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"Az egyensúlyban lévő természet utánozhatatlan szépségű, és 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ember ember maradjon."  

Konrad Lorenz 
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Jelölések: 

 

a, b, c: elemi cella bázisvektorai 

a, b, c: rácsállandók 

h: hkl Miller-index, reciprokrácsvektor 

hkl reciprokrácspont 

r: (xyz) helyvektor a valós rácsban 

x, y, z: relatív koordináták a valós rácsban 

fj: atomi szórástényező 

j: j-edik atom az elemi cellában 

Fh: szerkezeti tényező, struktúrfaktor 

Eh: normalizált struktúrfaktor 

Vc: elemi cella térfogata a valós rácsban 

V*: elemi cella térfogata a reciprokrácsban 

N: atomok száma az elemi cellában 

B: átlagos izotróp hőmozgástényező (Debye-Waller-faktor) 

Bj: j-edik atomra vonatkozó izotróp hőmozgástényező 

Bij: j-edik atomra vonatkozó anizotróp hőmozgástényező 

FT: Fourier-transzformáció 

ρ(r): elektron-, töltés-, tömegsűrűség függvény 

 

Rövidítések: 

DM – direkt módszerek 

sz.i. – szerkezeti invariáns 

sz.sz.i. – szerkezeti szemi-invariáns 

SXRD – egykristály-röntgendiffrakció (single crystal X-ray diffraction) 

SAED – szelektált területű elektrondiffrakció (selected area electron diffraction) 

PED – precessziós elektrondiffrakció (precession electron diffraction) 

ED – elektrondiffrakció 

TEM – transzmissziós elektronmikroszkópia 

DT – diffrakciós tomográfia 

HRTEM – nagyfölbontású elektronmikroszkópia 

ITC – Nemzetközi Kristálytani Táblázatok A-F (International Tables for Crystallography)
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Bevezetés 
 

Technikai alapú világunkban meghatározó szerepe van az anyagismeretnek. A gyártott és 

alkalmazott anyagok tulajdonságainak tervezhetőségét, minőségbiztosításukat csak atomi 

szintig terjedő ismeretük teszi lehetővé.  

Anyagismeretünk szintjét meghatározzák az alkalmazott vizsgálati eszközök és 

módszerek. Ezen a téren – Laue (1912 - első röntgendiffrakciós kísérlet) korszakos 

munkájától számítva – robbanásszerű fejlődés zajlik. Az egykristály-röntgendiffrakciós 

szerkezetmeghatározás a mai napig vezető technika a szerkezeti krisztallográfiában, 

alkalmazásának elsősorban az egykristályok mérete szab határt. A mára jelentőssé vált 

„nanotechnológiára” való igény hívta életre az új – zömmel elektronsugaras – technikákat. 

Szubmikrométeres, nanoméretű anyagok szerkezetmeghatározásához a technikai / műszeres 

háttér kialakítása az utóbbi évek komoly kihívása volt, és a transzmissziós 

elektronmikroszkópia mindebben élenjárónak bizonyult.  

A transzmissziós elektronmikroszkópia két, egymást kiegészítő területen jelentősen 

fejlődött, melyek a 1) képalkotás és 2) a diffrakció. A képalkotás és a diffrakció egymást 

kiegészítő technikák, melyek kombinációja igen hatékonyan alkalmazható 

szerkezetvizsgálatban.  

1) Téremissziós elektronágyúval, a kondenzorlencse szférikus aberrációjának (Cs) 

korrekciójával, pásztázó transzmissziós leképezési módban már 1 Å alatti pontfelbontás 

érhető el, azaz az egyedi atomok leképezhetők. Hozzánk legközelebb ilyen eszközök Kassán 

és Grazban működnek. 

2) Az elektrondiffrakció velejárója – vastag mintáknál - a dinamikus (többszörös) 

szórás. Precessziós technikával (Vincent és Midgley, 1994; ld. 1.10. fejezet) a többszörös 

szórás jelentősen redukálható, így a mért intenzitások és a számított amplitúdók közvetlenül 

felhasználhatók és alkalmasak szerkezetmeghatározásra. Így kinyílt előttünk a kapu a 

szubmikrométeres egykristályok szerkezetmeghatározására. Az elektrondiffrakció előnye a 

„hagyományos” képalkotási módhoz képest, hogy jóval nagyobb felbontás érhető el vele és az 

objektív lencse aberrációi döntően nem befolyásolják a diffrakciós kép minőségét (fölbontás, 

intenzitás).  

A diffrakciós szerkezetmeghatározásban a kristály vizsgált térfogatára átlagolt, 

háromdimenziós reciprokrácsot mérhetünk, és abból számolhatjuk ki a vizsgált térfogatra 

átlagolt háromdimenziós kristályrácsot. Azaz a periodikus tulajdonságokat tudjuk vizsgálni. A 
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szerkezet meghatározásnak nem - és jelen dolgozatnak sem - célja a „lokális” tulajdonságok 

(pl. kristályhibák) vizsgálata. Dolgozatomban különböző szervetlen kristályok és ásványok 

(egykristály) szerkezetét vizsgáltam, ill. határoztam meg. 

Az első és második fejezetek témája az egykristály-diffrakciós adatokon alapuló 

szerkezetmeghatározás. A kapcsolódó témaköröket a következő koncepciók alapján 

tárgyalom: milyen adatok kellenek a szerkezetmeghatározáshoz?; hogyan mérem azokat?; 

hogyan határozom meg és finomítom a szerkezetet? Kidolgozásuk időrendi sorrendjében 

tárgyalom az alábbi témaköröket: 

1) a szerkezetmeghatározás alapadata az amplitúdó/intenzitás (definíciók, korrekciók, 

skálázás, normalizálás); 

2) szerkezetmeghatározásban használt direkt módszerek alapjai és a charge flipping 

módszer; 

3) dinamikus szórás; precessziós elektrondiffrakció; diffrakciós tomográfia.  

A harmadik fejezetben a Patterson által 1934-ben leírt módszert alkalmaztam 

szerkezetvizsgálatra. Ez a módszer jól alkalmazható kis atomszámú szerkezetekre, vagy 

könnyű elemek mellett kevés nehéz atomot tartalmazó szerkezetekre (pl. fémorganikus 

vegyületek). Különböző csillám politípeket vizsgáltunk Patterson-térképeik kiszámításával. 

 



7 
 

1. Egykristály-diffrakciós szerkezetmeghatározás 

 

1.1. Bevezetés és a fázisprobléma1 

 

A szerkezetmeghatározás célja a kristály szerkezetének (atomi felépítésének) megismerése, 

azaz az elemi cella (töltés-, elektron-, tömeg-) sűrűségfüggvényének meghatározása. 

Gyakorlatban a diffraktált intenzitások készletét használva végezhetünk 

szerkezetmeghatározást.  

A valós rács (ρ(r)) szórócentrumain (függvény maximumain) szórt hullámok 

interferenciáját az ún. reciprokrácsban írjuk le, ami a ρ(r) függvény Fourier-transzformáltja. 

Periodikus rács esetében a reciprokrács nem folytonos függvény, hanem diszkrét. Csak az ún. 

Bragg-irányokban lesz interferencia. A szórt hullámot leíró függvényt struktúrfaktornak vagy 

szerkezeti tényezőnek nevezzük, amit a következőképpen írhatunk fel: 
 

       jrh rhrh  
 








ifiρ

V
F

cVc

2πexp2πexp1 N

1j λ
sin       1.1 

,ahol 

)sin(


j
f : atomi szórástényező függvény 

N: atomok száma az elemi cellában 

Vc: elemi cella térfogata 

h: hkl Miller-index, reciprokrácspont 

rj: (xyz) helyvektor a valós rácsban 

 

Euler-tétele alapján így írható tovább az 1.1 egyenlet: 

 

      jjh rhrh 
 







 
2πsin2πcos

N

1j λ
sin ifF       1.2 

 

A reciprokrácsnak mindig csak egy metszetét tudjuk leképezni (ld. Ewald-gömb, Ewald-

szerkesztés).  

                                                 
1 A bevezetésben leírt ismeretek számos szakirodalomban megtalálhatók. Dolgozatomban a következő 
forrásokból dolgoztam: Ladd és Palmer (2003), Ladd és Palmer (1980), Giacovazzo et al. (2000).  
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A reciprokrács inverz Fourier-transzformáltja a sűrűségfüggvény (ρ(r) függvény), azaz 

a valós kristályrács. 

 

        

h

1 2πexpFT rhhhr iFFρ        1.3 

 

Ismertnek feltételezve a szórt hullámokat a következőképpen számolhatjuk ki ρ(r)-t: 

 

       hhh rhrh   2πcos2πexpr FiFρ      1.4 

 

A képletben szerepel a szórt hullámok amplitúdója (|Fh|) és fázisa (φh). A filmen, CCD 

kamerán, Imaging Plate-en rögzített diffrakciós képen a szórt hullámoknak csak az 

intenzitását, azaz amplitudójának négyzetét (Ih=|Fh|2) tudjuk mérni, tehát a hullám fázisát 

nem.2 Ezt nevezzük fázisproblémának. Az ismeretlen mennyiség (rj- atom pozíciók) a 

trigonometrikus függvény argumentumában van. Azonban a fenti egyenletből felépített nem-

lineáris egyenletrendszereket nem lehet megoldani analitikai úton, még akkor sem, ha az 

ismert összefüggések messze meghaladják az ismeretlenek számát. A szerkezetek 

megfejtésére a nem-lineáris egyenletrendszereken keresztül csak akkor van lehetőség, ha van 

már egy kezdeti modellünk. Így más módszerhez kell nyúlni a fázisok meghatározásához.  

 

1.2. Az intenzitás korrekciói és normalizálása 

 

A sűrűségfüggvény kiszámolásához szükségünk van a mért amplitúdókra és a számított 

fázisokra. A mért intenzitások ( obs
h

I ) nem egyenlők a szórt hullámok amplitúdójának 

négyzetével (|Fh|2). Szerkezetmeghatározás előtt a mért intenzitásokon korrekciókat, 

normalizálást szükséges elvégezni. 

 

 

 

 

                                                 
2HRTEM képek megfelelő korrekciója után kapott vetített töltéssűrűség függvényből/képből/térképből 
kinyerhetők a fázisok. 
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1.2.1. Általános korrekciók 

 

A mért intenzitást a következőképp írhatjuk fel röntgendiffrakcióra (Ladd és Palmer, 2003): 

2obs2
2λ

2sin
2exp)()()()(

id
hh

FKBExApLI 












 


,     1.5 

ahol  
2obs

hF : mért intenzitás 

id
h

I : ideális intenzitás (rj és fj függvénye) 

K: skála faktor 

)(L : Lorentz-tényező 

)(p : polarizációs tényező 

)(A : abszorpciós tényező 

)(Ex : extinkciós tényező  

B: átlagos izotróp hőmozgástényező, Debye-Waller-faktor  

 

Először a Lorentz-, polarizációs majd abszorpciós tényezőkkel korrigáljuk a mért 

intenzitásokat.3  

 

Elektrondiffrakcióban, egyszeres szórást feltételezve a szórt intenzitást a következőképp 

számíthatjuk: 

 

2obs2
2λ

2sin
2exp hhh

FKBEwidI 












 
,       1.6 

ahol 

hEw  : Ewald-korrekció 

Elektrondiffrakciós intenzitásokon Ewald-korrekciót alkalmazunk. A reflexiók, reciprokrács-

pontok a valóságban nem pontok, hanem valamekkora kiterjedésük van (kristály véges 

mérete, sugár divergencia, stb. miatt). Az Ewald-gömbön lévő reflexiókat képezzük le, ami 

                                                 
3 Abszorpciós korrekció leírását ld. 3.1.1. fejezetben. 
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nem mindig a reflexió közép/főmetszetét eredményezi. Az Ewald-korrekcióval ezt a 

különbséget korrigáljuk, és a következőképp számolhatjuk ki (Zou, 1995): 

 

2

2

)1(

2
πλ

)
2
πλsin(

d

d
d

t

t

Ew  ,          1.7 

ahol 

t: a kristály vastagsága 

d: reciproktérbeli vektor 

 

1.2.2. Skálázás és az átlagos izotróp hőmozgástényező becslése 

 

Az intenzitások skálázását és egy átlagos izotróp hőmozgástényező becslését (mind elektron-, 

mind röntgendiffrakciónál) Wilson (1942) módszere alapján végezhetjük el. Az átlagos 

izotróp hőmozgástényező (B) figyelembevételével a szórt hullám amplitúdóját a 

következőképp írhatjuk fel: 

 

  jh rh 


igF 2πexp
N

1j λ
sinj,  ,         1.8 

ahol 









 2

2

λ
sinj,

λ
sinj,

sinexp



 Bfg  

 

Az ideális intenzitást felírhatjuk a következőképp: 

  kj,hhh rh  
 

 igggFFFI 2πexp
N

1j λ
sink,

N

1k λ
sinj,

N

1j

2

λ
sinj,

2

h ,   1.9 

ahol 

kj,r : kj rr   

 

Wilson (1942) szerint ha az atomok eloszlása az elemi cellában egyenletes, akkor a jobb 

oldalon a második tag elhanyagolható lesz, mivel a sok rj,k vektor „kioltja” egymást. Így az 

átlagos ideális intenzitást a következőképp írhatjuk fel: 
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N

1j

2

λ
sinj,

2
gFh          1.10 

 

Alkalmazva a skála (K) és a hőmérsékleti tényezőket (B) a fenti egyenletre: 














N

j
fBFK

1

2

λ
sinj,2

2
22 sin2exp 




h         1.11 

 

Átalakítva egy egyenes egyenletét kapjuk: 

  2

2

2

1

2

λ
sinj, sin2ln2ln2ln






BK
F

f
q

obs

N

j





h

       1.12 

 

A gyakorlatban a következőképp végezhetjük el (Wilson, 1942). A reciprokteret héjakra 

osztjuk úgy, hogy minden héjra jusson legalább 80-100 reflexió. Minden egyes héjra 

kiszámoljuk az 1.12 egyenlet bal oldalát, amit a héjra vonatkozó átlagos 2

2sin


 érték 

függvényében ábrázolunk. A kapott adatokra egyenest illesztünk, aminek a tengelymetszete: 

2lnK, míg meredeksége: 2B (1. ábra).  

A Wilson-statisztika jóságát (K és B becslésének pontosságát) befolyásolja, hogy a kis 

intenzitású reflexiókat – melyek mérési hibával erősen terheltek – hogyan „kezeljük”. Erre 

több stratégia áll rendelkezésre. Ha ezen „gyenge” reflexiók intenzitás értékeit 0-nak 

tekintjük, akkor az a Wilson-statisztikában torzulást fog eredményezni. French és Wilson 

(1978) írják le egy a posteriori becslését ezen gyenge reflexióknak. A nem mért kis 

intenzitású reflexiókra a következő becslést adja Rogers et al. (1955) valamint Vicković és 

Viterbo (1979): 

3

2obs
minF

I   centroszimmetrikus tércsoportoknál      1.13 

2

2obs
minF

I   nem-centroszimmetrikus tércsoportoknál     1.14 



12 
 

 
1. ábra: Muszkovit3640 (MinCryst adatbázis) publikált, mért intenzitásaira számolt Wilson-diagram. 

 

Tehát a Wilson-statisztikával tudjuk a mért intenzitásokat skálázni egy átlagos izotróp 

hőmozgástényező figyelembe vételével. 

 

1.2.3. Normalizálás 

 

Röntgen- és elektrondiffrakció esetén a szórt intenzitás a szórási szöggel csökken (ld. az 

atomi szórástényező függvény lefutását). A szórt intenzitásokat szerkezetmeghatározás 

céljából (ld. 1.3. fejezet) egymással összevethetővé kell tenni. Ennek a megoldására vezette 

be Karle és Hauptman (1953) a normalizált struktúrfaktor függvényt: 

2

2
2

h

h
h

F

F
E  ,          1.15 

ahol 
2

hF : mért amplitúdó négyzet abszolút skálán  

2
hF : 2

hF  várható értéke  

 

Random atom pozíciókat feltételezve, a következőképp írta fel Karle és Hauptman (1953) 

|Fh|2 várható értékét, azaz <|Fh|2>-t: 
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N

1j

2
j

2 fF hh ,          1.16 

ahol 

h : szimmetriától függő változó (ld. ITC-B 2.1 fejezet) 

 

 A fentiek alapján számolt normalizált szerkezeti tényezők egymással összevethetők, 

így szerkezetmeghatározásban közvetlenül felhasználhatók.  

