się coraz częściej w postaci
miękkiej materii, zarówno na gruncie modelowania, jak i wytwarzania próbek (Dotera
2012, Sandbrink i Schmiedeberg 2014). Od wielu lat kwazikryształy są potencjalnym
materiałem do magazynowania wodoru na potrzeby rozwoju ogniw paliwowych, badania te są wciąż prowadzone i biegną w interesującym kierunku (Takasaki i in. 2018,
Hirscher i in. 2020). Ostatnio pojawiły się bardzo obiecujące doniesienia o możliwości występowania porządku magnetycznego w kwazikryształach i ich aproksymantach
(Goldman 2014, Tamura i in. 2021).

2. Budowa atomowa i obraz dyfrakcyjny
Brak periodyczności w strukturze atomowej kwazikryształów manifestuje się
przede wszystkim występowaniem osi symetrii, które są przez klasyczną krystalografię
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(opisującą kryształy periodyczne) zabronione, np. 5- czy 12-krotnych. To jednoznacznie prowadzi do niewystępowania komórki elementarnej w strukturze atomowej, co
jest największym wyzwaniem na etapie modelowania czy udokładniania struktury. Jednocześnie zabronione osie symetrii nie przeszkadzają w uzyskaniu porządku dalekiego zasięgu. W kwazikryształach znajdujemy charakterystyczne zgrupowania atomów
(klastry), lokalne konfiguracje atomów, motywy, które występują wszędzie w całej
strukturze. Budowa atomowa jest deterministyczna, nie ma tu amorficzności. Wobec
tego w modelowaniu najczęściej posiłkujemy się pojęciem kwazisieci, odpowiednika
sieci krystalicznej znanej w przypadku kryształów periodycznych (mamy siedem typów
takich sieci w 14 układach krystalograficznych Bravais’go). Kwazisieci można zbudować z jednostek strukturalnych będących odpowiednikami komórek elementarnych,
jednak jest ich zawsze więcej niż jedna. W najprostszych przypadkach mamy dwie jednostki strukturalne (dwa odcinki w 1D ciągu Fibonacciego, dwa romby (cienki i gruby)
w 2D pokryciu Penrose’a, czy dwa romboedry w 3D pokryciu Ammanna). Istnieją dla
nich deterministyczne reguły przylegania, które zapewniają, że w powstałej kwazisieci
nie ma luk ani przekrywania jednostek strukturalnych. Symetria w ułożeniu atomów
występuje jedynie lokalnie (mamy do czynienia np. z klastrami w kształcie dziesięciokątów w fazach dekagonalnych), jednak obraz dyfrakcyjny wykazuje określoną symetrię
globalnie. Nie zachodzi więc związek znany w przypadku kryształów periodycznych
o równoważności symetrii struktury atomowej w przestrzeni prostej i odwrotnej.
Ze względu na budowę atomową wyróżniamy dwie rodziny kwazikryształów
w związkach nieorganicznych: kwazikryształy osiowe (zwane też aksjalnymi) o aperiodycznych warstwach atomowych ułożonych periodycznie wzdłuż trzeciego kierunku
oraz kwazikryształy ikozaedryczne o aperiodycznym ułożeniu w trzech kierunkach
przestrzeni. Kwazikryształy często uważa się za układy klastrowe, szczególnie dotyczy
to kwazikryształów ikozaedrycznych (więcej na ten temat w podrozdziałach 4.1 i 4.4).
Często rozważa się modelowy układ kwazikrystaliczny 1D w postaci łańcucha atomów
ułożonych zgodnie z zasadami ciągu Fibonacciego.
Osobliwą własnością obrazu dyfrakcyjnego kwazikryształów jest jego indeksowanie. Współrzędne wektora rozpraszania zależą od większej liczby indeksów, niż wskazuje jego wymiarowość. Na przykład do wyindeksowania obrazu dyfrakcyjnego kwazikryształu ikozaedrycznego potrzebujemy sześciu, a nie trzech indeksów. Nie jest to
cecha wynikająca z użytej metody opisu, np. wielowymiarowej, a cecha samego obrazu
dyfrakcyjnego wynikająca z podwójnej, niewspółmiernej periodyczności pików (Wolny
i in. 2014). Ta podwójna periodyczność oznacza także, że obraz dyfrakcyjny kwazikryształów jest w istocie nieskończenie gęsty: w każdej pozycji są piki (mogą być małe, na
poziomie tła, lub wygaszone). Inną cechą obrazu dyfrakcyjnego jest jego skalowanie
liczbą τ (zwaną złotą liczbą i równą około 1,618, w literaturze oznaczaną też jako fi;
aktualnie nie znamy innych kwazikryształów niż o skalowani tau): jeśli znajdziemy pik
w danej pozycji k, to w pozycji τk także występuje pik. Charakterystyczne skalowanie
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obserwuje się także w strukturze atomowej – można np. stworzyć model strukturalny
kwazikryształu dekagonalnego oparty na pokryciu Penrose’a za pomocą τ razy większych rombów (Steurer i Deloudi 2009).

