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Kwazikryształy są układami aperiodycznymi o zabronionych osiach symetrii obrazu dyfrakcyjnego. Podobnie jak w przypadku struktur 
niewspółmiernie modulowanych tradycyjne metody klasycznej krystalografii do opisu struktury atomowej i obrazu dyfrakcyjnego tej klasy 
układów zawodzą. Jedną z powszechnie używanych metod jest analiza wielowymiarowa [1]. W grupie naukowców z AGH powstała i od wielu lat z 
sukcesami rozwijana jest alternatywna metoda, która zakłada opis statystyczny, bazujący na koncepcjach sieci referencyjnej i średniej komórki 
elementarnej (ŚKE) [1,2]. Metoda ta nie wymaga używania abstrakcyjnych pojęć w wielowymiarowych przestrzeniach; opis struktury odbywa się 
w przestrzeni fizycznej. ŚKE, która jest rozkładem statystycznym 𝑃(𝑢,𝑣) rzutów pozycji atomowych na wybrane sieci referencyjne, jest 
podstawowym obiektem do modelowania struktury. Transformata Fouriera ŚKE daje czynnik strukturalny, na podstawie którego oblicza się 
obraz dyfrakcyjny. Metoda statystyczna została z sukcesem zastosowana do udokładnienia kwazikryształów o symetrii dekagonalnej (Al-Ni-Co, 
Al-Cu-{Co,Rh,Ir}) [3] oraz ikozaedrycznych (Zn-Mg-{Hf,Tm}) [4]. Ideę ŚKE można z powodzeniem zastosować do opisu struktur niewspółmiernie 
modulowanych, aperiodycznych ciągów (np. Thue-Morse’a) [2]. Szczególnie unikalne zastosowanie metody znajdujemy dla uwzględnienia 
nieporządku strukturalnego (fonony, fazony) w kwazikryształach, gdzie opis tych efektów może odbywać się w przestrzeni fizycznej [5,6,7]. 

Metoda statystyczna = Średnia Komórka 
Elementarna ŚKE) dla wektorów: 𝒌𝟎 i 𝒒𝟎 

Fonony i fazony w kwazikryształach 

Fonony (drgania atomów wokół pozycji równowagi) i fazony (przeskoki atomów między 
równoważnymi pozycjami; dla ciągu Fibonacciego realizowane przez zmiany sekwencji 
odcinków: np. z Long-Short na Short-Long; dla dwuwymiarowego pokrycia Penrose’a – zmiana 
w ułożeniu cienkich i grubych rombów) modyfikują kształt ŚKE następująco (czerwoną linią 
przerywaną zaznaczono niezmodyfikowany rozkład 𝑃(𝑢) dla ciągu Fibonacciego): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liczba fazonów jest odzwierciedlona w wielkości wyciętego obszaru ŚKE (B), natomiast 
mechanizm drgań fononowych wpływa na kształt rozmycia rozkładu 𝑃(𝑢). Fonony i fazony 
zmieniają natężenia pików dyfrakcyjnych, co należy uwzględnić w procesie udokładniania. W 
metodzie statystycznej oba efekty są zaimplementowane w kształcie ŚKE, a przez to także w 
czynniku strukturalnym 𝐹(𝑘). Multiplikatywne czynniki korekcyjne nie są więc potrzebne. 

Czynnik strukturalny dla dowolnego wektora 
(𝑘 = 𝑛𝑘0 +𝑚𝑞0) jest dany przez mod (𝑛 ,𝑚) 
transformaty Fouriera z rozkładu  𝑃(𝑢, 𝑣): 

𝐹 𝑘 =  𝑃 𝑢, 𝑣 e𝑖(𝑛𝑘0𝑢+𝑚𝑞0𝑣)d𝑢d𝑣
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Dla ciągu Fibonacciego (modelowy 
kwazikryształ 1D) rozkład brzegowy, 𝑃(𝑢) =
∫ 𝑃(𝑢, 𝑣)d𝑣 , jest stały i ciągły. Transformata 
Fouriera z 𝑃(𝑢,𝑣) daje obraz dyfrakcyjny, 
złożony z periodycznych serii pików głównych 
i satelitarnych. Refleksy o tym samym 
indeksie 𝑚 przynależą do wspólnej obwiedni.   
Cały obraz dyfrakcyjny może być zredukowany 
do pojedynczej obwiedni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zastosowanie metody statystycznej: Udokładnienie wybranych kwazikryształów w 
przestrzeni fizycznej 
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Kwazikryształ ikozaedryczny 
Zn-Mg-Tm [7]: pokrycie 
Ammanna (wydłużone i 
spłaszczone romboedry) 
służą jako kwazisieć 

Kwazikryształ dekagonalny 
Al-Cu-Rh [3,6]: pokrycie 
Penrose’a (cienkie i grube 
romby) służą jako kwazi-
sieć w modelu struktury 
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