 

1.3. |E| eloszlásfüggvényei 

 

A struktúrfaktor modulusának statisztikai vizsgálata lehetőséget nyújt a szimmetriacentrum (i) 

létezésének eldöntésében. Az amplitúdó elméleti valószínűségi eloszlásfüggvénye a 

következő centrikus és acentrikus esetre, feltételezve, hogy minden pontban ugyanakkora 

valószínűséggel lehet egy atom (2. ábra): 

 

 














 


2

2
exp2

1
P

E
π

E          1.17 

valamint 

  







2exp21P EEE          1.18 

 

A 3. ábra pedig a korábbi példánk, a muszkovit3460 normalizált struktúrfaktorai 

modulusainak eloszlásfüggvényét ábrázolja.  
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2. ábra: |E| eloszlásfüggvénye centrikus és acentrikus kristályoknál. 

 

 
3. ábra: Muszkovit3640 (MinCryst adatbázis) |E| értékeinek eloszlásfüggvénye. 

 

Az inverziós centrum létének eldöntésében segít még a kumulatív eloszlás számolása, ami az 

eloszlásfüggvények integrálja 0 és az adott |E| érték között. Ezt a 4. ábra jól szemlélteti: 

megadja, hogy az |E| értékek hány %-a esik egy adott |E| érték alá centrikus és acentrikus 

kristályoknál. 
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4. ábra: |E| értékek kumulatív eloszlásgörbéje centrikus és acentrikus kristályokra. 

 
1.4. A Patterson-módszerről röviden 

 

Patterson (1934) definiált egy P(u) függvényt, ami a sűrűségfüggvény önmagával vett 

konvolúciója, és a következő alakban írt fel: 

ru(rru 3)d)()(   ρρP          1.19 

Kis átalakítással a következő egyszerű Fourier-sorhoz jutott: 

  lwkvhu2πcos2w)v,(u, 2

c

 
h k l

hklF
V

P ,     1.20 

aminek fázisa 0 (!), és közvetlenül a kísérleti adatokból számítható (|Fhkl|2 mint koefficiens). 

P(u) függvénynek akkor lesz maximuma, ha az u vektor megfelel két atom közötti vektornak. 

Szemléletesen úgy is írhatnánk, hogy az atomok közötti összes lehetséges vektort egy 

általános, közös origóra hozzuk (5. ábra). 

 

 
5. ábra: A kristály (ρ(x,y)) és annak önmagával vett konvolúciója, Patterson-térképe (P(u,v)). 
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A Patterson-függvény origójában megjelenik minden atom önmagával vett konvolúciója, így:  





N

j
jZP

1

2)0,0,0( ,          1.21 

ahol 

N: elemi cellában lévő atomok száma 

Z: rendszám 

Ez egyben lehetőség is a cella összes elektronszámának becslésére. Összesen )1(  NN  nem-

origó csúcs lesz egy Patterson-térképen (minden atom minden atommal vett párkorrelációja 

kivéve az önmagukkal vett korrelációt). 

A Patterson-függvény maximumaira pedig a következő igaz: 

jiij ZZP )(u           

 1.22 

Mivel    jiij uu       és       ijji ZZZZ  , 

ezért a Patterson-függvény mindig centroszimmetrikus lesz. Így összesen 
2

)1(  NN  nem-

origó független csúcs lesz (a kristály szimmetriájának megkötése nélkül).  

Patterson (1935) írta le először a nehéz atom módszerét. Ha a szerkezetünkben van 

nehéz atom ( kZ >> iZ ), akkor azok könnyűszerrel lokalizálhatók, mivel vektroraik a Patterson 

térképeken a 1.22 egyenlet alapján sokkal nagyobb csúcsokat adnak. Helyüket megismerve 

minden egyes reflexióhoz kiszámolhatjuk a nehéz atomokból eredő fázishányadot. 

 

1.5. Direkt módszerek 

 

Az első, mért intenzitásokon alapuló szerkezetmeghatározások sikeréhez számos korábbi 

meghatározó felfedezés is hozzájárult. Ezek vázlatos történeti áttekintését írtam össze a 

következőkben:  

1895 – W.C. Röntgen, X-sugárzás felfedezése (1901. Nobel-díj) 

1912 – Max von Laue, P. Knipping és W. Friedrich; első röntgendiffrakciós kísérlet (1914. 

Nobel-díj) 

1914 – W.H. Bragg és W.L. Bragg, diffraktométer és Bragg-egyenlet (1915. Nobel-díj) 
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1927 – első elektrondiffrakciós kísérlet - C.H. Davisson és L.H. Germer (Bell Laboratórium) 

és G.P. Thomson (Aberdeeni Egyetem) - de Broglie-féle hullám-részecske kettősség 

elméletének (1924) első két kísérleti bizonyítéka 

1931 – első transzmissziós elektronmikroszkóp - E. Ruska és M. Knoll 

1930-40-es évektől – próbálkozások kristályszerkezetek meghatározására 

 

Tehát nem sokkal az első sikeres röntgendiffrakciós kísérlet után (kalkantit diffrakciós képe) 

már az 1930-as évektől kezdve dolgoztak azon, hogy amplitúdó adatkészletből hogyan lehet 

fázisok közötti összefüggéseket kinyerni. Ezen felismert matematikai összefüggéseket 

összefoglalóan direkt módszereknek nevezzük. Nevüket onnan kapták, hogy a „vektor-

módszerekkel” ellentétben nincs szükség a szerkezetről előzetes ismeretekre, az „direkt” 

meghatározható az amplitúdókból. A következő részben igen röviden áttekintem a direkt 

módszerek legfontosabb „alapköveit” fontosabb levezetések nélkül.4 

A szórt hullámok fázisát diffrakciós technikával nem tudjuk mérni (ld. fázisprobléma). 

A direkt módszerek lényege, hogy amplitúdók ismeretéből kiindulva fázisok közötti 

összefüggéseket állítson fel, amelyekből kiindulva egyedi fázisokat lehet majd kiszámolni. A 

cél az, hogy viszonylag gyorsan, ön-konzisztens fáziskombinációkat találjunk, melyek között 

a helyes megoldáshoz legközelebbi is megtalálható. Ezen matematikai összefüggések 

kidolgozásához csak általános elvekből származó a priori információkat használtak fel 

határfeltételként. Ezek közül néhányat említek: 

1) atomicitás: A szórás atomokon jön létre, ezért a kiszámolt sűrűségfüggvénynek is 

„atomosnak” kell lennie: a csúcs-szerű elektronsűrűség maximumoknak atomi 

helyekkel kell megfelelniük. 

2) elemi cella sűrűsége: Az elemi cella nagy részében a sűrűség (~) zérus, ami az 

atomok közötti helyeknek feleltethető meg.  

3) pozitivitás: a sűrűségfüggvény sehol sem negatív (ρ(r) ≥ 0).  

A szerkezetmeghatározó algoritmusok két nagy családja különböztethető meg: 

1) |F| és φ közötti összefüggések felállítása valószínűségi relációk alapján (probability 

relationship).  

2) iteratív matematikai projekciók 

Utóbbival a dolgozatban nem foglalkoztam, így ennek részleteire nem térek ki. 

                                                 
4 Levezetések nélkül néhol nem biztos, hogy világos, hogy az egyik mondatból/egyenletből hogy következik a 
másik. Jó áttekintést nyújt M.F.C. Ladd és R.A. Palmer: Theory and Practice of Direct Methods in 
Crystallography c. könyve. 
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Harker és Kasper (1948) elsőként ismerték föl, hogy az amplitúdókból fázisok közötti 

összefüggések nyerhetők ki. A Cauchy-egyenlőtlenséget felhasználva bebizonyították, hogy 

centroszimmetrikus kristályra a szerkezeti tényezők csak valósak lehetnek (0+kπ), így a 

fázismeghatározás előjel-problémává degenerálódik. A következő összefüggést írták fel 

fázisok kiszámolására: 

 

 hh 2
2 1

2
1 EE            1.23 

Ha  
2
12 hE , akkor  02 hE . 

(Azaz ha pl. 0.952
100 E , akkor nagy valószínűséggel E200 pozitív lesz, azaz φ=0.) 

 

1.5.1. A Sayre-egyenlet 

 

A direkt módszerekben az első igazi áttörést Sayre (1952) úttörő munkája, a triplet 

reláció felismerése jelentette. Sayre az atomicitás erős feltételéből indult ki. Észrevette, hogy 

a négyzetes szerkezetben ( 2
)(r

 ) a maximumok helyei (azaz az atompozíciók) ugyanott 

vannak, mint az eredeti szerkezetben (
)(r

 ), csupán a csúcsok félértékszélességei kisebbek. 

Ebből kiindulva felismerte, hogy tripletet alkotó (h1, h2, -h1-h2) 3 reflexió fázisának összege 

nagy valószínűséggel 0, ha a 3 reflexió amplitúdója nagy. Centroszimmetrikus kristály esetén 

ez az egyenlet előjel-problémává degenerálódik, azaz a 3 reflexió (előjelének) összege biztos, 

hogy pozitív lesz. 

 

 n20 k-h-kh     Zn       1.24 

 

 k-h-kh sss  ,         1.25 

ahol 

hs : h reflexió előjele 
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Tehát 2 ismert fázisú reflexió segítségével egy harmadik (az előző kettővel tripletet5 alkotó) 

reflexió fázisát tudjuk kiszámítani.  

 

1.5.2. Karle-Hauptman-determináns 

 

A pozitivitás feltételét kihasználva jutott el Karle és Hauptman (1950) a róluk elnevezett 

mátrix felírásához. A mátrix determinánsa ≥ 0. A Karle-Hauptman-determináns a következő: 

 

0

)0(E)(E)(E)(E

)(E)(E)0(E)(E
)(E)(E)(E)0(E

2n1nn

n1211

n21



















hhhhh

hhhhh
hhh

      1.26 

 

Jobb megértés végett példaként vegyük ennek „alesetét” n=3-ra, ill. centroszimmetrikus 

kristályra (azaz a triplet reláció egy általánosabb alakja). Centroszimmetrikus kristályra igaz, 

hogy h-h EE  . A Karle-Hauptman determináns alakja a következő lesz: 

 

.02][ 2222
00   khkhkhkh EEEEEEEE       1.27 

 

Ha feltételezzük, hogy E>>0, akkor 

 

.0 khkh EEE           1.28 

 

Mit jelent ez? A 6. ábra grafikusan szemlélteti az 1.28 egyenletet. A 3 reflexiót, mint az 

origóból induló hullámokat ábrázoljuk a rácsban: a vastag vonalak a pozitív maximumokat, 

míg a szaggatott vonalak a negatív minimumok helyét mutatják. Nagy valószínűséggel 

(feltéve, ha |Fh|, |Fk|, |F-h-k| >>0) az A, B, C, D betűkkel jelölt helyeken lokalizálható atom, 

mert ezeken a helyeken lesz a legnagyobb, ill. pozitív előjelű a sűrűségfüggvény (1. táblázat). 

 

                                                 
5 Triplet: azaz reflexió/vektor hármas: h, k, kh   
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6. ábra: Az 1.28 egyenlet grafikus reprezentációja. Magyarázatot ld. a szövegben és a 1. táblázatban. 

 
Pozíció sh sk s-h-k sh sk s-h-k 

A + + + + 

B + - - + 

C - - + + 

D - + - + 
1. táblázat: Eh, Ek, E-h-k szerkezeti tényezők, ill. szorzatuk előjele a 6. ábraán feltüntetett helyeken.  

 

1.5.3. 2
formula 

 

Karle és Hauptman (1953) ugyanezen feltételből kiindulva levezették a triplet reláció egy 

általánosabb alakját, amit 2
formulának szokás nevezni.  

 

  
k khkh EE           1.29 

 

    
k khkh EEsEs           1.30 

 

Az összegzés olyan reflexiókra vonatkozik, amelyek tripletet alkotnak h-val. 
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1.5.4. Tangens formula 

 

 V3d  maximális feltételezésből kiindulva írta fel Karle és Hauptman (1950) az igen híres 

tangens formulát. 

 









k kk-hkh

k kk-hkh
kh ]cos[

]sin[

,

,
,






K
K

tg         1.31 

 

ahol  

kh   khkh,  

khkhkh 


 EEEK 2

3

23, 2   





n

j

n
j

1
n Z  

Z: rendszám 

 

Több szempontból kulcsfontosságú ez a képlet a szerkezetmeghatározásban és -finomításban. 

Triplet (kvartet), 2
formulából kiszámított, ún. kiinduló fázisok segítségével további 

fázisokat tudunk kiszámolni. Ugyanezen elv alapján lehet a fázisokat finomítani is. Több 

reflexió fázisának ismeretében ki tudjuk számítani újabb reflexiók fázisát.  

Jerome Karle és Herbert A. Hauptman 1985-ben Nobel-díjat kaptak munkásságuk 

elismeréseként („for their outstanding achievements in the development of direct methods for 

the determination of crystal structures”). 

 

1.5.5. Valószínűségi elméletek (Probabilty theory) 

 

A triplet reláció és a 2
a legfontosabb fázismeghatározó (phase-determining) formulák 

közé tartoznak. Azonban pl. a 2
formula egyenlősége csak akkor lesz igaz, ha végtelen sok 

tagot összegzünk, amit ugye a kísérletben sosem tudunk megvalósítani. Ezért az egyenlőség 

csak adott valószínűséggel lesz igaz. Ez a valószínűség annál nagyobb, minél nagyobb a 

szerkezeti tényezők amplitúdója. Centroszimmetrikus kristályokra Cochran és Woolfson 
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(1955) nem-centroszimmetrikus kristályokra pedig Cochran (1955) írta fel a triplet relációra 

vonatkozó kvantitatív valószínűségi egyenleteket: 

 

Centroszimmetrikus: 

 









 khk)(h ,,

2
1tghip

2
1

2
1 KP          1.32 

 

Nem-centroszimmetrikus (7. ábra): 

 

 

kh

khkh
kh

,0

,,
),(

2
]cos[exp

][
KI

K
P




          1.33 

 

ahol  

khkhkh    ,  

khkhkh 


 EEEK 2

3

23, 2   





n

j

n
j

1
n Z  

0I : módosított Bessel-fgv. (0-ad rendű másodfajú) 

),( khP : valószínűsége annak, hogy a triplet szorzat (EhEkE-h-k) pozitív 

][ ),( khP : valószínűsége annak, hogy kh,  értéke kh, +d kh,  között lesz 
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7. ábra: Különböző K értékekre a triplet reláció (Φ = Φ-h + Φk + Φh-k = 0 radián) valószínűsége (P(Φ) %). K értékével nő a 

triplet reláció jósága. K értéke pedig a három, tripletet alkotó reflexió amplitúdójától függ (1.33 egyenlet).  

 

1.5.6. Szerkezeti invariánsok és szemi-invariánsok (Hauptman és Karle, 1956) 

 

Egy egyedi szerkezeti tényező (Fh) fázisa nem csak a kristályszerkezettől, hanem az origó 

helyétől is függ. Legyen Fh szerkezeti tényező egy adott origóra vonatkoztatva: 

 

   



n

1j
jj 2πexpiexp rhhhh ifφFF         1.34 

 

Ha az origót eltoljuk egy   vektorral, akkor az összes atom helyvektora is változik: jr . 

Fh pedig Fh’-ra módosul: 

 

       ΔhΔhΔrh hhh   2exp2exp2exp'
hjj iFiFifF  1.35 

Láthatjuk, hogy az origó helyének változásával a struktúrfaktor fázisa is változott Δh  2 -

val, míg az amplitudó nem változott, azaz invariáns az origó változtatására. Tehát a fázis függ 

az origó helyétől, míg az amplitúdó nem. Ez utóbbit szerkezeti invariánsnak (sz.i.) nevezzük. 

Az origó választásától független mennyiségeket, mint pl. az amplitúdót, szerkezeti 

invariánsnak nevezzük. Belátható, hogy  
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n21 hhh FFF  ...           1.36 

 

típusú szorzatok is szerkezeti invariánsok, ha a 

 

0...  n21 hhh           1.37 

 

feltétel teljesül. Mivelhogy a szorzat együttes fázisváltozása az origó   eltolásával 


i i2 h lesz, ami pedig 0, ha a fenti feltétel teljesül. A fázisok összege is szerkezeti 

invariáns lesz: 

 

i ih             1.38 

 

Az egyik legegyszerűbb szerkezeti invariáns a következő struktúrfaktor szorzat: 

 
2

hhh FFF             1.39 

 

Egy másik (a Sayre-egyenlet): 

 

0 khkh            1.40 

valószínűségi reláció is sz.i.. Ha az általános Karle-Hauptman-determinánst kifejtjük, akkor 

láthatjuk, hogy mindegyik aldetermináns E-k szorzata, amelyekre igaz, hogy  

 

0
i i  h            1.41 

 

Az összes Karle-Hauptman-determinánshoz kapcsolódó egyenlőtlenségek is csak sz. i.-kat 

foglalnak magukba. Tehát az amplitúdókból kinyert fázisok csak sz.i.-hoz vezetnek, nem 

pedig egyedi fázisokhoz. 