3. Metody opisu struktury kwazikryształów
3.1. Metoda wielowymiarowa
Powszechnie stosuje się obecnie dwie najważniejsze metody opisu struktury atomowej i obrazu dyfrakcyjnego kwazikryształów, które wykorzystuje się w modelowaniu. Pierwszą (historycznie i pod względem popularności) jest metoda wielowymiarowa
(higher dimensional lub superspace approach). Podstawowym założeniem tej metody
jest przywrócenie periodyczności struktury w większej liczbie wymiarów. Struktura
aperiodyczna staje się więc periodyczną strukturą wielowymiarową. Matematycznie,
w ramach opisu wielowymiarowego, wprowadza się wielowymiarową przestrzeń, w której modeluje się wielowymiarowe atomy zwane najczęściej powierzchniami atomowymi (atomic surface lub occupation domain). Wielowymiarowa przestrzeń rozpada się na
dwie podprzestrzenie: równoległą (zwaną też rzeczywistą lub fizyczną), w której obserwuje się prawdziwą strukturę, oraz prostopadłą (wewnętrzną), która jest abstrakcyjnym obiektem matematycznym. Powierzchnie atomowe „dekorują” wielowymiarową
sieć periodyczną (np. w węzłach – typ P, lub węzłach i na ścianach – typ F). Ich kształty
w ogólności mogą być skomplikowane, w przypadku modelowej sieci Penrose’a przyjmują postać płaskich pięciokątów. Rzeczywistą strukturę (w przestrzeni fizycznej)
otrzymuje się przez rzutowanie wielowymiarowej sieci „udekorowanej” powierzchniami atomowymi na podprzestrzeń rzeczywistą (tzw. metoda rzutowania – cut-and-project) lub, alternatywnie, przez jej cięcie podprzestrzenią rzeczywistą (section
method). Szczegóły dotyczące metody wielowymiarowej i przegląd literatury można
znaleźć w publikacji Wolnego i in. (2017).
Idea metody rzutowania została przedstawiona na przykładzie łańcucha Fibonacciego (modelowego kwazikryształu 1D) na rysunku 1. Łańcuch Fibonacciego możemy
otrzymać wprost w przestrzeni rzeczywistej za pomocą dwóch odcinków, L i S, ułożonych zgodnie z rekurencyjną metodą:
⎛ L ⎞ ⎛ LS ⎞
⎜ ⎟→⎜
⎟
⎝ S⎠ ⎝ S ⎠

(1)

co gwarantuje dalekozasięgowy porządek. Aperiodyczność jest zagwarantowana przez
warunek relacji długości odcinków L : S = τ lub, równoważnie, odpowiednią relację
w liczbie odcinków L i S. W metodzie wielowymiarowej otrzymujemy łańcuch Fibonacciego przez rzutowanie 2D periodycznej sieci punktów (węzłów sieci) na odpowiednio
dobrany kierunek równoległy. Nachylenie osi równoległej do jednej z osi układu xy
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musi być zależne od τ. Wzdłuż kierunku prostopadłego rozciągają się powierzchnie
atomowe, które w tym przypadku są odcinkami o szerokości dAS, zaznaczonej na rysunku 1 (same powierzchnie atomowe nie są zaznaczone).

Rys. 1. Idea wielowymiarowej metody rzutowania na przykładzie łańcucha Fibonacciego.
Łańcuch położeń L/S jest generowany przez rzutowanie węzłów periodycznej sieci, zawartych
w pasku o szerokości dAS wzdłuż osi prostopadłej (ozn. x⊥) na kierunek równoległy (ozn. x||).
Układ (x||, x⊥) zorientowany jest pod kątem, którego ctgφ = τ

Analogicznie opis wielowymiarowy dotyczy przestrzeni odwrotnej, w której obserwujemy obraz dyfrakcyjny struktury. Wektor bazowy wielowymiarowej sieci odwrotnej
ma swoje składowe: równoległą k|| oraz prostopadłą k⊥. Pozycje pików na obrazie dyfrakcyjnym wyznacza wektor k||. Wektor k⊥ odpowiada np. za wielkość nieporządku
fazonowego w strukturze w klasycznym ujęciu (szczegóły w podrozdziale 4.2).
Metoda wielowymiarowa znalazła swoje zastosowanie już od pierwszych lat badań
nad strukturą kwazikryształów, ponieważ była dobrze rozwinięta w krystalografii struktur modulowanych. Jej niewątpliwą zaletą jest prostota matematyczna, która jednak
okupiona jest trudnościami w fizycznej interpretacji. Na przykład atom w modelu wielowymiarowym staje się rozciągłym matematycznym obiektem. Nie da się w bezpośredni sposób w modelu wielowymiarowym rozważać nieporządku fononowego czy energii
tworzenia układu.