Következésképp felmerül a kérdés, hogy tudunk-e következtetni egyedi fázisokra, ha 

csak „fázis-invariánsok” ismertek. A válasz igen, azzal a feltétellel, hogy 3, nem ko-planáris 

szerkezeti tényező fázisát önkényesen megadjuk. Ezzel az önkényes választással egyben 

definiáljuk az origót is. Az origó választásának célszerűségét mutatja a következő példa: 

centroszimmetrikus kristályoknál ha az origót az inverziós centrumra választjuk, akkor a 
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reflexiók fázisa 0 vagy π (+2kπ) lehet, tehát csak a reflexió előjele lesz a kérdés. Tehát ha az 

origót valamilyen szimmetria elemre helyezzük, akkor a reflexiók egy csoportjának fázisa 

kötött. 

Szerkezeti szemi-invariánsoknak (sz.sz.i.) nevezzük azokat a mennyiségeket, amelyek 

az origó bizonyos eltolásaira vonatkoztatva invariánsnak mutatkoznak. Ezen bizonyos 

eltolások csak azok lehetnek, amelyek ugyanazt a pontcsoportot eredményezik (ld. ITC A 

kötet). Vegyük példának a P-1 tércsoportot. Az elemi cellában 8 inverziós centrum lehetséges 

(2. táblázat). Ha az origót eltoljuk a különböző inverziós centrumokba, akkor az Fh 

következőképp fog módosulni attól függően, hogy a reflexió paritása (páros és páratlan 

Miller-indexek) milyen (ld. az origó eltolására vonatkozó 1.35 egyenletet). 

 
 ps,ps,ps ps,ps,pln ps,pln,ps pln,ps,ps pln,pln,ps pln,ps,pln ps,pln,pln pln,pln,pln 

0,0,0 + + + + + + + + 
½,½,0 + + - - + - - + 
½,0,½ + - + - - + - + 
0,½,½ + - - + - - + + 
½,0,0 + + + - - - + - 
0,½,0 + + - + - + - - 
0,0,½ + - + + + - - - 
½,½,½ + - - - + + + - 

2. táblázat: P-1 tércsoportban a választott origó helyének változásával (8 lehetséges inverziós centrum) hogyan változik Fh 

előjele a reflexió indexének paritásától függően. 

 

Vegyük pl. a 2h reflexiót, ahol h,k,l = 2n. Bármelyik inverziós centrumra választjuk az origót, 

előjele mindig ugyanaz marad, tehát szerkezeti szemi-invariáns. Egy másik példa: Ha az 

origót inverziós centrumra választjuk, akkor 

 

n321 hhhh FFFF             1.42 

 

szorzat szerkezeti szemi-invariáns, ha 

 

2nh 


n

1j
j            1.43 
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azaz ha az összeg egy páros reciprokvektort ad.  

Láthatjuk, hogy az egyedi fázisok meghatározása szigorúan az elemi cella szimmetriájához 

kötődik. Minél magasabb szimmetriájú a tércsoport, annál több, fázisokra vonatkozó 

információt tudunk kinyerni. Ezen témakör (origóválasztás, sz.i., sz.sz.i.) elméleti hátterét 

Karle és Hauptman dolgozták ki (Hauptman és Karle, 1953, 1956, 1959; Karle és Hauptman, 

1961). 

 

Ha egy szerkezet nem centroszimmetrikus, akkor annak lehet enantiomorf párja. Első 

közelítésben az enantiomorf párok amplitúdói között nincs különbség. A két enantiomorf h 

reflexiójának (|a0|, |b0|, |c0|, α, β, γ, és az origó helye azonos) fázisa abszolút értékben azonos: 

h   és h . Tehát az amplitúdókból csak a fázisok abszolút értékére tudunk következtetni. 

Szerkezetmeghatározásban tehát önkényesen kell választanunk a két enantiomorf között, azaz 

önkényesen eldöntjük h előjelét (pl. +60° vagy -60°).6  

Kis atomszámú, kis elemi cellájú szerkezeteket számítógép segítsége nélkül is meg 

lehet határozni (ld. korai szerkezet meghatározások „próba és hiba” módszerével: Náray-

Szabó István: például a staurolit, kianit (Náray-Szabó, 1929; Náray-Szabó et al., 1929); 

Kálmán Alajos: K2Pb2Si2O7 (Náray-Szabó és Kálmán, 1961). A számítástechnika rohamos 

fejlődésével az elméleti úton akkor már széleskörűen tanulmányozott direkt módszerek 

programozhatókká váltak. A számítógépek kapacitásával, valamit a módszerek fejlődésével 

egyre nagyobb elemi cellájú szerkezetek fejthetők meg, mint pl. a több ezer atomos fehérjék.  

 

1.6. Szerkezetmeghatározás a gyakorlatban 

 

Szerkezetmeghatározáshoz szükséges, ún. bemenő adatok a következők: hkl, Ihkl, 

kémiai összetétel (at.%), tércsoport. (Az utolsó kettő pl. a „charge-flipping” algoritmushoz 

nem szükséges.) A következőkben direkt módszereket alkalmazó programok gyakorlatát írom 

le vázlatosan.  

 

1. Intenzitások normalizálása. (Wilson, 1942). 

2. Legnagyobb Ehkl-ek kiválogatása. 

3. Origó fixálása, ezzel egyes reflexiók fázisának rögzítése. 

4. Fázis-kombinációk kiszámolása:  
                                                 
6 Az anomális szórás lehetővé teszi, hogy nem centroszimmetrikus szerkezeteknél is különbséget tegyünk h és –
h között, így dönthessünk a két enantiomorf között, általában a szerkezetmeghatározás későbbi fázisában. 
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(A 4. lépés ill. a továbbiak számolási módja programonként más és más lehet. 

-fázisok kiszámolása triplet és kvartet, P10, stb. formulákkal, 

-szerkezeti invariánsok és szemi-invariánsok kiszámolása, 

-a „start” reflexiókhoz random módon választott fázisértékek rendelése. 

5. Reflexiók finomítása a tangens formulával, iterálás. 

6. „Jósági tényezők” (FOM, ld. az 1.7. fejezet) kiszámítása az adott fázis-szetthez (Ennek 

képlete is programonként más és más lehet.) 

7. Legjobbnak vélt fázis-szett elfogadása.  

8. Kezdeti modell fölállítása, majd annak finomítása, az eredeti modell módosítása, 

kiegészítése differencia Fourier-szintézissel. 

A program(ok) minden lépésben igen sok statisztikát számol(nak) ki, amivel nyomon tudjuk 

követni, hogy milyen az adatkészletünk minősége, megfelelő-e a választott tércsoport, stb.  

 

1.7. FOM, szerkezetfinomítás, jósági tényezők és differencia Fourier-térképek  

 

A szerkezetmeghatározás során számolt fázis-szettek jóságának becslésére számolhatjuk ki a 

„Figure of Merit” – FOM függvényt. Ahány program, annyiféle képlet van erre. Itt a 

SIR2011-ben használt FOM képletét adom meg.  

 

 khkh
h k

khkh   cosFOM EEE       1.44 

 

A szerkezetfinomítás lényege, hogy a legkisebb négyzetek összege elv alapján 

minimalizáljuk a mért amplitúdók (Fo) és a szerkezetből (x,y,z, U) kalkulált amplitúdók (Fc) 

közötti különbséget. A finomítás minőségének mutatói mindig erre a különbségre 

vonatkoznak. (A finomítási eljárás matematikai módszereire itt nem térek ki.) Az egyik 

legfontosabb mutató az R1, jósági tényező (residual/reliability factor), amit a következőképp 

számolunk:  

 


 


obs

calcobs

F

FF
R           1.45 

Hasonló indikátor a wR2, súlyozott jósági tényező (weighted R-factor), mellyel (amplitúdók 

helyett) az intenzitásokat (F2) hasonlítjuk össze. 
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Súlyozott jósági tényező (SIR): 

 

  
  

2
1

2
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ahol  
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A négyzetes alak miatt a wR2 mindig nagyobb, mint az R1, általában legalább kétszer. 

Mindkét paraméter 0-hoz konvergál. 

A 8. ábraán néhány kristály szerkezetmeghatározása során kalkulált különböző fázis-

szettekhez számolt FOM és R értékeiket látjuk. Ezek közül a legkisebb R és a legmagasabb 

FOM értékekkel rendelkező fázis-szettek (azaz kezdeti szerkezeti modellek) állnak 

legközelebb a valósághoz. 

 

 
8. ábra: A: mežicai wulfenit, B: erdősmecskei apatit, C: pirit, D: mádi kaolinit, E: Cu10Zr7 kristály, F: úrkúti „szela-gla” 

ásványok és szervetlen kristályok szerkezetmeghatározása során kalkulált különböző fázis-szettekhez számolt FOM és R 

értékek.  
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A harmadik fontos statisztikai mutató a „Goodness of Fit” (GoF, GooF, S). Ez a 

mutató nem csak az amplitúdók közötti különbséget, hanem a reflexiók (n) és a finomítandó 

paraméterek (p) számát is figyelembe veszi. Ez az érték 1-hez konvergál.  

 

GoF (SIR): 

 

   2
1

22

)( 
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FFw
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co
         1.47 

 

ahol 

n: reflexiók száma 

p: finomítandó paraméterek száma 

 

A fentieken kívül számos statisztikai mutató létezik még, amelyek indikátorai szerkezetünk 

jóságának. A statisztikai változókat relatív intenzitás vagy fölbontás szerinti 

reflexiócsoportokra is érdemes kiszámolni, melyekből hasznos következtetéseket lehet 

levonni, hibákat lehet kiszűrni. 

Finomítás során ún. különbségi Fourier-térképeket is számolunk, mégpedig a 

következőképp: 

 

   calccalccalcobs FcalcFobs   ,,          1.48 

 

Ez arra jó, hogy a hiányos szerkezetünket/modellünket módosítsuk, kiegészítsük. Például a 

térképen „izolált” maximumok lehetséges új atompozíciók helyei. Egy meglévő atompozíció 

körül minimumok és maximumok is megjelenhetnek. Ezen csúcsok alakjától és pozíciójától 

függően megjelenésüknek több oka lehet (pl. nem megfelelő atom az adott pozícióban, rossz 

atompozíció, nem megfelelő szimmetria/tércsoport.) Mivel a modellből kalkulált fázisokkal 

számoljuk ki a obs -t, ezért egyes esetekben előfordulhat (általában makromolekuláknál), 

hogy félreértelmezhetővé válik a különbségi térkép. 
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Egykristály-röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározást a következő paraméterekkel 

szokás elfogadhatónak venni: (IUCr alapján) 

fölbontás: 0.8 Å 

R1  <5-6% 

wR2  <10% 

GOF  ~ 1.0 

Az elektrondiffrakción alapuló szerkezetmeghatározásban elfogadott statisztikai mutatók egy 

nagyságrenddel rosszabbak, R1 ~ 20-38 % körül már elfogadhatónak tartjuk a meghatározott 

és finomított szerkezetet. Elektrondiffrakción alapuló szerkezetmeghatározások statisztikai 

mutatóit a 3. táblázat foglalja össze. 
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3. táblázat: Az utóbbi évekből válogatott, precessziós elektrondiffrakción alapuló szerkezetmeghatározások. 

 

 

hivatkozás név/ásványnév tércso-

port 

szimmetria-

független 

reflexiók száma 

fölbon-

tás [Å] 

R [%] 

(szerkezet-

finomításának 

jósága) 

alkal-

mazott 

program 

Gemmi et al. 

(2003) 
TiP2    36 SIR2002 

Mugnaioli és 

Kolb (2013) 
nátrolit Fdd2 743 0,75 20,2 SIR 

Mugnaioli és 

Kolb (2013) 
csaroit P21/m 2376 1,15 33,3 SIR 

Mugnaioli és 

Kolb (2013) 
csaroit Pnma 2666 1,15 19,9 SIR 

Mugnaioli,  Kolb 

(2013) 
ZSM-5 nincs 

megadva 

2288 1,00 38,70 SIR 

Mugnaioli és 

Kolb (2013) 
IM-5 Cmcm 2579 1,20 36,7 SIR 

Mugnaioli,  Kolb 

(2013) 
HKUST-1 Fm-3m 2482 1,15 38,8 SIR 

Mugnaioli és 

Kolb (2013) 
MUF-4l Fm-3m 411 1,30 32,5 SIR 

Mugnaioli és 

Kolb (2013) 
ECS-3 Cc 4417 0,75 28,3 SIR 

Mugnaioli és 

Kolb (2013) 
ITQ-43 Cmmm 2735 1,15 33,8 SIR 

Gemmi és 

Nicolopoulos 

(2007) 

åkermanit P-421m nincs megadva 1,00 30 SIR2007 

Gemmi és 

Nicolopoulos 

(2007) 

uvarovit Ia-3d nincs megadva 1,10 12 SIR2007 

Gemmi et al. 

(2011) 
piroxén C2/c 255 1,00 31 SIR 

Hadermann et al. 

(2010) 
Pb13Mn9O25 P4/m nincs megadva 0,70 33  

Mugnauoli et al. 

(2009) 
barit Pnma 234 0,80 24-39 SHELX97 

Weirich et al. 

(2006) 
Cs0.44Nb2.54W2.46O1

4 

Pbam 456 1,00 39,20 SHELX97 

Boulahya et al. 

(2007) 
LaBaCuCoO5.2 P4/mmm 150 1,00 31,50 SIR2002 

Boulahya et al. 

(2007) 
Ba6Mn5O16 Cmca nincs megadva 1,00 a finomítás 

divergált 

SIR97, 

SIR200, 

SHELX 
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1.8. A Charge flipping módszer 

 

Nemcsak hazai vonatkozása, hanem hatékonysága miatt kell tárgyalni az Oszlányi Gábor és 

Sütő András által kidolgozott módszert (Oszlányi és Sütő, 2004; Oszlányi és Sütő, 2005). A 

charge flipping módszer egy iteratív eljáráson alapuló algoritmus. Igazi ab initio módszernek 

tekinthető, mivel a szükséges bemenő adatok csupán a cellaparaméterek és a mért 

intenzitások. A sűrűségfüggvény pozitivitásának föltételét használja ki, miszerint a ρ(r) nem 

lehet negatív. Atomoknál ρ(r) >0, atomok között pedig ρ(r) ~0. A módszer lényege a következő 

folyamatábrával (9. ábra) könnyen érthetővé válik: 

 

 
9. ábra: A charge flipping algoritmus folyamatábrája. 1. A kísérleti amplitúdókhoz random fázisértékeket rendelünk. 2. 

Kiszámoljuk a sűrűségfüggvényt (ρ(r)) a szerkezeti tényezők (F(h)) inverz Fourier-transzformációjával. 3. Ha a 

sűrűségfüggvény (ρ(r)) értéke egy általunk választott kis δ értéknél kisebb, akkor azokon az r helyeken invertáljuk a (ρ(r)) 

értékét (- → +). 4. Az így kapott, módosított sűrűségfüggvényből (g(r)) kiszámolunk egy új φ(h) adatkészletet. A kísérleti úton 

mért amplitúdók (|F(h)|obs) és az új fáziskészlet felhasználásával újra kiszámoljuk a sűrűségfüggvényt. Ezt a ciklust ismételjük, 

iteráljuk. 

 

Az iteráció egy általunk elfogadott jósági tényezőig tart. Szükséges feltételek bemenő 

adatokhoz: minimális atomi fölbontás: 0.8 - 1 Å; adatok teljessége (completeness) >>50 % 

(alacsony szimmetriájú kristályoknál >95%).  Nincs szükség atomtípusok, a kémiai összetétel, 

tércsoport megadására és az algoritmus nem keres fázisok közötti összefüggéseket sem. A 

charge flipping algoritmus a SuperFlip (Palatinus és Chapuis, 2006), Platon FLIPPER modul 

(Ton Spek, 2006), TOPAS 4.1 (Bruker AXS/Academic; Alan Coelho, 2007), smtbx L (cctbx 

& OLEX2; Luc Bourhis, 2008) programokba van beépítve. Mivel nincs szimmetriamegkötés, 

így az algoritmus alkalmas nem csak periodikus szerkezetek, hanem aperiodikus kristályok 

(modulált szerkezetek, kvázikristályok) meghatározására is. Az algoritmus egyetlen és egyben 
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kritikus paramétere a δ paraméter. Csak jól megválasztott δ értékek esetén fog konvergálni a 

módszer.  

2004 óta számos szerkezetet határoztak meg a charge flipping alkalmazásával, ill. 

kombinálva egykristály-röntgendiffrakción kívüli más technikákkal, pl. pordiffrakcióval (pl. 

Wu et al., 2006), amely szintén igen hatékonynak bizonyult. 

 

1.9. Ma használatos szoftverek egykristály szerkezetmeghatározásban 

 

A legelterjedtebb, direkt módszereket alkalmazó szerkezetmeghatározó és finomító 

programcsomagok a SHELX (több alprogrammal) és a SIR. Ezeken kívül számos, nem direkt 

módszereket alkalmazó szerkezetmeghatározó algoritmus és program ismert (4. táblázat). 

 

 
algoritmus program ED / SXRD 

n-dimenziós „charge flipping” Superflip ED, SXRD 

maximum entrópia módszere  ED, SXRD 

VLD („vive la difference?”) SIR2011 ED, SXRD 

Domino Phase Retrieval - ED 

4. táblázat: Néhány, nem direkt módszereket alkalmazó szerkezetmeghatározó algoritmus és szoftver. ED: 

elektrondiffrakció; SXRD: egykristály-röntgendiffrakció. 

 

Az említett programok a precessziós elektrondiffrakciós (PED) adatokkal a 

szerkezetfinomítást a kinematikus szórási elmélet szerint végzik el. Azonban a PED adatok 

nem teljesen kinematikusak. 

A következő év(ek?) fejlesztése várhatóan egy olyan programcsomag lesz (Palatinus et 

al., 2013), amely (a fent említett programokkal ellentétben) precessziós elektrondiffrakciós 

adatok finomítását dinamikus közelítéssel végzi. Ezzel várhatóan pontosabb szerkezeti 

modellekhez juthatunk (Palatinus et al., 2013) (például a betöltöttségi számok is biztonsággal 

finomíthatók lesznek).  

 

1.10. Dinamikus szórás 

 

Röntgendiffrakció során az egyszeresen, rugalmasan szórt fotonok aránya a gerjesztő 

sugárhoz képest kicsi (~1%), így a többszörös szórás valószínűsége még kisebb lesz. Így 
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láthatjuk, hogy a röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározásnál a többszörös szórás nem 

játszik döntő szerepet. Nem így van ez elektronok diffrakciójánál, ahol az anyag-elektron 

kölcsönhatás sokkal intenzívebb. Az egyszeresen szórót elektronok 

valószínűsége/mennyisége a szórást nem szenvedettekéhez képest ~1/6. Így a többszörös 

szórás is jelentőséget kap. Az egyszer diffraktált nyalábok a kristályban tovahaladva újra 

szóródnak. Ezt úgy képzelhetjük el, mintha a diffraktált nyaláb, mint direkt/gerjesztő sugár 

halad tovább, és újra diffraktál. Így a mért intenzitás nem lesz arányos az amplitúdó 

négyzetével (Ih
obs ≠ |Fh|2).  

A dinamikus szórási kép leírására, diffraktált intenzitások számítására két módszer 

van: 1) a „multislice” közelítés (Cowley és Moodie, 1957; Self és O’Keefe, 1988) és 2) a 

Bloch-hullám elmélet (Bethe, 1929; Humphreys, 1979). A „multislice” módszernél a szórt 

hullámfüggvényt a minta minden, néhány Å vastagságú szeletére kiszámolják (numerikusan 

integrálással). A Bloch-elmélet a Schrödinger-egyenlet nagy energiájú elektronokra számolt 

megoldásán alapszik. A Bloch-hullám egy periodikus potenciálban tartózkodó részecske 

állapotát leíró hullámfüggvény, mely egy síkhullám (bejövő sugárzás) és egy periodikus 

függvény (a kristály potenciáltere) szorzataként áll elő. A függvény periodicitása megegyezik 

a potenciál periodicitásával. Ezen elmélet alapján is számolják a dinamikus szórást. 

Cowley és Moodie (1957) a következőképp tárgyalta a többszörös szórás mértékét a 

kísérleti körülmények függvényében a multislice közelítésnél (Cowley és Moodie, 1957; Zou, 

1995):  

A kristályra érkező síkhullám (Ψ0(xy)=konstans) kölcsönhatásba lép a kristály 

potenciálterével. A kilépő hullámot, azaz a különböző irányokba szórt hullámok és a szórást 

nem szenvedett síkhullám interferenciáját a következőképp írhatjuk fel (Cowley, 1984; Zou, 

1995): 
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Az egyenlet teljes levezetése a hivatkozott irodalmakban megtalálható. A Taylor-sor első 

tagja a szórást nem szenvedett hullámokat, a második tag az egyszeresen szórt hullámokat, a 

harmadik a kétszeres szórást szenvedett hullámokat írja le, és így tovább. Optimális kísérleti 

körülmények megválasztásával a többszörös szórás erősen redukálható. Az egyszeresen és a 

többszörösen szórt hullámok arányát a következő tényezők jelentősen befolyásolják (ld. az 

1.51 egyenletet):  

- a kristály vastagsága (t); a vastagság csökkenésével a többszörös szórás 

valószínűsége csökken; 

- alkalmazott gyorsítófeszültség; a gyorsítófeszültség növelésével a hullámhossz 

csökken, és a dinamikus szórás valószínűsége is csökken; 

- kisszögű döntés; a kristály orientált helyzethez viszonyított kis szögű döntésével a 

lehetséges többszörös diffrakciós sugárutak száma csökkenni fog. 

 

Ezen kísérleti körülmények azonban nem mindig érhetők el, és láthatjuk, hogy a többszörös 

szórás mekkora problémát jelent elektrondiffrakciónál.  Már igen korán megfogalmazódott az 

igény egy olyan módszerre, amivel a dinamikus szórás erősen redukálható. Precessziós 

technikával ez megvalósítható.  

 

1.11. Precessziós elektrondiffrakció (PED) 

 

A precessziós elektrondiffrakciós technikát Vincent és Midgley (Bristol, UK, 1994) dolgozta 

ki/fedezte fel. A techhnika a konvergens sugaras elektrondiffrakcióból (CBED) nőtt ki. CBED 

képen a magasabb rendű Laue-zónák (HOLZ) reflexióinak intenzitása közel kinematikus, 

mivel nagyrészt hiányoznak a közeli többszörös szórási vektorok. Nem mellesleg a módszer 

azonos a Buerger-féle precessziós röntgendiffrakciós technikával, csak itt a kristály helyett az 

elektronsugarat precesszáljuk. A módszer gyakorlati alkalmazására (azaz TEM-ben való 

kiépítésére) majd egy évtized után került sor egyszerre több helyen: az Osloi Egyetemen 

(Gjønnes et al., 1998; Berg et al., 1998), Bolognában (Gemmi et al., 2000; Gemmi et al., 

2003) és a Northwestern Egyetemen („L. Marks Group”, Own, 2005) helyeken. A precessziós 

technika (hardver és szoftver) kommercializálását a NanoMEGAS cég indította el 2004 után 

Spinning Star, majd Digistar néven.  

A precessziós elektrondiffrakciós technikát az 10. ábra szemléteti. Az ún. 

deflektorokkal a sugarat egy kis nyílásszögű (0–3°) – csúcsával a vizsgált területet érő – 

kúpfelület mentén ~100 Hz-cel precesszáljuk, mely kúpnak a tengelye megegyezik a 
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mikroszkóp optikai tengelyével. A direkt és diffraktált nyalábokat így nem egy-egy pontba, 

hanem körökbe képeznénk le, azonban más deflektorokkal (image shift TEM coils) a 

diffrakciós síkban pontba fókuszáljuk azokat. Döntött sugárral a lehetséges többszörös szórási 

vektorok száma jelentősen lecsökken, egyszerre mindig csak kevés reflexió lesz diffrakciós 

helyzetben. A sugár precesszálásával az Ewald-gömb is precesszál, ennek fontos 

következménye: 1) a reflexiók integrált intenzitását mérhetjük (11. ábra), így nem kell az 

intenzitásokon Ewald-korrekciót végezni (ha a precesszió szöge nagyobb, mint az adott 

periodicitáshoz tartozó Bragg-szög); 2) az Ewald-gömb a reciproktér nagyobb térfogatát fogja 

metszeni, így a precessziós elektrondiffrakciós kép fölbontása nagyobb lesz, mint 

konvencionális elektrondiffrakció esetén. Laue-orientációkban a legnagyobb a többszörös 

szórás valószínűsége (lehetséges többszörös szórási utak száma nagyobb). Így ha még inkább 

kinematikust közelítő intenzitásokat szeretnénk mérni, akkor érdemes nem zónatengely felőli, 

hanem tetszőleges orientációban készíteni PED felvételeket. Problémát jelenthet, hogy 

nagyobb precessziós szögeknél a különböző rendű Laue-zónák átlapolódhatnak, ekkor 

csökkenteni kell a precesszió szögét. 

 

 
10. ábra: A precessziós elektrondiffrakció sematikus ábrája. Forrás: Own, 2005. 
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 A precessziós elektrondiffrakciós adatok alkalmasak szerkezetmeghatározásra (pl. 3. 

táblázat). Ehhez 3D-s intenzitás-adatkészlet szükséges. PED adatokon alapuló 

szerkezetmeghatározásra 3 stratégia ismert (Nicolopoulos és Bultreys, 2011):  

1) Több zónatengely felőli PED adatok feldolgozásával. 

2) Tetszőleges (nem zóna-) tengely körüli döntési sorozattal a reciproktér egy hányada 

leképezhető, a reciproktér egy hányada rekonstruálható. (diffrakciós tomográfia) 

3) Zónatengely felőli PED képek és röntgen-pordiffrakciós mérések kombinációjával 

 

 
11. ábra: A precessziós elektrondiffrakciós (PED) felvétel, jobban közelíti a kinematikus elmélet alapján kalkulált intenzitás-

eloszlást, mint a normál elektrondiffrakciós (NED) felvétel. Ábra forrása: www.nanomegas.com. 

 

1.12. Diffrakciós tomográfia 

 

Diffrakciós tomográfiánál az adatgyűjtés lehet automatizált (Mainzi Egyetem, Ute Kolb 

csoportja), ill. manuális (Miskolci Egyetem/Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.). Egy - a 

mintatartó tengelyével párhuzamos - tengely körül döntjük a mintát és valahány fokonként a 

PED képet rögzítjük. Mintatartótól függően +/-70°-os döntési tartomány érhető el, azaz a 

teljes reciproktér (360°) jelentős hányada (280°) képezhető le. A Mainzi Egyetemen dolgozó 

Ute Kolb és csoportjának fejlesztése az ADT3D szoftver (Kolb et al., 2007, Kolb et al., 

2008), ami elvégzi a reciproktér rekonstrukcióját a rögzített PED felvételek sorozatából, és 

egy hkl - Ihkl - σhkl hkl fájlt eredményez. A reciproktér rekonstrukciója során a főbb lépések a 

következők: 

1) PED képekből (pixel) a 3D-s reciproktér (voxel) rekonstrukciója, 

2) reflexiók, azaz lokális intenzitásmaximumok keresése, 

3) elemi cella keresése, 

http://www.nanomegas.com/
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4) reflexiók intenzitásának integrálása egy tetszőlegesen választott térfogatban 

5) hkl - Ihkl - σhkl adatok listázása. 

 

1.13. Precessziós elektrondiffrakciós intenzitások 

 

Az utóbbi évek egyik központi kérdése: hogyan kezeljük/kezelhetjük a kvázi-kinematikusnak 

nevezett precessziós elektrondiffrakciós intenzitásokat? Erre három megközelítés van: 

 1) kinematikus közelítés (azaz I(h)~|F(h)|2)  (kinematical approximation and refinement) 

 2) két gerjesztett sugár közelítés (two-beam dynamical approximation and refinement) 

 3) teljes dinamikus közelítés (full dynamical approximation and refinement) 

 

Látható, hogy a PED adatok nem teljesen kinematikusak, hanem „valamennyire” 

dinamikusak, így kvantitatív értékeléshez dinamikus szórás számolására van szükség 

(Palatinus et al., 2013). 

 

1) A kinematikus közelítés azon a feltételezésen alapszik, hogy a PED intenzitások 

kinematikus szórás eredményei. Ez az alapfeltevés nem elégséges közelítése a mért 

intenzitásoknak (Sinkler et al., 2007; Gjønnes et al., 1998, Palatinus et al., 2013), azonban 

gyakran eredményez stabil/konvergens szerkezetmeghatározást és -finomítást. A finomított 

paraméterek hibái nem vagy igen rosszul becsülhetők. Mindemellett az elmúlt években 

számos szerkezetmeghatározás született kinematikus finomítást alkalmazva (Mugnaioli et al., 

2009; Hadermann et al., 2010; Birkel et al., 2010; Rozhdestvenskaya et al., 2010; White et 

al., 2010; Gemmi et al., 2010, 2012; Palatinus et al., 2011; Klein, 2011). SIR és a SHELXL 

programok is kinematikus finomítást végeznek. 

 

2) A két gerjesztett sugár közelítés a teljes dinamikus és a kinematikus közelítések köztes 

lépéseként fogható fel. Egy időben egyszerre a direkt sugár és egy diffraktált sugár van 

gerjesztett állapotban. Így mindegyik reflexió intenzitását a dinamikus diffrakciós elmélet 

alapján számoljuk ki, de a két sugárúton kívüli összes sugárutat elhanyagoljuk (Hirsch et al., 

1977; Spence és Zuo, 1992). Sinkler et al. (2007) megmutatták, hogy a két sugaras közelítés 

jobb egyezést ad, mint a kinematikus (Own,2005; Sinkler és Marks, 2010). 

 

3) A szórás teljes dinamikus közelítésére a fent említett két módszer/közelítés van: a 

„multislice” szimuláció (Cowley és Moodie, 1957; Self és O’Keefe, 1988) és a Bloch-hullám 
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elmélet. Palatinus et al. (2013) megmutatták, hogy a PED adatokon végzett teljes dinamikus 

finomítás (Bloch-hullám rekonstrukcióval) a egykristály-röntgendiffrakciós adatokon végzett 

finomítást közelítő jóságú. Így például nehéz atomokból álló szerkezetekben a betöltöttségi 

számok is reálisan finomíthatók lesznek. Az általuk írt szoftver publikálása folyamatban van. 

Precessziós adatokon történő teljes dinamikus finomítást csak Dudka et al. (2008) végeztek 

korábban Si egykristályon [110] vetületben. Normál elektrondiffrakciós adatokon végzett 

dinamikus finomításra sok program nyújt lehetőséget (Numis, EDM, MSLS, Astra, eSlice), 

melyek egy része, nem elhanyagolhatóan, ingyenes.  

Dolgozatomban a kinematikus közelítést alkalmaztam. 

 

1.14. Kiegészítés 

 

Röviden összefoglaltam, hogy diffrakciós amplitúdó adatkészletből matematikai úton 

hogyan tudjuk rekonstruálni a sűrűségfüggvényt (ρ(r)), azaz a kristályszerkezetet. Ez a 

közelítés feltételezi, hogy egykristályként kezeljük a vizsgált szemcsét. A diffrakció előnye a 

normál képalkotási módhoz képest, hogy jóval nagyobb felbontás érhető el vele és TEM-ben 

az objektív lencse aberrációi nem befolyásolják a diffrakciós kép minőségét (fölbontás, 

intenzitás). Azonban érdemes és célszerű a kapott szerkezeti modellt más módszerekkel is 

ellenőrizni/tovább vizsgálni. TEM-ben lehetőségünk van a szerkezetünkről kísérleti úton 

képet készíteni. Nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópos (HRTEM) technikával 

le tudjuk képezni a sűrűségfüggvényünk valamilyen felbontású, torzított vetületét. A szférikus 

aberráció miatt az objektív lencse adott defókusz érték mellett a különböző periodicitásokat 

különböző átvitellel (intenzitással és fázissal) képezi le. Az objektív lencse átvitelét az ún. 

kontraszt-transzfer függvény (CTF) írja le. A CTF függvényt kísérleti úton meg tudjuk 

határozni. A CTF ismeretében rekonstruálható a vizsgált anyagunk vetített töltéssűrűség 

függvénye (PCD). 

 Téremissziós katódos, Cs-korrigált atomi fölbontású pásztázó transzmissziós 

elektronmikroszkópiával (STEM) torzításmentesen leképezhetők az egyes atomok. 

Míg PED-del a legkisebb vizsgált terület n × 10 nm, addig nagyfölbontású 

elektronmikroszkópiával ~1.5 Å (mikroszkópfüggő) pontfelbontással vizsgálhatjuk az 

anyagunkat. „Atomi” STEM-mel pedig az egyedi atomok is leképezhetők.  