3.2. Metoda statystyczna
Podejściem alternatywnym wobec opisu wielowymiarowego jest metoda statystyczna, rozwijana od lat przez badaczy z AGH w Krakowie (Wolny 1998, Strzałka i in. 2016,
Wolny i in. 2017). Metoda statystyczna nie wymaga użycia opisu wielowymiarowego,
struktura opisywana jest przy jej użyciu całkowicie w przestrzeni rzeczywistej (trójwymiarowej). Podstawową koncepcją metody jest pojęcie średniej komórki elementarnej
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(AUC – average unit cell), która jest statystycznym rozkładem prawdopodobieństwa
znalezienia atomu w jakiejś odległości od węzła pewnej sieci referencyjnej. Pojęcie komórki elementarnej zostanie przedstawione na przykładzie 1D łańcucha Fibonacciego,
choć jej schemat można zastosować do dowolnej struktury (o dowolnym ułożeniu atomów, w tym także periodycznej). Położenie xj atomu j rzutujemy na dowolnie wybraną,
periodyczną sieć referencyjną o stałej λk. Odległość rzutu xj od najbliższego (η-tego)
węzła tej sieci wynosi:

u = x j mod ( λ k )

(2)

Innymi słowy, każdą pozycję atomową możemy przedstawić za pomocą zmiennej u
następująco:

x j = ηλ k + u (η − liczba całkowita)

(3)

W tej definicji u ∈(0, λk), ale możliwe są inne schematy rzutowania i definicje u.
Aby zachować cechę podwójnej periodyczności układów kwazikrystalicznych, wprowadzamy dodatkową sieć referencyjną, o stałej λq = τλk i współrzędną v określającą odległości rzutów xj od najbliższych jej węzłów (xj = ξλq+ v, gdzie ξ jest liczbą całkowitą).
Rozkład rzutów jednocześnie na obie osie, P(u, v), nazywamy średnią komórką elementarną (AUC). Okazuje się, że dla łańcucha Fibonacciego jest on jednorodny i prostokątny, i niezerowy tylko wzdłuż prostej v = –τ2u w przestrzeni współrzędnych (u, v).
Relację tę nazywamy relacją skalowania. Do opisu łańcucha Fibonacciego wystarczy
użycie rozkładu brzegowego P(u), który dla uproszczenia także nazywamy średnią komórką elementarną. Szerokość unormowanego rozkładu P(u) wynosi τ. Kształt rozkładu P(u, v) dla łańcucha Fibonacciego i jego obu rozkładów brzegowych przedstawiono
na rysunku 2. Analogicznie postępujemy w przypadku modelowych układów 2D i 3D,
gdzie średnie komórki elementarne stają się odpowiednio 2- i 3-wymiarowe.
Modelowanie struktury w metodzie statystycznej sprowadza się do modelowania
kształtu i rozmiaru średniej komórki elementarnej, która zawiera całą informację
strukturalną. Jej transformata Fouriera daje czynnik strukturalny, który zawiera informację o postaci obrazu struktury w przestrzeni odwrotnej. Procedura udokładniania
struktury w metodzie statystycznej sprowadza się więc do modelowania AUC.
W przestrzeni odwrotnej położenie piku dla ciągu Fibonacciego definiujemy za
pomocą dwóch indeksów, wobec czego musimy użyć dwóch wektorów. Nazwijmy je k0
i q0 (przez analogię do struktur modulowanych nazywa się je czasem wektorem bazowym i wektorem modulacji). Dowolny pik dyfrakcyjny znajduje się więc w pozycji:
k = nk0 + mq0 ( n, m − liczby całkowite)

(4)

Wektory k0 i q0 zasadniczo można wybrać dowolnie, przy czym trzeba zachować
relację skalowania, np. q0 = k0 /τ. Wektor k0 wygodnie jest wybrać z obrazu dyfrakcyjnego, dlatego często przyjmuje się k0 =2π/λk.
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Rys. 2. Kształt rozkładu P(u, v) oraz jego rozkładów brzegowych P(u) i P(v),
a także ślad relacji skalowania v(u)

W przypadku łańcucha Fibonacciego geometryczny czynnik strukturalny można
w łatwy sposób obliczyć:

F ( k ) = F ( n, m) =

∫ P ( u, v ) exp ⎡⎣2πi ⋅ ( nk0 u + mq0 v )⎤⎦ dudv

AUC
v =−τ2 u

⇒
⇒

(5)

sin τw
∫ P (u) exp ⎡⎣2πi ⋅ k0 u ( n − mτ )⎤⎦ du = exp [−iτw]⋅ τw

AUC

gdzie w = πk0 (n – mτ) jest tzw. zredukowanym wektorem rozpraszania. Obraz dyfrakcyjny
łańcucha Fibonacciego dla k0 = 2πτ/τ2+1 ≈ 2,81 [a.u.] przedstawiono na rysunku 3.
Można zauważyć, że składa się on z serii pików pogrupowanych według drugiego indeksu (m), które periodycznie powtarzają się w przestrzeni odwrotnej. W ramach danej serii piki też rozłożone są periodycznie (według indeksu n), jednak te dwie periodyczności są niewspółmierne.