A szerkezet teljesebb/pontosabb megismeréséhez célszerű ezeket a technikákat együtt 

alkalmazni, amennyiben van rá lehetőség. 
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2. Szerkezetvizsgálatok egykristály-diffrakcióval 

2.1. Egykristály-röntgendiffrakciós vizsgálatok 

 

2.1.1. A mežicai wulfenit szimmetriájáról 

 

A wulfenitet [PbMoO4] scheelit-szerkezetű (I41/a) ásványként ismerjük (Zalkin és Templeton, 

1964; Kay et al., 1964) (12. ábra). A scheelit-csoport általános kémiai formulája ABO4, ahol 

A: Ca, Sr, Ba, Pb; B: Mo, W. Az első egykristály-röntgendiffrakciós és neutrondiffrakciós 

szerkezetmeghatározások a scheelit I41/a szimmetriáját igazolták. Gürmen et al. (1971) 

különböző scheelit-rácsú és tércsoportú ásványok (SrMoO4, SrWO4, CaMo4, BaWO4) 

szerkezetét határozták meg és hasonlították össze a finomított oxigén pozíciókat. A scheelit-

rácsú anyagokra jellemző az A és B pozíciókban lévő vakancia vagy helyettesítő kation 

rendeződése, modulációja (pl. Arakcheeva és Chapuis, 2008). Arakcheeva és Chapuis (2008) 

összefoglaló munkájukban ilyen, kommenzurábilis és inkommenzurábilis scheelit-rácsú 

anyagokat vizsgáltak. A wulfenit első izotróp (Leciejewicz, 1965; neutrondiffrakció) és 

anizotróp (Lugli et al., 1999; röntgendiffrakció) szerkezetfinomításai bizonyították az ásvány 

I41/a tércsoportját.  

 

 
12. ábra: A scheelit rácsa [001] vetületben. Sárga: O, sötétzöld: Ca, világoszöld: W. 
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A közelmúltban Hibbs et al. (2000) vizsgáltak „hemiéderes” (c-tengely mentén 

poláros) W-tartalmú wulfenitet Chillagoe-ból (Ausztrália). Azt találták, hogy az elemi 

cellában lévő 4 tetraéderes pozícióban különböző volt a W/Mo arány, 2-2 Wyckoff-

pozícióban (2a és 2c) volt azonos, ezzel az I4-es szimmetriát eredményezve. Tehát kémiai 

rendeződésként értelmezték a chillagoe-i wulfenit hemiéderességét. Azonban érdemes 

megjegyezni munkájuk kapcsán, hogy az I41/a tércsoportban az izotróp finomítás jósági 

tényezője 4.0 %, míg az I4 tércsoportban az anizotróp (!) szerkezetfinomításé csak 3.8%, tehát 

lényegi különbség nincs a két tércsoport között. Valamint az oxigének pozíciói az elemi 

cellában nem engedik meg a c tengely felőli 4-es szimmetriát.  

A wulfenit morfológiájára jellemző a bipiramis vagy bipiramis-véglap kombinációja. 

A mežicai wulfenit morfológiája ettől eltér: hemimorfnak mutatkozik (13. kép). Először 

Hurlbut (1955) írt a mežicai hemimorf wulfenit kristályok habitusáról; két típust különített el: 

1) piramisos kristályok poláros [001]-tengellyel; 2) táblás kristályok, amelyek a {00-1} síkon 

ikresednek. Morfológiai, étetéses valamint piezoelektromos vizsgálatok alapján a mežicai 

wulfenitet a tetragonális piramisos (4) kristályosztályba sorolta. Zavašnik et al. (2010) 

mežicai wulfeniten (Doroteja bánya) végzett HRTEM és TEM mikrodiffrakciós 

vizsgálataikkal is megerősítették a hemimorf kristályok I4 szimmetriáját. Rečnik (2010) a 

mežicai wulfenitről egy új ikerszabályt nevezett el, a Doroteja-ikertörvényt (bazális inverziós 

ikresedés). A Doroteja nevet a lelőhelyről kapta, ahol ezek a hemimorf wulfenitek is 

találhatók. 

 

 
13. ábra: Hemimorf mežicai wulfenit (Doroteja „locality”). Képet készítette: Aleksander Rečnik. 
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Kérdésünk és egyben munkánk célja az volt, hogy felfedjük a mežicai wulfenit kristályok 

hemimorfizmusának szerkezeti okát. E kérdés megoldásához a egykristály-röntgendiffrakciós 

technikát alkalmaztuk. 

 

Kísérleti körülmények 

 

A méréseket a Központi Kémiai Kutatóintézet Röntgendiffrakciós Laboratóriumában 

készítettük, Czugler Mátyás segítségével. Az egykristály-röntgendiffrakciós mérések R-

AXIS-RAPID diffraktométerrel készültek alacsony T=93K hőmérsékleten (részleteket ld. az 

5. táblázatban). Energiadiszperzív röntgenspekrumok (EDS) 100-200 nm-es wulfenit 

kristályokról készültek FEI Tecnai G2 X-Twin 200kV-os transzmissziós 

elektronmikroszkóphoz csatolt (TEM) EDAX detektorral. Kimutatási határ felett Pb-, Mo- és 

O- tartalom volt mérhető. A mért Pb:Mo arány közel volt 1-hez. (apfu Pb:0.48-0.50 ± 0.02).  

 
λ: 0.71070 Å (Mo Kα) 

Monokromátor: grafit  

Kristályméret: 0.10 × 0.10 × 0.05 mm 

Kollimátor: 0.3 mm-es nyílásrésű kollimátor 

Detektor: Imaging plate (1px= 0.5mm felbontással) 

T: 93 K 

Mintatartó: 0.3 mm vastagságú üvegbot (a mintát 

paraffin olajjal ragasztottuk fel) 

5. táblázat: Egykristály-röntgendiffrakciós mérési körülmények. 

 
 Scan 1 Scan 2 Scan 3 Scan 4 Scan 5 
felvételek száma: 40 40 40 38 34 
ω szögtartománya [°]: 15-215 15-215 15-215 19-209 15-185 
oszcilláció szöge [°]: 5 5 5 5 5 
expozíciós idő [sec]: 150 150 150 150 150 
rotáció tengelye: ω ω ω ω ω 
χ [°]: 0 45 45 45 0 
φ [°]: 180 180 0 90 0 

6. táblázat: Egykristály-röntgendiffrakciós mérési beállítások. 

 

A kristályt P1 tércsoportúnak kezelve mértük ki a reciprokteret 0.5 Å-ös felbontással. 

Összesen 192 felvétel készült a kristályról. Ezen felvételek kiértékelését a rendelkezésre álló 

Crystal Clear SM 1.4.0. SP1 programcsomaggal végeztük (7. táblázat). 
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Fölbontás: 6.05-0.60 Å 
Mért reflexiók száma:  12350 
Visszautasított: 121 (|deviation|/sigma> 9.08) 
Szimmetria független reflexiók száma: 868 
Refl. száma I>2σ(I): 824 
Átlagos redundancia: 5.45 
Rmerg/Rint: 0.141 
Abszorpció korrekció: Numerikus absz.korr.  

(Higashi, NUMABS, 2002) 

Kristály mérete a kristálytani tengelyek mentén: 0.097 mm × 0.076 mm × 0.159 mm 

Kristály térfogata: 0.00024 mm3 

Tmin 0.084 

Tmax 0.192 

Mért összetétel:  Pb0.48-0.50Mo0.50-0.52O4 

7. táblázat: A mežicai wulfenitről készült egykristály-röntgendiffrakciós adatok részletei. 

 

A mintán áthaladó diffraktált röntgensugár elnyelődik, abszorbeálódik a kristályban. Az 

abszorpció mértéke függ attól, hogy milyen irányban és milyen vastagságon halad keresztül a 

diffraktált nyaláb. Az intenzitásveszteség miatt szükséges az abszorpció korrekcióját 

elvégezni, ez különösen kritikus olyan nagy rendszámú atomokat tartalmazó szerkezeteknél, 

mint a wulfenit. Két módszer van az abszorpció korrigálására: numerikus és empirikus 

korrekció. Empirikus abszorpciós korrekciónál vizsgáljuk, hogy egy reflexiónak – amely több 

diffrakciós felvételen (azaz különböző forgatási szögeknél) is mérhető – hogyan változik az 

intenzitása. Numerikus korrekciónál a kristályt több különböző orientációban lefotózzuk, és 

egy program segítségével megrajzoljuk az alakját. A kristály pozíciójának, a kristályrács 

koordináta rendszerének figyelembevételével, minden egyes ω, φ és χ szögértéknél ki lehet 

számítani, hogy az adott irányba diffraktált nyaláb a kristály mekkora vastagságú részén halad 

át. Ezért célszerű gömbbé formált kristályt mérni. Az elemekre vonatkozó abszorpciós 

tényezőket megtaláljuk az ITC C kötetében. Az adatok numerikus abszorpciós korrekcióját 

Higashi (2002) NUMABS módszere alapján végeztük. Az indexelt intenzitás-adatkészlet (.hkl 

fájl): átlagolás nélküli, numerikus abszorpcióval korrigált adatkészlet. 

Következő lépés a Laue-csoport meghatározása volt. A Crystal Clear SM 1.4.0. SP1 

program a lehetséges Laue-csoportokat vizsgálta (8. táblázat). Jól látható, hogy lényeges 

különbség nincs a választott Laue-csoportok jósági tényezője között. A PLATON   

MOLSYM nevű moduljával is vizsgáltuk a lehetséges Laue-csoportokat az előzőekhez 

hasonló eredménnyel. 
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Laue 

csoport Centrálás Rmerg 

-1 aP 0.16 
2/m mC 0.20 

mmm oF 0.23 
mmm oI 0.22 
4/m tI 0.21 

4/mmm tI 0.24 
8. táblázat: A Crystal C. programmal végzett Laue-csoport keresésének eredménye. 

 

A szerkezet meghatározását SHELXS-sel P1 tércsoportban (a0=5.44 Å, b0=5.44 Å, c0=7.17 Å, 

α=112.23°, β=112.30°, γ=90.03°) kezdtük el. 4 db Pb, 4 db Mo és 16 O megtalálása után, egy 

kezdeti modellt kaptunk (R~10%). A PLATON-ban  (→ADDSYM modul) magasabb 

szimmetriát kerestünk erre a kezdeti szerkezetre. A PLATON a 4/m Laue-csoportot és az 

I41/a tércsoportot javasolta legkisebb hibával. A cellát transzformáltuk az I41/a tércsoportnak 

megfelelően: (a~5.4 Å, b~5.4 Å, c~12.1 Å). A reflexiók intenzitásait a lépések során nem 

átlagoltuk a Laue-csoportnak megfelelően. 

Ezzel a modellel (I41/a, scheelit-rács) súlyos problémák adódtak a kis intenzitású 

reflexiókkal. Az ún. K variancia értéke (K=197) jelentősen eltért az elvárt ~1 értéktől. Ez 

abból adódhat, hogy vannak igen kis intenzitású, 41 és a szimmetriákat sértő reflexiók, 

valamint valószínűleg nem helyes a választott Laue-csoport. A tapasztalt kioltási szabályok a 

következőknek adódtak: 

hkl:  h+k+l=2n 

0kl:  k+l=2n 

h0l:  h+l=2n 

hk0:  h+k=2n 

h00:  h=2n 

0k0:  k=2n 

00l:  l=2n 

A tapasztalt kioltási szabályok a következőkben sértik az I41/a tércsoport kioltási szabályait. 

A 41 a 00l-ek halmazán okoz kioltást: l=4n, míg az a-típusú csúszósík a hk0 reflexiók 

halmazán: h=2n (k=2n). Tehát a mért felvételen a 00l-ekből az l=2n reflexiók, valamint hk0 

reflexiók esetében h,k=páratlan reflexiók sértik a 41/a szimmetriát. Azonban fontos 

megjegyezni, hogy ezek a reflexiók a többi reflexióhoz képest sokkal kisebb intenzitásúak, de 

általában a 3σ-ás hibahatár felett vannak. Tehát csak az I centrálást tudtuk igazolni a mérések 

alapján. 
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A következőkben a fent megállapított kioltási szabályok értelmében az adott cellára az 

összes szóba jöhető tércsoporttal próbáltuk meghatározni, majd finomítani a szerkezetet. A 

következő tércsoportokat teszteltük: I4, I4/m, I-4, Imm2, I4/mmm, I2/m, I41/a. Az I-4 

kivételével a szerkezetfinomítások nem vezettek elfogadható eredményre (R=7–8%). 

Elfogadható szerkezeti modellt kaptunk azonban az I-4 tércsoportban. Az izotróp 

szerkezetfinomítás közben inverziós ikresedésre (racém ikerpárok) utaló intenzitáseloszlást 

detektált a program. Így ezek után finomítottuk az ikerpárok arányát is. A két ikertag térfogati 

aránya 0.503(14)-nek adódott. Míg a „normál” wulfenit szerkezetben az elemi cellában lévő 4 

Pb, 4 Mo és 16 O identikusak, addig az I-4-es tércsoportban ez feleződik (részleteiben ld.14. 

ábra). Tehát a hemimorf szerkezetben a 2b és 2d Pb pozíciók és a 2a és 2c Mo pozíciók 

páronként különböznek. A különbséget a betöltöttség okozza. Ennek több oka lehet az 

általunk vizsgált kristályban: 1) Pb↔Mo helyettesítés a 4 lehetséges Wyckoff pozícióban (2b 

Pb; 2d Pb; 2a Mo; 2c Mo); 2) Pb→□ a 2 lehetséges Pb pozícióban (2b, 2d); 3) Mo→□ 

helyettesítés a 2 lehetséges Mo pozícióban (2a, 2c). 

Ezen lehetséges eseteket kipróbálva a legkedvezőbb jósági tényezőkkel a következő 

megoldást találtuk: a 2b Pb Wyckoff pozícióban kis mennyiségű (~4%) Mo helyettesítést 

tapasztaltunk. Finomítás során a két Mo pozíció (2a, 2c) között különbséget nem 

tapasztaltunk (14. ábra). Az izotróp és anizoróp finomítás eredményét és statisztikáit a 9. 

táblázat, 10. táblázat és 11. táblázatok mutatják. Az I-4 tércsoportú mežicai wulfenit 

atomkoordinátáit összehasonlítottam az I41/a szimmetriájú monte cengioi (Lugli et al., 2000) 

wulfenit atomkoordinátáival. Habár az I-4 tércsoport nagyobb szabadságfokot enged meg az 

atomkoordinátáknak, ennek ellenére a két szerkezetben a MoO4 és PbO8 csoportokban a 

kötéstávolságok és szögek kis hibával megegyeznek (12. táblázat). 
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14. ábra: A mežicai wulfenit meghatározott és finomított szerkezete. 

 

Tehát kijelenthetjük, hogy a wulfenitben a kémiai rendeződés (amit akár c-tengely irányú 

modulációnak is fölfoghatunk) eredménye a hemimorf megjelenés. 
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Kristálytani adatok:  

Képlet: Mo4.08Pb3.92O16 

Z: 1 

Tércsoport: I-4 

a0 5.4420(2) Å 

c0 12.1177(14) Å 

Vc 358.87(1) Å 

Finomítás eredményei:  

Finomítás F2-en  

Felbontás: 0.60 Å 

R[F2>2σ(F2)] 0.043 

wR[F2]* 0.102 

S 1.17 

Paraméterek száma: 30 

Megkötések száma: 0 

Flack paraméter: 0.503(14) 

Alkalmazott szoftverek:  

Adatgyűjtés: CrystalClear (Rigaku/MSC Inc., 2008) 

Cellafinomítás: CrystalClear (Rigaku/MSC Inc., 2008) 

Szerkezetmeghatározás: SHELXS97 (Sheldrick, 2008) 

Szerkezetfinomítás: SHELXL97 (Sheldrick, 2008) 

*     PPoFw 3707.6
2

0345.0221       3222
cFoFP   

9. táblázat: Anizotróp finomítás statisztikái. 