Rys. 3. Obraz dyfrakcyjny (amplitudy natężenia) struktury atomowej łańcucha Fibonacciego
dla wektora bazowego k0 = 2πτ/τ2+1 ≈ 2,81 [a.u.]. Zaznaczono obwiednią
kilka pierwszych serii pików oraz podano indeksy kilku najwyższych pików.
Obraz unormowany do wysokości piku (0,0)
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W analogiczny sposób można znaleźć geometryczny (sieciowy) czynnik atomowy
układów dekagonalnych o kwazisieci danej przez pokrycie Penrose’a czy ikozaedrycznych z kwazisiecią daną pokryciem Ammanna. Pełen czynnik strukturalny układu dekagonalnego wymaga uwzględnienia dekoracji atomowej (obsadzenia pozycji przez
atomy danego rodzaju) obu jednostek strukturalnych oraz sumowania po czterech
fragmentach AUC. W pracach omawianych w dalszej części artykułu używano następującej formuły wprowadzonej przez Kozakowskiego i Wolnego (2010):
F (k ) = D faz (k ⊥ )

10

⎡

NR

⎤

⎣

l =1

⎦

∑∑ ⎢⎢ FRo (k ) ∑ plR flR DlR (k ) exp (ik ⋅ rlR, o )⎥⎥
R o=1

(6)

gdzie rlR,o jest położeniem atomu l w rombie R (cienkim lub grubym) o orientacji o
w przestrzeni; FRo ( k ) jest geometrycznym (sieciowym) czynnikiem strukturalnym rombu R o orientacji o (obliczonym jako transformata Fouriera po fragmencie AUC odpowiadającym orientacji o rombu R); NR jest liczbą atomów dekorujących dany romb; plR
podaje obsadzenie pozycji przez atom l w rombie R; fl R jest atomowym czynnikiem
rozpraszania atomu l; DlR (k ) jest fononowym czynnikiem Debye’a–Wallera atomu l
(ADP); Dfaz ( k ⊥ ) jest fazonowym czynnikiem Debye’a–Wallera (więcej w podrozdziałach 4.2. i 4.3.). Czynnik strukturalny kwazikryształu ikozaedrycznego został podany po
raz pierwszy w publikacji Strzałki i in. (2015).
Zastosowanie metody statystycznej daje możliwość skutecznego modelowania nieporządku fononowego (związanego z termicznym drganiem atomów) i fazonowego (typowego dla kwazikryształów przeskoku atomów między pozycjami energetycznie równoważnymi). Oba rodzaje nieporządku można uwzględnić już na etapie modelowania
AUC, bo są doskonale widoczne w kształcie rozkładu P(u) (Wolny i in. 2016). Pozwala
to na pogłębioną analizę na przykład wpływu nieporządku na stabilność struktury (więcej w podrozdziale 4.2).

4. Opis struktury atomowej
Sposób opisu struktury atomowej kwazikryształów w dużej mierze zależy od rodzaju kwazikryształu. Kwazikryształy osiowe można rozpatrywać jako zbudowane z periodycznie ułożonych warstw. Najczęściej spotykaną symetrią przestrzenną kwazikryształów dekagonalnych, których 10-krotna oś symetrii jest równoległa do kierunku
periodycznego, jest P105mmc. Przykładami struktur o tej symetrii są fazy w stopach
AlCuMe (Me = Rh, Ir, Co) (Kuczera i in. 2012), AlNiRh (Longvinovich i in. 2014)
czy AlNiCo (Takakura i in. 2001). Niektóre atomy wykazują wychylenie z płaszczyzny
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kwaziperiodycznej, więc kwazikryształy osiowe zasadniczo nie są w pełni układami
warstwowymi. Brak wychylenia zaobserwowano w przypadku dekagonitu – naturalnego kwazikryształu Al74Ni20Fe6 (Buganski i Bindi 2021). Prezentując strukturę atomową kwazikryształów osiowych, rzadko dyskutuje się o trójwymiarowym charakterze tej
struktury, a ogranicza się do prezentacji lokalnych klastrów w formie 2D. Takimi klastrami są np. klastry Gummelt (Gummelt 1996), które, jak pokazano, mogą tworzyć
kwazielementarne komórki (Steinhardt i in. 1998).
Kwazikryształy ikozaedryczne są jedynymi znanymi kwazikryształami 3D. Do roku
2020 w literaturze dominował jeden model atomowy. Był to model opracowany na
Hokkaido University przez Hiroyukiego Takakurę (Takakura i in. 2006). Model ten
opisywał strukturę dwuatomowego kwazikryształu Cd5,7Yb, odkrytego w 2000 roku
(Guo i in. 2000), który charakteryzuje się wysokim uporządkowaniem chemicznym.
Analiza struktury atomowej tego kwazikryształu została dokonana metodą wielowymiarową z użyciem klastrów typu Tsai umieszczonych w węzłach pokrycia Ammanna–
Kramera–Neriego (Kramer i Neri 1984, Senechal 2004), o liczbie koordynacyjnej 12
(Henley 1986). Oprócz występowania atomów klastrowych atomy są lokalnie zebrane
w romboedry znane w literaturze jako podwójne wielościany Friaufa (Laves i Witte
1935). Model Takakury stał się modelem powszechnie używanym do analizy struktury
atomowej wielu innych kwazikryształów ikozaedrycznych, m.in. ZnSc (Yamada i in.
2016) czy CdMgYb (Yamada i in. 2017). Model ten nie został uogólniony dla kwazikryształów ikozaedrycznych z klastrami Bergmana w grupie ZnMgRE (RE – ziemia
rzadka) pomimo takowych prób w odniesieniu do ZnMgHo (Takakura i in. 2006).

4.1. Struktura atomowa kwazikryształów dekagonalnych
Jak dotąd metodą statystyczną opisano strukturę atomową: Al72,0Ni15,6Co12,4
(Kuczera i in. 2011), Al61,9Cu18,5Rh19,6, Al65Cu14,6Co20,4, Al57,6Cu25,9Ir16,5 (wszystkie
trzy opublikowane w: Kuczera i in. 2012) oraz Al74Ni20Fe6 – dekagonitu (Buganski i in.
2021). W przypadku fazy AlCuRh przeprowadzono dodatkowo wysokotemperaturowe
pomiary rentgenowskie w celu określenia mechanizmu stabilizacji struktury (Kuczera
i in. 2014) oraz z uwagi na wysoką stabilność i uporządkowanie tej struktury zastosowano nowe modele nieporządku fazonowego (Buganski i in. 2019, 2020) oraz fononowego (Strzalka i in. 2019).
W modelowaniu struktury atomowej w przestrzeni rzeczywistej używa się pokrycia Penrose’a (Penrose 1974). Jednym z wygodniejszych pokryć jest rombowe pokrycie
Penrose’a, które pozwala na użycie dwóch typów rombów: grubego o kącie ostrym 72°
oraz cienkiego o kącie ostrym 36°. Innym popularnym pokryciem jest pentagonalne pokrycie Penrose’a, generowane przez trzy płytki: gwiazdę, pięciokąt foremny oraz łódkę.
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Charakterystyką tego pokrycia jest to, że w wierzchołkach można zlokalizować klastry
dekagonalne. Na rysunku 4 zaznaczono oba pokrycia na tle gęstości elektronowej
dwóch kwazikryształów. Gęstość obliczono na podstawie danych dyfrakcji rentgenowskiej z fazami przypisanymi amplitudom metodą charge flipping (Oszlányi i Sütő 2004).
Długość boku pokrycia pentagonalnego ~20 Å, a boku rombu ~27 Å w obu przypadkach. Stała sieci w płaszczyźnie aperiodycznej w przypadku obu kwazikryształów jest
prawie identyczna i wynosi 1,51 Å dla AlNiFe oraz 1,54 Å dla AlCuRh. Stałą sieci podaje się jako długość boku rombu podstawowego. Romby zaznaczone na rysunku 4 są τ6
razy większe. Swoboda w doborze rozmiaru rombu do opisu struktury wynika ze znanej
własności kwazikryształów – inflacji/deflacji, gdzie τ jest czynnikiem inflacyjnym.
a)

b)

Rys. 4. Gęstość elektronowa dwóch kwazikryształów: AlCuRh (a) oraz naturalnego
kwazikryształu AlNiFe (b) w przestrzeni rzeczywistej. W mapę gęstości elektronowej
wpisano dwa pokrycia: pentagonalne (linia brązowa) oraz rombowe (linia szara)
pokrycie Penrose’a. Obie warstwy atomowe są tutaj zrzutowane

W praktyce używa się rombów τ5 razy większych niż romby podstawowe, co daje
rozsądną liczbę parametrów (ok. 200–400) w trakcie udokładniania struktury atomowej. Liczba parametrów musi być mniejsza niż liczba pików dyfrakcyjnych w asymetrycznej części przestrzeni odwrotnej. Zaleca się, by stosunek liczby pików do liczby
parametrów był większy niż 10, jednak trudno jest takowy osiągnąć w przypadku rzeczywistych struktur kwazikryształów.
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Dekorację atomową można znaleźć na podstawie mapy gęstości elektronowej,
wpisując w nią odpowiednie pokrycie. Pozycja maksimum gęstości elektronowej odpowiada pozycji atomu w strukturze. Ważne jest, aby model, dla którego liczmy gęstości
elektronowe, wykazywał wysoką zgodność z danymi eksperymentalnymi. W przypadku
kwazikryształów algorytm charge flipping bardzo często daje krystalograficzny czynnik
R < 16 (jest to wskaźnik rozbieżności między zmierzonymi i obliczonymi amplitudami dyfrakcyjnymi), co jest w zupełności wystarczające do zbudowania początkowego
modelu struktury.
Strukturę atomową struktur periodycznych prezentuje się, podając pozycje atomów w komórce elementarnej. W kwazikryształach komórki elementarnej nie ma, ale
dzięki zastosowaniu pokrycia aperiodycznego otrzymujemy skończoną liczbę jednostek strukturalnych, które w wypadku kwazikryształów dekagonalnych przybierają formę dwóch rombów.
Na rysunku 5 przedstawiono model struktury atomowej dekagonalnej fazy AlCuRh
(Buganski i in. 2020) oraz AlNiFe (Buganski i in. 2021). W obu przypadkach struktura
została opisana przy użyciu rombowego pokrycia Penrose’a. Obie struktury składają
się z dwóch warstw w kierunku periodycznym, gdzie stała sieci w kierunku periodycznym wynosi 4,278 Å dla AlCuRh oraz 4,105 Å dla AlNiFe. Budowę atomową obu
warstw przedstawiono zarówno indywidualnie, jak i po zrzutowaniu jedna na drugą.
Widzimy, że obie struktury, AlCuRh oraz AlNiFe, są niemal identyczne, jeśli chodzi
o położenia atomów, toteż można nazwać je izostrukturalnymi.
a)

b)