 

 

 
 Wyckoff p. x y z Ueq Betöltöttség 

Mo1 2c 0.00 0.50 0.25 0.0117(5) 1.0 

Mo2 2a 0.00 0.00 0.00 0.0204(4) 1.0 

Pb1 2d 0.50 0.00 0.25 0.0161(2) 1.0 

Pb2 2b 0.50 0.50 0.00 0.0289(6) 0.962(11) 

Mo3 2b 0.50 0.50 0.00 0.0289(6) 0.038(11) 

O1 8g 0.2350(13) -0.1359(14) 0.0808(6) 0.0244(13) 1.0 

O2 8g 0.2344(13) 0.3626(13) 0.1692(6) 0.0241(12) 1.0 

10. táblázat: A mežicai wulfenit SHELXL-lel finomított atomkoordinátái. 
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 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

Mo1 0.0190 (5) 0.0190 (5) 0.0235 (7) 0.000 0.000 0.000 

Mo2 0.0105 (7) 0.0105 (7) 0.0140 (11) 0.000 0.000 0.000 

Pb1 0.0156 (2) 0.0156 (2) 0.0171 (3) 0.000 0.000 0.000 

Pb2 0.0276 (7) 0.0276 (7) 0.0316 (10) 0.000 0.000 0.000 

Mo3 0.0276 (7) 0.0276 (7) 0.0316 (10) 0.000 0.000 0.000 

O1 0.024 (3) 0.027 (3) 0.023 (3) 0.001 (2) 0.000 0.000 

O2 0.025 (3) 0.020 (3) 0.027 (3) 0.004 (2) 0.004 (3) 0.002 (2) 

11. táblázat: Finomított anizotróp hőmozgástényezők. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mežicai wulfenit Luigi et al. (1999) 

Pb1-O1 2.613 (7) 2.611 (3) 

Pb1-O2 2.635 (7) 2.636 (3) 

Mo2-O1 1.773 (7) 1.769 (3) 

Pb2-O1 2.617 (7) 2.611 (3) 

Pb2-O2 2.639 (7) 2.636 (3) 

Mo1-O2 1.774 (7) 1.769 (3) 

12. táblázat: Pb-O és Mo-O kötéstávolságok összehasonlítása. Mértékegység: Ångström 
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A mežicai wulfenitet Dódony (2010) is vizsgálta transzmissziós elektronmikroszkóppal. 

Nagyfölbontású képek alapján megállapította, hogy a két Pb és a két Mo pozíció betöltöttsége 

nem egyforma (15. ábra). 

 

 

 
15. ábra: A mežicai wulfenit CTF-fel korrigált átlagolt HRTEM képe (Dódony, 2010). A vizsgált kristályban a két Pb és a 

két Mo pozíció kontrasztja különbözik. A képet készítette és feldolgozta: Dódony István 
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2.1.2. Alumínium-diborid és alumínium-dodekaborid 

 

A méréseket a Központi Kémiai Kutatóintézet Röntgendiffrakciós Laboratóriumában 

készítettük, Czugler Mátyás segítségével. Az egykristály-röntgendiffrakciós mérések R-

AXIS-RAPID diffraktométerrel készültek szobahőmérsékleten (részleteket ld. 13-14. 

táblázatokban). 

Az alumínium-diborid (AlB2) P6/mmm szimmetriájú (Hofmann és Jaeniche, 1935). A 

grafén-szerű B és a hatszöges Al „rétegek” felváltva követik egymást a c-tengely irányában 

(16. ábra). Orbán Richárd doktori munkájának keretein belül szintetizált alumínium-diborid 

kristályokat. A szintetizált kritályok szerkezete ismeretlen volt, ezért fontosnak tartottuk egy 

alumínium-diborid kristály szerkezetének meghatározását és finomítását. A mérés és a 

kiértékelés adatait a 13-14. táblázatokban foglaltam össze. Az általam vizsgált AlB2 kristály 

szerkezete analóg a Hofmann és Jaeniche (1935) által publikált szerkezettel. P1 tércsoportban 

is ellenőriztem a szerkezet finomítását (15. táblázat). Elhanyagolhatók a különbségek a 

P6/mmm tércsoportbeli koordinátákhoz képest. 

 
16. ábra: AlB2 szerkezeti ábrái. A: [001] felől; B: [100] felől. 
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Fölbontás: 0.55 Å 
Hőmérséklet:  295 K 
Mért reflexiók száma:  694 
Visszautasított: 0 
Szimmetria független reflexiók száma: 51 
Refl. száma I>2σ(I): 51 
Átlagos redundancia: 13.61 
Rmerg/Rint*: 0.033 
Abszorpció korrekció: Numerikus absz.korr. (Higashi, NUMABS, 2002) 

Kristály mérete a kristálytani 
tengelyek mentén: 

0.569 mm × 0.538 mm × 0.092 mm 

Kristály térfogata: 0.0123 mm3 

Tmin 0.845 

Tmax 0.980 

Kristálytani adatok:  

Képlet: AlB2 

Z: 12 

Tércsoport: P6/mmm 

a0 3.0072(2) Å 

c0 3.2543(3) Å 

Vc 25.487(3) Å3 

Finomítás eredményei: Finomítás F2-en 

R[F2>2σ(F2)] 0.0457 

wR[F2]* 0.1158 

S 1.465 

Paraméterek száma: 3 

Megkötések száma: 0 

Adatgyűjtés: CrystalClear (Rigaku/MSC Inc., 2008) 

Cellafinomítás: CrystalClear (Rigaku/MSC Inc., 2008) 

Szerkezetmeghatározás: SHELXS97 (Sheldrick, 2008) 

Szerkezetfinomítás: SHELXL97 (Sheldrick, 2008) 

13. táblázat: Az AlB2 egykristály-röntgendiffrakciós mérésének valamint szerkezetmeghatározásának és -finomításának 
részletei. 

 
 Wyckoff p. x y z U11 U22 U33 U23 U13 U12 Ueq 

Al 1a 0 0 0 0.0109 0.0109 0.0073 0.0001 0.0001 0.0054 0.0097 
B 2d 1/3 2/3 1/2 0.0001 0.0001 0.0034 0.0001 0.0001 0.0001 0.0012 

14. táblázat: AlB2 atomkoordinátái és hőmozgástényezői. 

 Wyckoff p. x y z Ueq 
Al1 1a 0 0 0 0.0081(4) 
B1 1a 0.3429 -0.3338 0.4941 0.002(8) 
B2 1a -0.3239 0.3323 -0.5044 0.001(8) 

15. táblázat: AlB2 P1 tércsoportban finomított atomkoordinátái és hőmozgástényezői (R=0.024; wR=0.064). 
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Az alumínium-dodekaborid néven több módosulat ismert (Higashi, 1980): α-és γ-AlB12. 

Közös jellemzőjük a B vázat alkotó „építőelemek”: B-ikozaéder (B12), és két különböző B20-

as csoport. A B20-as csoportok két B-ikozaéder lap-lap kapcsolódásából vezethetők le. Az 

egyik B20-as csoportnál mindkét ikozaédernek hiányzik egy-egy csúcsa (B vakancia); a másik 

B20-as csoportnál az egyik ikozaéder teljes, míg a másiknak hiányzik két csúcsa. Orbán 

Richárd doktori kutatásának keretein belül szintetizált AlB12 kristályokat. Elektrondiffrakciós 

mérések során olyan γ-AlB12 kristályokkal is találkoztak, amelyek szimmetriája eltért az 

irodalomban leírtaktól (Higashi, 1983).  Így feladatul kaptam a szintetizált AlB12 kristályok 

(17. ábra) szerkezetének meghatározását egykristály-röntgendiffrakcióval.  

 A szintetizált kristályok igen nagy, Mohs-skála szerinti 9,5-es keménységűek voltak. E 

mellett szinte minden kristály ikres volt. Így igen nehéz volt a minta-előkészítés. Kevés 

mérési lehetőségünk adódott, így ez esetben két mérés készült. A „hitelesebb” mérés 

kiértékelését mutatom be. A mérés és az értékelés részleteit a 16. táblázat, 17. táblázatés 18. 

táblázatok valamint a 18. ábra mutatja. Az alumínium-dodekaborid szerkezetét sikerült 

meghatározni, mely a Higashi (1983) által publikált γ-AlB12 szerkezettel egyezik meg. Platon 

programcsomaggal vizsgálva ikresedést nem tudtunk kimutatni a mért kristályban.  

 

 
17. ábra: AlB12 kristályok SEM képe. Képet készítette: Orbán Richárd. 
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Fölbontás: 0.87 Å 
Hőmérséklet:  295 K 
Mért reflexiók száma:  110240 
Szimmetria független reflexiók 
száma: 

4696 

Refl. száma I>4σ(I): 4581 
Átlagos redundancia: 8.324 
Rmerg/Rint*: 0.0646 
Abszorpció korrekció: Numerikus absz.korr.  

(Higashi, NUMABS, 2002) 

Kristály mérete a kristálytani 
tengelyek mentén: 

0.279 mm × 0.120 mm × 0.231 mm 

Kristály térfogata: 0.00441 mm3 

Tmin 0.8972 

Tmax 1.0000 

16. táblázat: Az AlB12 egykristály-röntgendiffrakciós mérésének részletei. 

 

 
18. ábra: A γ-B12 szerkezeti ábrái [001] vetületben. A: teljes tartalommal; B: csak a B12-es csoportokkal; C: csak a B20-as 

csoportokkal. Fekete: Al. 
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Kristálytani adatok:  

Képlet: AlB12 

Z: 4 

Tércsoport: P212121 

a0 10.163(2) Å 

b0 16.592(2) Å 

c0 17.535(2) Å 

Vc 2956.93(3) Å3 

Finomítás eredményei:  

Finomítás F2-en  

Felbontás: 0.87 Å 

R[F2>2σ(F2)] 0.0671 

wR[F2]* 0.1903 

S 1.070 

Paraméterek száma: 410 

Megkötések száma: 0 

Alkalmazott szoftverek:  

Adatgyűjtés: CrystalClear (Rigaku/MSC Inc., 2008) 

Cellafinomítás: CrystalClear (Rigaku/MSC Inc., 2008) 

Szerkezetmeghatározás: SHELXS97 (Sheldrick, 2008) és SIR2011 
(Burla et al., 2012) 

Szerkezetfinomítás: SHELXL97 (Sheldrick, 2008) 

17. táblázat: Az AlB12 szerkezetmeghatározásának és -finomításának részletei 

 
  x y z Ueq Betöltöttség 

Al1 0.3814 0.2199 0.9045 0.00763 1.0 
Al2 0.2375 0.3649 0.9851 0.00952 1.0 
Al3 0.5473 0.4950 0.9583 0.01070 1.0 
Al4 -0.1206 0.6651 1.0607 0.00830 0.809 
Al5 0.7382 0.6994 0.8965 0.00607 0.752 
Al6 -0.3361 0.4722 1.1307 0.00870 0.596 
Al7 0.0615 0.3485 0.7660 0.00572 0.326 
AL8 0.8304 0.7094 0.7876 0.00238 0.174 
AL9 -0.1440 0.7003 1.0030 0.00681 0.148 

AL10 0.0613 0.3269 0.7457 0.00358 0.242 
AL11 0.0478 0.3700 0.7782 0.00443 0.365 

18. táblázat: Az AlB12 Al atomjainak finomított koordinátái, izotróp hőmozgástényezői valamint a pozíciók betöltöttsége. 
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  x y z Ueq   x y z Ueq 

B1 0.3641 0.4350 0.8997 0.00570 B45 0.6316 0.3773 0.9534 0.00545 
B2 0.2060 0.5790 0.8772 0.00540 B46 0.8638 0.5677 0.7607 0.00487 
B3 0.4166 0.3495 1.0564 0.00233 B47 0.1193 0.4932 0.8351 0.00508 
B4 0.4417 0.3477 0.7612 0.00368 B48 0.3538 0.2946 0.6885 0.00587 
B5 0.5690 0.3498 1.1031 0.00234 B49 -0.0457 0.6666 0.8986 0.00579 
B6 0.9559 0.4957 0.8209 0.00366 B50 0.0568 0.7303 0.8363 0.00729 
B7 0.2199 0.4585 0.7595 0.00703 B51 0.5255 0.2813 0.8232 0.00553 
B8 0.3645 0.5171 0.7556 0.00565 B52 0.8572 0.4160 1.0676 0.00519 
B9 0.5423 0.3690 1.2030 0.00740 B53 0.0639 0.2358 0.8318 0.00656 

B10 0.2118 0.5615 0.7775 0.00429 B54 0.6137 0.6850 0.7920 0.00609 
B11 0.4509 0.3726 0.9609 0.00691 B55 0.4899 0.1828 0.7918 0.00508 
B12 0.7145 0.5954 0.8124 0.00365 B56 0.5438 0.2944 0.9205 0.00419 
B13 0.0196 0.5618 1.0279 0.00061 B57 0.2077 0.7589 0.8905 0.00525 
B14 0.7060 0.4168 0.7829 0.00469 B58 0.5130 0.3444 0.6718 0.00416 
B15 0.6224 0.5042 0.8306 0.00522 B59 0.4367 0.5213 1.1109 0.00642 
B16 0.8661 0.1202 0.7870 0.00611 B60 0.4835 0.2535 1.0781 0.00492 
B17 0.4546 0.5038 0.8410 0.00575 B61 0.4809 0.6755 1.0289 0.00686 
B18 0.8751 0.5827 0.8618 0.00547 B62 0.4346 0.6745 0.8046 0.00621 
B19 0.3521 0.5424 0.9219 0.00443 B63 0.6939 0.2791 0.9669 0.00635 
B20 0.7058 0.5183 0.7385 0.00576 B64 0.1365 0.4187 0.6826 0.00703 
B21 0.1449 0.4228 1.0987 0.00459 B65 -0.3416 0.6802 1.0276 0.00952 
B22 0.1132 0.4738 1.0067 0.00380 B66 0.0388 0.6560 0.9870 0.00337 
B23 0.7312 0.5427 0.9068 0.00429 B67 0.9379 0.0799 0.8709 0.00782 
B24 0.7872 0.2126 0.8130 0.00827 B68 0.2063 0.4795 0.9236 0.00495 
B25 0.8694 0.4775 0.9062 0.00453 B69 0.4871 0.1095 0.8624 0.00551 
B26 0.5494 0.5818 1.1667 0.00689 B70 0.5582 0.2152 0.9972 0.00625 
B27 0.8594 0.4027 0.8315 0.00299 B71 0.3576 0.5909 0.8283 0.00396 
B28 0.9400 0.4688 0.9896 0.00735 B72 0.3580 0.2594 0.7845 0.00849 
B29 0.8153 0.2360 0.9124 0.00589 B73 0.8569 0.5267 1.0598 0.00717 
B30 0.1624 0.2433 0.9283 0.00412 B74 0.2814 0.5789 1.0962 0.00683 
B31 0.7157 0.4338 0.8858 0.00465 B75 0.3106 0.6699 1.0452 0.00598 
B32 0.8573 0.4583 0.7424 0.00541 B76 0.5721 0.6745 1.1222 0.00802 
B33 0.0633 0.7135 0.7405 0.00367 B77 0.1911 0.7111 0.9886 0.00620 
B34 0.2207 0.4018 0.8474 0.00378 B78 0.9188 0.7713 0.8880 0.00497 
B35 -0.1137 0.4782 1.1557 0.00355 B79 0.2098 0.3290 0.6490 0.00774 
B36 0.2149 0.2915 0.8431 0.00713 B80 0.5621 0.5831 1.0634 0.01041 
B37 -0.0138 0.5649 1.1263 0.00128 B81 0.4023 0.5794 1.0168 0.00485 
B38 0.7107 0.3578 1.0456 0.00358 B82 0.5259 0.7415 0.8659 0.00698 
B39 0.4371 0.5194 0.6709 0.00636 B83 0.9065 0.2895 0.8394 0.00901 
B40 0.2860 0.3680 1.1202 0.00372 B84 0.7127 0.5761 1.0105 0.00771 
B41 0.0234 0.3833 1.0338 0.00552 B85 0.6464 0.2340 0.7683 0.00696 
B42 0.1409 0.5294 1.0921 0.00637 B86 0.3696 0.4232 0.7994 0.00659 
B43 0.1294 0.6605 0.9042 0.00382 B87 0.3584 0.7684 0.8289 0.00899 
B44 0.6133 0.3393 0.7526 0.00571 B88 0.5531 0.7414 0.9654 0.00571 
B45 0.6316 0.3773 0.9534 0.00545 B89 0.7265 0.3989 0.6578 0.00001 

19. táblázat: Az AlB12 B atomjainak finomított koordinátái és izotróp hőmozgástényezői. 
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2.2. Diffrakciós tomográfiával kombinált precessziós elektrondiffrakciós vizsgálatok 

(PED+DT) 

 

A 1.9-1.12. fejezeteket röviden összefoglalva elmondható, hogy az elektronsugár kis 

szögű (maximum néhány fokos) precesszálásával (PED, Vincent és Midgley, 1994; Avilov et 

al., 2007) a dinamikus szórás erősen csökkenthető, (kvázi)kinematikus szórási képet lehet 

előállítani egykristályról (tehát |Fhkl|2 ≈ Ihkl, azaz a szerkezetből adódó amplitudó-négyzet 

arányos a mért intenzitással). Tomográfiás mintatartóval pedig lehetővé válik a minta nagy 

szögű (±70°) döntése. Az 1°-onként készített diffrakciós képekből pedig az ADT3D (Kolb et 

al., 2007; Kolb et al., 2008) szoftver segítségével lehet rekonstruálni a reciprokteret. A 

rekonstruált reciproktérből kinyert 3D-s kvázi-kinematikus intenzitásadatok alkalmasak 

lesznek szerkezetmeghatározásra. Ezzel lehetőség nyílik az egykristály-röntgendiffrakciós 

vizsgálatokra méretükből adódóan alkalmatlan kristályok (pl. agyagásványok) 

szerkezetmeghatározására. 