Rys. 5. Dekoracja atomowa jednostek strukturalnych dla dekagonalnej fazy
AlCuRh (a) oraz AlNiFe (b). Od prawej: dekoracja warstwy pierwszej, dekoracja warstwy
drugiej oraz dekoracja po zrzutowaniu obu warstw na siebie. Klaster Gummelt
został naniesiony na każdym rombie. Indeks dolny p oznacza częściowe obsadzenie.
Struktura AlNiFe została udokładniona jako pseudodwuatomowa
ze wspólnym czynnikiem rozpraszania dla Ni oraz Fe (oznaczony jako TM)
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Pomimo podobieństwa strukturalnego model AlCuRh został udokładniony z czynnikiem R = 6,08, natomiast AlNiFe z czynnikiem R = 14,57. Tak duża rozbieżność
wynika z jakości danych dyfrakcyjnych. Kwazikryształy AlCuRh są znane z wysokiego
uporządkowania struktury, natomiast AlNiFe jako minerał znaleziony podczas ekspedycji geologicznej na półwyspie Kamczatka w górach Koryak cechuje się wysokim stopniem nieuporządkowania atomowego (Bindi i in. 2015a, 2015b).

4.2. Nieporządek fazonowy
Kryształy kwaziperiodyczne wykazują nieporządek niespotykany w innych strukturach krystalicznych. Nieporządek ten dotyczy lokalnej konfiguracji jednostek strukturalnych, która nie jest jednoznaczna. W kwazikryształach dekagonalnych nieporządek
ten przejawia się jako przeskok między dwoma możliwymi ułożeniami trójki rombów
w heksagonalny wzór (rys. 6). Jest to tzw. przeskok fazonowy (phason flip), który zaburza uporządkowanie dalekiego zasięgu. Efekt fazonowy musi być wzięty pod uwagę
w trakcie analizy strukturalnej.
Wizualizacja przeskoków fazonowych została przedstawiona na rysunku 6. Na rysunku 6a przedstawiono rombowe pokrycie Penrose’a wygenerowane metodą rzutowania, poniżej (rys. 6b) – to samo pokrycie poddane przeskokom fazonowym zgodnie
z regułami przedstawionymi na rysunku 6d. Przeskokom podlegają heksagonalne układy trzech rombów. Wielokrotne wprowadzanie tychże przeskoków do struktury skutkuje zniszczeniem uporządkowania dalekiego zasięgu, gdzie piki braggowskie nie istnieją (Buganski i in. 2017). Z reguły, pomimo obecności fazonów w strukturze, piki
braggowskie obserwujemy. Pokrycie, które odbiega od idealnego układu płytek, zwane
jest pokryciem przypadkowym (random tiling).
W celu realistycznego modelowania struktury kwazikrystalicznej w przestrzeni
rzeczywistej powstały dwa modele nieporządku fazonowego: model analityczny z przybliżeniem jednego flipu oraz model z wykorzystaniem momentów.
Model analityczny, jak sama nazwa wskazuje, uwzględnia przeskoki fazonowe bez
przybliżeń, przez założenie, że każda konfiguracja heksagonalna rombów w pokryciu
może uczestniczyć w przeskoku fazonowym z prawdopodobieństwem α, niezależnie od
lokalizacji tej konfiguracji w przestrzeni. W najprostszej wersji metody przyjmuje się
jednakowe prawdopodobieństwo dla wszystkich konfiguracji i orientacji. Dla takich
założeń można wyprowadzić analityczną postać czynnika struktury, który w swej geometrycznej części uwzględnia przeskoki fazonowe. W średniej komórce elementarnej
przeskoki fazonowe rombów w zadanej konfiguracji z prawdopodobieństwem α prowadzą do modyfikacji rozkładu prawdopodobieństwa pozycji atomowych w postaci
przeniesienia wielościanu o podstawie trójkąta o wysokości α do pozycji w przestrzeni
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(ux, uy) wcześniej nieobsadzonej (rys. 6c). Model ten został zastosowany do kwazikryształu dekagonalnego AlCuRh (Buganski i in. 2019). Niestety uwzględnienie fazonów
wyłącznie w założonej postaci było niewystarczające, by poprawnie dopasować model
atomowy, dlatego dodatkowo posłużono się znaną poprawką na przeskoki fazonowe
w postaci uogólnionego czynnika Debye’a–Wallera (Lubensky i in. 1986, Bancel 1989).
a)

c)

b)
d)

Rys. 6. Rombowe pokrycie Penrose’a bez przeskoków (a) i z przeskokami fazonowymi (b).
Reguły przeskoków dotyczą heksagonalnych konfiguracji rombów w dwóch wersjach (d).
Modyfikacja średniej komórki elementarnej po wykonaniu przeskoków fazonowych
w przybliżeniu jednego przeskoku z prawdopodobieństwem α (c)

Model momentów uwzględnienia nieporządku fazonowego w obliczeniach strukturalnych wymaga przybliżenia geometrycznego czynnika strukturalnego szeregiem
potęgowym z kolejnymi momentami funkcji rozkładu prawdopodobieństwa pozycji
atomowych. Rozwinięcie to w ujęciu struktury atomowej kwazikryształów zostało zaproponowane już w 1991 roku na łamach „Zeszytów Naukowych AGH” (Wolny 1991).
Metoda ta po raz pierwszy w sposób praktyczny została przetestowana na modelowej
strukturze 1D w postaci łańcucha Fibonacciego (Bugański i in. 2016). Pokazano, że
wartości momentów traktowanych jako parametry modelu po udokładnieniu struktury
są bezpośrednio związane z fazonowym prawdopodobieństwem przeskoku. Uogólnienie dla rzeczywistych struktur kwazikrystalicznych, w szczególności dekagonalnych,
zostało opublikowane w pracy Bugańskiego i in. (2017). Uwzględnienie dekoracji atomowej jest niezależne od geometrycznego czynnika strukturalnego, dla którego przybliżenie jest stosowane. Jest to uprawnione, zważywszy, że mobilność przeskoków
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fazonowych w temperaturze pokojowej jest niewielka, jako że fazony są opisane równaniami dyfuzji, i struktura jest w stanie zamrożonym z temperatury formowania
(de Boissieu 2012). W wysokich temperaturach przybliżenie to również może być stosowane, jednak w przypadku struktur wykazujących silne rozpraszanie dyfuzyjne nieporządek będzie uśredniony. Model został przetestowany z wykorzystaniem kwazikryształu AlCuRh, gdzie – w przeciwieństwie do modelu analitycznego – można było
zupełnie odstąpić od poprawki Debye’a–Wallera dla fazonów (Bugański i in. 2020).
Model ten wykazał znakomitą zgodność z danymi eksperymentalnymi, co wynika z niskiego współczynnika R = 6,08.

4.3. Nieporządek fononowy
Pomimo braku periodyczności struktury kwazikrystaliczne wykazują obecność
modów akustycznych. Z tego powodu poprawka do czynnika strukturalnego ze względu na fonony przyjmuje formę czynnika Debye’a–Wallera. W odróżnieniu od struktur
periodycznych kwazikryształy wykazują jednak intensywne mody optyczne. Dla takich
drgań można spróbować opisać zależność wychylenia atomu z położenia równowagi od
czasu funkcją harmoniczną, która w przestrzeni wektora falowego staje się funkcją
Bessela pierwszego rodzaju. Czynniki Debye’a–Wallera można wtedy zastąpić funkcjami Bessela z parametrem drgań w postaci amplitudy wychylenia. Model taki nie odbiega jakościowo od modelu z czynnikami gaussowskimi (Strzalka i in. 2019).
Należy zauważyć, że w obliczeniach strukturalnych efekty fazonowe są rozważane
niezależnie od efektów fononowych, co mogłoby sugerować, że oba efekty nie są skorelowane. W rzeczywistości w modelu hydrodynamicznym kryształów aperiodycznych
wprowadza się stałą sprzężenia fonon – fazon. Model ten pozwala opisać kształt pików
dyfrakcyjnych, ich asymetrię oraz zależność szerokości połówkowej od wektora rozpraszania (Lubensky i in. 1986, Bancel 1989). W wielu analizach danych eksperymentalnych, zwłaszcza kwazikryształów ikozaedrycznych, zakłada się, że sprzężenie to jest
nieistotne, ponieważ modele bez tej stałej sprzężenia równie dobrze tłumaczą efekty
eksperymentalne (Yamada i in. 2016). Nie jest to jednak prawdziwe w odniesieniu do
struktur dekagonalnych (Ishii 2000).

4.4. Struktura atomowa kwazikryształów ikozaedrycznych
Obecnie znane są trzy typy kwazikryształów ikozaedrycznych, wyróżnione ze
względu na lokalny porządek atomowy opisany klastrami atomowymi. Są to kwazikryształy typu Mackaya, Bergmana oraz Tsai, z czego ten ostatni został sklasyfikowany
najpóźniej, choć atomowa struktura Cd6Yb (Palenzona 1971), dla której klaster Tsai
zdefiniowano, znana była na długo przez odkryciem Dana Shechtmana.
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Najskuteczniejszą metodą analizy strukturalnej układów kwaziperiodycznych o symetrii ikozaedrycznej jest metoda wielowymiarowa. Wszystkie modele, oprócz modelu
prymitywnej ikozaedrycznej fazy ZnMgTm z klastrami Bergmana, powstały na podstawie powierzchni atomowych zbudowanych na bazie wielościanu Henleya oraz dekoracji atomowej znanej w przypadku struktur zwanych aproksymantami. Aproksymanta to
kryształ periodyczny o składzie chemicznym, lokalnej strukturze oraz natężeniach pików dyfrakcyjnych podobnych jakościowo do obrazu dyfrakcyjnego kwazikryształu. Na
podstawie tzw. aproksymanty 2/1 Cd5,8Yb, o stałej sieci 25,3 Å poznano dodatkowo
możliwe połączenia między klastrami Tsai, ograniczone do połączenia typu b oraz c
(rys. 7), zdefiniowane odpowiednio jako połączenie wzdłuż kierunku osi dwukrotnej
(klastry stykają się ścianami) oraz połączenie wzdłuż osi trójkrotnej (wspólna część klastrów tworzy romboedr spłaszczony). Nie zdefiniowano w tym krysztale połączenia
typu a (wzdłuż osi pięciokrotnej), co również znalazło odzwierciedlenie w modelu
struktury Cd5,7Yb. Trzeba zauważyć, że brak połączenia typu a nie jest własnością
struktury, a założeniem dokonanym na etapie tworzenia modelu wielowymiarowego.
Podobne założenia poczyniono w odniesieniu do ikozaedrycznej fazy AlMn (Yamamoto
i Hiraga 1988) oraz AlCuLi (Yamamoto 1992), jednak wtedy ograniczenie związane
z połączeniem typu a dotyczyło atomów, a nie całych klastrów.