 

2.2.1. Mádi kaolinit 

 

A kaolinit agyagásványnak kitüntetett szerepe van nem csak a geológiában és a talajtanban, 

hanem az iparban is: a kerámia- és papírgyártás egyik alapanyaga, nanokompozitok 

alkotórésze.  

 A kaolinit szerkezetére először Hendricks (1929) és Pauling (1930) adott elméleti 

modellt. A kaolinit legfeljebb mikron-, inkább szubmikrométeres dioktaéderes TO 

rétegszilikát, mely tetraéderes (T) és oktaéderes (O) rétegből épül fel. Az SiO4 tetraéderek 

három csúcsukon kapcsolódva gyűrűt és azok kapcsolódásával egy réteget formálnak. Az él-

él kapcsolódású oktaéderek szintén egy réteget formálnak. A T és az O rétegek közös 

oxigénnel kapcsolódnak egymáshoz, ami a tetraéderes réteg apikális oxigénje. Az oktaéderek 

négy csúcsa hidroxil. Ebből három a TO réteg ún. „külső” részén található, míg a negyedik a 

tetraéderes gyűrű közepén, az apikális oxigének síkjában.  

 Az 1930-as, 1940-es évek elméleti munkái (Gruner, 1932; Brindley and Robinson, 

1946) után az első kísérleti szerkezetmeghatározást kaoliniten C1 tércsoportban Zvyagin 

(1960) végezte „oblique texture pattern” módszerrel. A H pozíciókat először Adams (1983) 

határozta meg neutrondiffrakciós méréseken végzett Rietveld-finomítással. Korábbi 

publikációkkal összhangban Adams (1983) úgy találta, hogy a hidrogén pozíciók nem sértik a 

C-centrálást. Suitch and Young (1983) azonban röntgen és neutrondiffrakción alapuló 
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Rietveld-finomítás alapján úgy találták, hogy a H pozíciók sértik a C centrálást, így P1 

tércsoportban finomították a szerkezetet. Young és Hewat (1988) neutron-pordiffrakciós 

méréseik alapján a P1-es tércsoportot igazolták, miszerint az ún. belső hidroxil pozíciója sérti 

a C-centrálást. Elektrondiffrakciós mérések (Thompson és Withers, 1987; Thompson et al., 

1989) kaolinit egykristályon a C-centrált szerkezetet erősítették meg.  

 Azóta számos szerkezetvizsgálat és -meghatározás született kaolinitekről: röntgen-

pordiffrakció alapján: Bish és Von Dreele (1989); neutrondiffrakciós technikával: Bish 

(1993), Akiba et al. (1997) (szintetikus deutériumozott kaolinit minta); egykristály- 

szinkrotrondiffrakcióval: Neder et al. (1999). 

 A kísérleti munkákkal párhuzamosan ab initio kvantum kémiai számolásokat is 

publikáltak a kaolinit szerkezetről. A Hobbs et al. (1997) energiaminimum-függvény 

számításai alapján kapott OH orientációk jó egyezést mutatnak Bish (1993) által publikált 

adatokkal. Benco et al. (2001) molekuladinamikai számolásai két lehetséges, a réteggel 

párhuzamos vagy arra merőleges orientációt adnak a „külső” H-kötésekre, és azt találták, 

hogy a H e két végpozíció között oszcillál. „First principle” DFT számolások a réteggel 

párhuzamos H-kötést valószínűsítik (Sato et al., 2004). Az eddigi kaolinitekkel végzett 

kísérleti és elméleti munkák jó összefoglalóját adja White et al., (2009). 

 A politípia és polimorfia jelensége a dioktaéderes TO rétegszilikátoknak is általános 

velejárója. Számos munka született e témában már (Hendricks, 1939; Zvyagin, 1962; Bailey, 

1963; Zvyagin és Drits, 1996; Orbán, 2009). Gyakori jelenség a kaoliniteknél a rétegződési 

hiba (Kogure és Inoue, 2005a; Kogure et al., 2010; Bookin et al., 1989; Zvyagin és Drits, 

1996; Plançon et al., 1989), amelyet nagyfelbontású elektronmikroszkópiával is 

tanulmányozhatunk (Kogure és Inoue, 2005a; Kogure és Inoue, 2005b; Kogure et al., 2010), 

valamint pordiffrakciós felvételek alapján mennyiségüket becsülhetjük (Artioli et al., 1995; 

Chmielová és Weiss, 2002).  

 A fentiekben hivatkozott szerkezeti vizsgálatok közül csupán kettő vonatkozik 

egykristályra (Zvyagin, 1960, Neder et al., 1999), hisz méretükből adódóan ezen kristályok 

alkalmatlanok egykristály-röntgendiffrakcióra. Célunk volt Mádról gyűjtött kaolinit 

egykristály szerkezetének meghatározása a nemrégiben fejlesztett precessziós 

elektrondiffrakciós technikával (PED, Vincent és Midgley, 1994; Avilov et al., 2007) 

kombinált diffrakciós tomográfiával. Egyúttal tesztelni akartuk, hogy az alkalmazott technika 

alkalmas-e az elektronsugár alatt viszonylag könnyen átalakuló kaolinit szerkezetének 

meghatározására. 
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Kisérleti körülmények 

 

Vizes szuszpenzióból szénhártyára preparált mádi kaolinit egykristályról a Bay Zoltán 

Közhasznú Nonprofit Kft. Nanometrológia Laboratóriumában Pekker Péter és Dódony István 

gyűjtötte a diffrakciós adatokat egy FEI Tecnai G2 (X-Twin) transzmissziós 

elektronmikroszkóppal (CeB6 katód, 200 kV gyorsítófeszültség). A diffrakciós felvételek 1°-

os precessziós szöggel készültek 90°-os döntési tartományban 1°-os lépésszögenként. A 

felvételeket egy Eagle CCD kamera rögzítette (4Mb 2048 x 2048 px; 1px = 33.333 μm, 

16bit). A reciproktér rekonstrukciója után (ADT3D) 428 (≥4 σ) reflexió került integrálásra és 

indexelésre 0.8 Å felbontási határig. A diffrakciós adatgyűjtés során a kristály nem károsodott 

(mint. pl. kontamináció, kristály amorfizációja, bomlása, stb.). 

 

Eredmények 

 

Kioltási szabályok alapján (h+k=2n) a vizsgált kaolinit egykristály C-centrált. A mádi kaolinit 

szerkezetmeghatározását a következő pszeudo-monoklin elemi cellában végeztem: a=5.21(1) 

Å, b=9.12(2) Å, c=7.48(2) Å, α=88.7(2)°, β=104.2(2)°, γ=90.3(2)° nem-konvencionális C1 

tércsoportban. A szerkezetmeghatározást SIR2011, míg annak izotróp finomítását 

SHELXL97 programmal végeztem (R1= 0.215, wR2=0.509, 234 szimmetria-független 

reflexióval). A szerkezetmeghatározás és -finomítás részleteit a 20. táblázatban foglaltam 

össze. Az atomkoordinátákat a 21. táblázat tartalmazza. 

A mádi kaolinit tetraéder-gyűrűi ditrigonálisak. A tetraéderek rotációs szögei a 

hatszöges gyűrűhöz képest 4.0°-6.4° tartományban változnak, 5.2°-os átlaggal (19. ábra). 
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Képlet: Al2Si2O5(OH)4 
Tércsoport: C 1  
a0 5.21(1) Å 
b0 9.12(2) Å 
c0 7.48(4) Å 
α 88.72(20) ° 
β 104.18(20) ° 
γ 90.24(20) ° 
V 345.0(30) Å3 
Z 2 
Hullámhossz: 0.025 Å 
Hőmérséklet: 293 K 
Mért reflexiók száma: 428 
Szimmetria független reflexiók száma: 234 
Fölbontás: 0.8 Å 
Teljesség (completeness) % 47.6 
Rint 0.0 
Finomítás F2-en volt  
R1 0.215 
wR2 0.509 
Goodness-of-fit (S): 5.18 
Paraméterek száma: 53 
Megkötések száma: 0 

20. táblázat. A mádi kaoliniten végzett szerkezetmeghatározás és -finomítás részletei. 

 

 

 

 

 x y z Ueq 
Si1 0.192(3) 0.049(2) 0.162(5) 0.026(5) 
Si2 0.206(3) -0.2854(19) 0.157(4) 0.023(5) 
Al1 0.487(3) -0.453(2) 0.526(4) 0.020(5) 
Al2 0.490(3) -0.116(2) 0.521(5) 0.019(4) 
O1 0.320(3) -0.282(2) 0.360(5) 0.005(4) 
O2 0.669(4) -0.267(3) 0.660(6) 0.019(5) 
O3 0.722(4) -0.603(3) 0.654(6) 0.020(6) 
O4 0.228(4) -0.124(3) 0.132(6) 0.015(5) 
O5 0.242(7) -0.475(5) 0.697(10) 0.047(9) 
O6 0.415(4) 0.131(3) 0.110(6) 0.025(6) 
O7 -0.103(4) 0.118(3) 0.083(6) 0.026(7) 
O8 0.751(3) -0.486(2) 0.371(4) 0.006(4) 
O9 0.281(4) -0.601(3) 0.432(5) 0.019(6) 

21. táblázat: A mádi kaolinit finomított atomkoordinátái. 
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 A mádi kaolinit koordinátáit összevetettük Neder et al. (1999) egykristály-

szinkrotrondiffrakciós munkájában publikált atomkoordinátákkal (22. táblázat). annak 

érdekében, hogy össze tudjuk vetni a koordinátákat, a mádi kaolinit koordináta tengelyeit 

először transzformáltuk. A Neder et al. (1999) által megadott szerkezetet invertáltuk, majd 

közös origóra toltuk a mádi kaolinit transzformált szerkezetével. Közös pontként a mádi 

kaolinit O4 és Neder et al. (1999) által publikált szerkezetben az O3-as atomokat vettük. A 

koordináták különbségei nem számottevőek. A z koordinátákban látható nagyobb eltérés. Ha 

más referencia pontot választunk, akkor ez a különbség csökkenthető, másrészt a PED 

adatokból kapott reciprokrács felbontása c* irányában kisebb. Ennek következménye a 

rácsállandók, a finomított koordináták és a hőmozgástényezők hibáiban is megfigyelhető. 

Kijelenthető, hogy a diffrakciós tomográfiával kombinált precessziós 

elektrondiffrakció alkalmasnak bizonyult szubmikrométeres szemcseméretű ásványok (mint 

például az agyagásványok) szerkezetmeghatározására és -finomítására, ahogy ezt néhány már 

publikált példa is mutatja (3. táblázat). 
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19. ábra: A mádi kaolinit szerkezeti ábrája poliéderes megjelenítésben. A: [103], B: [010], C: [100] vetületekben. 
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Mádi kaolinit Neder et al., 1999 

  x y z   x y z 
Si1 0,1920 0,0490 0,1620 AI1 0,2986 0,4955 0,4755 
Si2 0,2060 -0,2854 0,1570 Al2 0,7937 0,3306 0,4744 
Al1 0,4870 -0,4530 0,5260 Si1 -0,0032 0,3383 0,0924 
Al2 0,4900 -0,1160 0,5210 Si2 0,5108 0,1668 0,0938 
O1 0,3200 -0,2820 0,3600 O1 0,0503 0,3538 0,3161 
O2 0,6690 -0,2670 0,6600 O2 0,1217 0,6627 0,3166 
O3 0,7220 -0,6030 0,6540 O3 0 0,5 0 
O4 0,2280 -0,1240 0,1320 O4 0,2103 0,2318 0,0244 
O5 0,2420 -0,4750 0,6970 O5 0,2037 0,7639 0,0003 
O6 0,4150 0,1310 0,1100 OH1 0,0504 0,9687 0,3253 
O7 -0,1030 0,1180 0,0830 OH2 -0,0411 0,1657 0,6043 
O8 0,7510 -0,4860 0,3710 OH3 0,0373 0,4732 0,6041 
O9 0,2810 -0,6010 0,4320 OH4 0,0364 0,8564 0,608 
Koordinátarendszer  transzformációja:    

új cella 
Koordináták  transzformációja                 

(két lépésben):  

a -a alfa 91,28° (x,y,z)*r1= [-1-1-1] 
b b béta 104,18° Origó eltolása: MÁDO3 = NEDERO4 
c -c gamma 89,75° (x,y,z)+r2= [0,772;-0,624;0,868] 

Mádi kaolinit Neder et al., 1999 
  x y z   x y z 

Si1 0,808 0,049 0,838 Si1 0,7752 0,0377 0,7756 
Si2 0,794 -0,2854 0,843 Si2 0,7612 -0,2908 0,7742 
Al1 0,513 -0,453 0,474 Al2 0,4783 -0,4546 0,3936 
Al2 0,51 -0,116 0,479 AI1 0,4734 -0,1195 0,3925 
O1 0,68 -0,282 0,64 O2 0,6503 -0,2867 0,5514 
O2 0,331 -0,267 0,34 OH2 0,3131 -0,2897 0,2637 
O3 0,278 -0,603 0,346 OH3 0,2347 -0,5972 0,2639 
O4 0,772 -0,124 0,868 O3 0,772 -0,124 0,868 
O5 0,758 -0,475 0,303 OH4 0,7356 -0,4804 0,26 
O6 0,585 0,131 0,89 O4 0,5617 0,1442 0,8436 
O7 0,103 0,118 0,917 O5 0,0683 0,1121 0,8677 
O8 0,249 -0,486 0,629 O1 0,2217 -0,4778 0,5519 
O9 0,719 -0,601 0,568 OH1 0,719 -0,601 0,568 

  különbségek (ref.:MÁD-O4)    
  x y z    
 Si1 0,0328 0,0113 0,0624    
 Si2 0,0328 0,0054 0,0688    
 Al1 0,0347 0,0016 0,0804    
 Al2 0,0366 0,0035 0,0865    
 O1 0,0297 0,0047 0,0886    
 O2 0,0179 0,0227 0,0763    
 O3 0,0433 -0,0058 0,0821    
 O4 0 0 0    
 O5 0,0224 0,0054 0,043    
 O6 0,0233 -0,0132 0,0464    
 O7 0,0347 0,0059 0,0493    
 O8 0,0273 -0,0082 0,0771    
 O9 -0,0026 -0,0083 0,0253    
22. táblázat: A mádi és Neder et al. (1999) által publikált kaolinit atomkoordinátáinak összehasonlítása.  
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2.2.2. Erdősmecskei apatit 

 

Közismert és fontos ásványcsoport az apatit-csoport. Hazai vonatkozása is van az 

apatitnak, mivel szerkezetét Náray-Szabó István határozta meg 1930-ban (Náray-Szabó, 

1930). Az apatitot [CaCa4(PO4)3(OH,F)] P63/m szimmetriájúnak ismerjük. P-1, P1121/b, 

P1121/m, P1121, P3, P-3, P-6, P63 tércsoportú apatit-rácsú szerkezeteket is leírtak már (ICSD, 

2013). A szimmetria csökkenését kémiai rendeződés (Suitch et al., 1985), vagy éppen a Ca-ok 

körülfogta csatornákba, a F- helyére beépülő OH- vagy CO3
2- ionok okozzák (Fleet és 

Xiaoyang, 2003). 

Nemcsak ásványtani szempontból fontos ásvány, hanem biológiai, biokémiai, 

orvostani jelentősége is nagy, hisz az emlősök csontozatának fő alkotója a hidoxil-apatit. A 

hidroxil-apatitnak két polimorfja ismert: 1) az alacsony hőmérsékleten (<200°C) stabilis P21/b 

(bmon=2ahex), valamint a magas hőmérsékleten (>200°C) stabilis P63/m hexagonális változat. 