Rys. 7. Model strukturalny ikozaedrycznej fazy Zn68Mg24Tm8: romboedry w pokryciu
Ammanna–Kramera–Neriego wraz z dekoracją atomową. W romboedrach można zauważyć
lokalne połączenia atomów w klastry Bergmana z zewnętrzną powłoką w kształcie
triakontaedru rombowego. Możliwe połączenia między klastrami są przedstawione
na prawej części rysunku tylko w przypadku ostatniej powłoki
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W przeszłości używano pokrycia Ammanna–Kramera–Neriego do modelowania
struktur ikozaedrycznych. Modele te wykazywały silny, niefizyczny nieporządek chemiczny (Shen i in. 1987, Elswijk i in. 1988). Dopiero w 2020 roku powstał model na
bazie pokrycia aperiodycznego o jakości porównywalnej z modelem wielowymiarowym
z klastrami jako jednostkami strukturalnymi. Model ten skonstruowano dla fazy typu
Bergmana Zn68Mg24Tm8. Jest to pierwszy i jak dotąd jedyny model kwazikryształu ikozaedrycznego typu Bergmana (Buganski i in. 2020).
W modelu zastosowano pokrycie z romboedrami o długości boku 21,7 Å, który
jest τ3 razy dłuższy niż bok romboedru podstawowego. Użycie większych romboedrów
redukuje nieporządek chemiczny. Wczesne modele kwazikryształów o małych jednostkach podstawowych nie uwzględniały zróżnicowania lokalnych konfiguracji atomowych występujących w strukturze, dlatego były błędne.
Udokładniony model kwazikryształu wyróżnia się niskim współczynnikiem R = 9,8
dla 3010 symetrycznie nierównoważnych pików dyfrakcyjnych. Co więcej, pokazano, że
nieuwzględnienie czynnika fazonowego w tym modelu nie pogarsza wyniku udokładnienia. Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że zakres dynamiczny pików
nie osiąga amplitud mniejszych niż 10–2 w stosunku do piku maksymalnego.
Zastosowanie metody zagnieżdżonej w przestrzeni rzeczywistej pozwoliło na zaobserwowanie wcześniej nieznanej formy połączeń między klastrami. Otóż klastry te
łączą się nie tylko wzdłuż osi dwu- i trójkrotnej, ale i pięciokrotnej. Dowodzi to, że
założenie poczynione w przypadku analizy strukturalnej fazy CdYb jest zbędne.

5. Podsumowanie
W artykule zaprezentowano dwie najważniejsze metody opisu układów kwazikrystalicznych: wielowymiarową i statystyczną. W odniesieniu do tej drugiej przedstawiono szczegółowe przykłady analizy dotyczące dekagonalnego AlCuRh i AlNiFe oraz
ikozeadrycznego ZnMgTm.
Trójwymiarowy opis struktury atomowej i obrazu dyfrakcyjnego układów aperiodycznych oparty na idei średniej komórki elementarnej (AUC) znalazł swoje zastosowanie w analizie układów dekagonalnych i ikozaedrycznych, z uwzględnieniem nowego
podejścia do nieporządku fononowego i fazonowego. Średnia komórka elementarna
jest statystycznym rozkładem odległości rzutów pozycji atomowych od węzłów sieci referencyjnych. Postać tego rozkładu zależy od typu kwazisieci i jest podstawowym obiektem do modelowania struktury atomowej. Transformata Fouriera AUC jest czynnikiem strukturalnym (geometrycznym), co sprawia, że wszelkie czynniki wpływające
na kształt AUC są natychmiast widoczne w obliczonym obrazie dyfrakcyjnym. Z tego
powodu metoda statystyczna doskonale nadaje się do analizy nieporządku struktural-
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nego. W artykule przedstawiono taką analizę na przykładzie modelowego pokrycia
Penrose’a oraz dekagonalnego AlCuRh. Opis struktury za pomocą metody statystycznej daje także pewne dodatkowe możliwości w porównaniu z metodą wielowymiarową
z narzuconą strukturą klastrową.
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