Suda et al. (1995) szerint a csontjaink stabilitásának szempontjából a hexagonális hidroxil-

apatit a kedvezőbb. Csontjaink hidroxil-apatitjába mindig beépül CO3 csoport (~6wt%) (Ulian 

et al., 2013), aminek a hatására többek szerint (pl. Suda et al., 1995) a hexagonális lesz a 

hidroxil-apatit szimmetriája. Csontpótló anyagok szintetizálhatósága szempontjából sem 

mellékes, hogy ez a CO3 csoport hova épül be, és milyen szimmetriát eredményez. Az is 

kérdésként merül fel, hogy a gerincesek csontjait alkotó apatit milyen szimmetriájú.  

C-t vagy CO3-t tartalmazó apatitokat már sokan vizsgáltak (Wilson et al. (1999), Fleet 

és Xiaoyang (2004), Ivanova et al. (2001), El Feki et al. (2000)). Az apatit rácsában több 

helyütt írták le a C-et vagy a CO3 csoportot.  

1) CO3 csoport a csatornákban (ún. A-típusú). A planáris csoport orientációja többféle lehet: 

a) a C a főgír (63, -3) tengelyén van rajta (pl. Fleet és Xiaoyang, 2004); tércsoport: 

P63/m vagy P-3; részleteiben lásd az 20. ábraábrán;  

b) a C nincs rajta a főgír (63, -3) tengelyén (Fleet és Xi, 2008); tércsoport: P63/m, P-3 

(e két esetben a tércsoport ellentmond a C és O atomok helyének). 
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20. ábra: Ulian et al. (2013) alapján a csatornában lévő CO3 csoport lehetséges orientációi. A: CO3 síkja ┴  a {100} síkra, és 
egy C-O kötés ┴  a c-tengelyre (ún. zárt orientáció). Tércsoport: P-3. B: CO3 síkja ┴  a {100} síkra, és egy C-O kötés || a c-
tengellyel (ún. nyitott orientáció). Tércsoport: P-6. C: CO3 síkja || a {001} síkkal (ún. planáris orientáció). Ábra forrása: 
Ulian et al. (2013) (Megjegyzés: a szerzők az ábrán nem tüntették fel az a-tengelyt.). Molekuladinamikai (DFT) számításaik 
az első (A) szerkezeti megoldást valószínűsítik.  

 

2) A C a P helyettesítőjeként fordul elő (ún. B-típusú): 

a) tetraéderes koordinációban (pl. Wilson et al., 1999); kémiai rendeződés nélkül a 

tércsoport: P63/m; 

b) torzult tetraéder: piramissá torzult planáris háromszög vagy planáris háromszög és 

átellenben a negyedik oxigén (Ivanova et al., 2001, El Feki et al., 2000); tércsoport: 

P63/m; (21. ábra). 
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21. ábra: A P-t helyettesítő C apatitban (Ivanova et al., 2001) A C 6h Wyckoff pozícióban van. Piros: O, fekete: C. 

 

3) A fentiektől eltérő apatit alaprácsban két CaO6 poliéder egy-egy O csúcsa és egy harmadik 

O alkotja a planáris CO3 csoportot középen a C-vel, tércsoport: P11b (Tonegawa et al., 2010, 

22. ábra).  

 

 
22. ábra: Tonegawa et al. (2010) által publikált CO3-apatit szerkezeti ábrája [001] (A) és [110] (B) vetületekben. Világoskék 

poliéder: CaO6, sötétkék tetraéder: PO4, fekete planáris háromszög: CO3, kék: Ca. 

 

Láthatjuk, hogy a szimmetria kulcsfontosságú a CO3/C helyének és orientációjának 

kérdésében.  

 Az erdősmecskei apatit esetében TEM-mel készült EDX felvételek alapján 

valószínűsíthető, hogy kis mennyiségben jelen van C is (23. ábra). Kérdésünk volt, hogy hol 

van az erdősmecskei apatit szerkezetében a C/CO3? Kérdésünk megválaszolásához diffrakciós 

tomográfiával kombinált precessziós elektrondiffrakciós technikát alkalmaztunk. 
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Kísérleti körülmények 

 

Etanol szuszpenzióból szénhártyára preparált apatit egykristályról az elektronmikroszkópos 

felvételek FEI Tecnai G2 (X-Twin) transzmissziós elektronmikroszkóppal (LaB6 katód, 200 

kV gyorsítófeszültség) készültek. A precessziós diffrakciós adatokat Pekker Péter és Dódony 

István gyűjtötte a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Nanometrológia Laboratumában. A 

diffrakciós felvételek 1°-os precessziós szöggel készültek 120 °-os döntési tartományban 1°-

os lépésszögenként.  

A felvételeket egy Eagle CCD kamera rögzítette (4Mb 2048 × 2048 px; 1px=33.333 

μm, 16bit). A reciproktér rekonstrukciója után (ADT3D) 1758 reflexió került integrálásra és 

indexelésre 0.8 Å felbontással. A diffrakciós adatgyűjtés során a kristály nem károsodott 

(mint. pl. kontamináció, kristály amorfizációja, bomlása, stb. ).  

 

 
23. ábra: Az erdősmecskei apatit TEM-mel készült EDX spektruma. 
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Eredmények 

 

A SIR11 által számolt |E| statisztikák (ld. 1.3. fejezet) kivétel nélkül a kristály acentrikusságát 

erősítették meg. A „normál” apatit tércsoport, a P63/m, centroszimmetrikus. A gyűjtött 

reflexiós adatkészletből hiányoznak a 00l reflexiók, így azokon nem tudjuk vizsgálni a 

kioltási szabályokat. Az adatkészleten Platonnal végeztünk Laue-csoport keresést, ami a 6/m 

Laue-csoportot igazolja, így kizárja a monoklin-triklin tércsoportokat. A következő 

tércsoportokra igaz, hogy acentrikusak és Laue-csoportjuk 6/m: P6, P61, P62, P63, P64, P-6. 

Ezek közül az apatit szerkezetének ismeretében a P63, P-6 tércsoportok jöhetnek számításba. 

A lehetséges tércsoportok között a 00l reflexiók halmazán vizsgált kioltási szabályok alapján 

dönthetünk. Ha l=2n kioltási szabályt tapasztalunk, akkor a vizsgált apatit P63-as 

szimmetriájú. E kérdés megválaszolásában segített a HRTEM felvételek értékelése. 

 Az erdősmecskei apatit diffrakciós és nagyfölbontású felvételeit láthatjuk [010] 

vetületben. A kristály legszéle elég vékonynak látszott értékeléshez. A nagyfölbontású kép 

CTF korrekciója után megnéztük az átlagolt rácskép szimmetriáját. A szimmetria pg1/p121-

nek adódott (itt az {100}-ra ┴ csúszósík, vagy <001>-gyel || csavartengely). A Fourier-

transzformon pedig azt tapasztaltuk, hogy a l=2n+1 reflexiók kioltásban vannak, ami 

megerősíti c-tengely irányú 63 vagy 21 gírek, vagy c-tengelyre merőleges c-típusú csúszósík 

létét. (Utóbbi kettőt elvetjük, mivel a melléktengely/ekre merőleges c-típusú csúszósíkot az 

apatit rácsától idegennek véljük, illetve az intenzitás vizsonyok (precessziós és normál 

elektrondiffrakciós) a 63-as csavartengelyt erősítik meg.) 
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24. ábra: A: Az erdősmecskei apatitról készült nyers rácskép a bekarikázott területekről készült Fourier-transzformokkal. A 
kristály legszélén a szórás kinematikus (WPOA). Ezt bizonyítja, hogy a képből számolt FT-on a 00l reflexiók közül az 
l=2n+1-ek kioltásban vannak. Ez igazolja a csavartengely (63 vagy 21) vagy csúszósík (c vagy n) létét. B: A kristályról 
készült diffrakciós felvétel. C: Kontraszt transzfer függvénnyel (CTF) korrigált, átlagolt rácskép. Választott szimmetria: 
pg1/p121. 

NYÍL!!!!!
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25. ábra: Az erdősmecskei apatit CTF-fel korrigált rácsképének átlagolása és szimmetria keresése. Választott szimmetria: 

pg1/p121. 

 

A fentiek alapján alátámasztva látjuk, hogy az apatit tércsoportja: P63. Ezt megerősíti, 

hogy P63/m, P-3, P-6 tércsoportokban végzett szerkezetmeghatározások jelentősen nagy 

jósági tényezőket eredményeztek (R=32-37%). Az apatit szerkezetének meghatározásához a 

SIR11-ben használható BEA (Best Equivalents Algorithm) algoritmust használtam. 

Acentrikus kristályoknál elektrondiffrakciós adatok esetében igen eredményesnek bizonyul ez 

az algoritmus. Az apatit szerkezetmeghatározásának eredményeit a 23. táblázat, míg az 

atomkoordinátákat a 24. táblázat tartalmazza, szerkezetét a 26. ábra mutatja. 

 Ezután indult a C/CO3 utáni keresés a. A SIR11 eredménytelennek bizonyult a C 

megtalálásában, maradék csúcsot nem, vagy irreális pozícióban talált a rácsban.  

SHELXL-ben tudtam folytatni a keresést. Amint azt a 24. táblázatban is láthatjuk, a 

Ca3-nak és O0-nak feltűnően nagyobb a hőmozgástényezője, tehát a pozíció betöltöttsége 

bizonytalan. Ezután szakaszosan, az alábbi lépésekben haladtam tovább SHELXL-ben. A 

kiindulási jósági tényező 27.7% volt. 

1. Ca3 betöltöttségének finomítása. A pozíció finomított betöltöttsége (1.0-

hez viszonyítva) 0.685-nek adódott. Jósági tényező: 23.6 %. (A többi Ca 

pozíció betöltöttségét finomítva a finomítás divergált.) 
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2. O0 betöltöttségének finomítása. A finomítás divergens eredményeket adott. 

3. O0 helyettesítése C-vel. :Betöltöttség: O0.72C0.28. Jósági tényező: 23.3 %.  

Különbségi térképeket is vizsgáltam Platon programmal. A fenti lépések mindegyikénél 

találtam egy jelentős maximumot Ca3 – Ca1 között félúton (27. ábra). A pozíció körül ~1.6 Å 

távolságra 3 oxigén is található. A SHELXL maradék csúcsként azonosította ezt a pozíciót. 

Így következő lépésnek adódott, hogy mint C pozíciót finomítsam. A finomítás konvergált, 

azonban a pozíció (betöltöttségétől függetlenül) igen nagy hőmozgástényezővel rendelkezett 

(Ueq~0.4). Így nem sikerült a C-t vagy a CO3 csoportot egyértelműen azonosítani a 

szerkezetben.  

 Az erdősmecskei apatit szerkezetére, a C pozíciójára vonatkozóan a következő 

megállapításokat tehetjük a fenti vizsgálatok alapján: 

1) PED intenzitásviszonyok, |E| statisztikák és HRTEM felvételek alapján a 

vizsgált apatit szimmetriája: P63 

2) A Ca3 betöltöttsége biztosan kisebb, mint 1. Az EDX felvétel alapján nincs 

a Ca-t potenciálisan helyettesítő más atom, így feltehetően vakanciával kell 

számolnunk a pozícióban. 

3) Két lehetséges C pozíciót azonosítottunk a szerkezetben: a) O0 helyén és b) 

Ca3-Ca1 között félúton. A csatornában nem tudtunk azonosítani az O 

pozíciókat. A P63-as szimmetriából kiindulva a CO3 planáris háromszög, 

amelynek síkja párhuzamos [001]-gyel. A másik lehetséges C pozíciót (b) 

nem sikerült reálisan finomítani.  

Tervezzük az apatit további vizsgálatát transzmissziós elektronmikroszkópiával és 

egykristály-röntgendiffrakcióval.  
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Mért összetétel (C nélkül): 
 

55.7(20) at% 
18.0(10) at% 
26.3(10) at% 

Tércsoport: P63  
a0 9.60(3) Å 
b0 9.60(3) Å 
c0 6.96(3) Å 
α, β 90.00° 
γ 120.00 ° 
V 555.50(30) Å3 
Z 6 
Hullámhossz: 0.025 Å 
Hőmérséklet: 293 K 
Mért reflexiók száma: 1758 
Szimmetria független reflexiók száma: 335 
Fölbontás: 0.8 Å 
Teljesség (completeness) % 82.1 
Rint 26.23 
Finomítás F2-en volt  
R1 0.266 
wR2 0.305 
Goodness-of-fit (S): 0.559 
Paraméterek száma: 33 
Megkötések száma: 0 

23. táblázat: Az erdősmecskei apatiton végzett szerkezetmeghatározás (SIR11)  és -finomítás (SIR11) adatai. 

 

  x y z Ueq 
Ca1 0.333 0.667 0.479(4) 0.000(12) 
Ca2 -0.003(2) 0.2432(14) 0.232(2) 0.000(4) 
Ca3 0.333 0.667 -0.031(7) 0.037(2) 
P1 0.031(2) 0.632(2) 0.254(3) 0.000(7) 
O0 0.000 0.000 0.230(11) 0.042(17) 
O1 0.158(3) 0.483(3) -0.273(6) 0.000(7) 
O2 -0.087(4) 0.266(4) -0.074(6) 0.000(10) 
O3 0.123(3) 0.530(3) 0.234(5) 0.000(7) 
O4 0.066(5) 0.768(5) 0.073(6) 0.009(9) 

24. táblázat: A SIR11-ben meghatározott és SHELXL-lel finomított apatit koordinátái és izotróp hőmozgástényezői. 
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26. ábra: Az erdősmecskei apatit szerkezeti ábrája [001] vetületben. 

 

 
27. ábra: Az erdősmecskei apatit finomított szerkezetéből számított különbségi térkép z=0.216 metszete. A nyíllal jelölt 

helyen található a maximum. 
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2.2.3. Úrkúti szeladonit-glaukonit 
 

A szubmikrométeres méretű agyagásványok legtöbbjének pontos szerkezete nem ismert. 

Kevés szerkezetmeghatározást találunk róluk, annak ellenére, hogy az agyagásványoknak 

széleskörű alkalmazási területe van. A legtöbb szerkezetvizsgálat neutron-, vagy röntgen-

pordiffrakción alapszik. Ennek erős feltétele, hogy a vizsgált pormintában az egyedi 

krisztallitok identikusak legyenek. Ez a feltétel legtöbbször nem teljesül, gondolva csak a 

politípiára, polimorfiára, rétegződési hibára, stb.. Tehát igény van ezen anyagok egykristály- 

szerkezetmeghatározására. Szinkrotron sugárzással – annak nagy sugárintenzitása miatt – 

néhány mikrométeres kristályok már vizsgálhatóak (többek között Neder et al., 1999), 

azonban az agyagásványok kristálymérete legtöbbször nem éri el a mikrométert. Ezen 

anyagok vizsgálatának egyik leghatékonyabb módja az elektrondiffrakciós vizsgálat, valamint 

a nagyfölbontású képalkotás (HRTEM). Mint a kaolinit példáján is láthattuk a precessziós 

elektrondiffrakciós technika lehetőséget ad ezen agyagásványok szerkezetének vizsgálatára, 

szerkezetük meghatározására.  

 A rétegközi kationhiányos csillámok és a szmektitek szerkezetét – mint előbbi 

nevében is láthatjuk – a valódi csillámok szerkezetével analógként írják le. A nemzetközi 

ásványtani társaság (IMA) a rétegközi töltés/betöltöttség alapján tesz különbséget valódi 

csillámok, rétegközi kationhiányos csillámok és szmektitek között. Ebben az értelmezésben 

kristályszerkezeti magyarázat azonban nincs a növekvő kationhiányra. A fent nevezett három 

csoport alapvető tulajdonságaiban különböznik, mint a duzzadóképesség, kationcserélt és 

hevített TOT vastagsága, abszorpciós képességek, stb. (Edelman és Favejee, 1940; Dódony et 

al., 2013), amire az általánosan elfogadott  IMA nevezéktani besorolás ismét nem ad 

magyarázatot. Edelman és Favejee (1940) és Dódony et al. (2013) szmektitek szerkezetére 

adnak egy másik, nem-csillám szerkezeti modellt, ami magyarázatot ad a fenti 

tulajdonságokra, amelyek csillám alapszerkezetből nem következnének. Edelman és Favejee 

(1940) valamint Dódony et al. (2013) szerint a szmektitek TOT rétegkötegében a T réteg nem 

csillám-szerű, hanem a tridimit-cristobalitéval analóg. A „milyen a szmektitek szerkezete és 

miért” kérdés mellett felmerül bennünk a másik kérdés, hogy akkor milyen a rétegközi 

kationhiányos csillámoknak nevezett ásványok (illit, glaukonit, stb.) szerkezete? Erre adhat 

választ a diffrakciós tomográfiával kombinált elektrondiffrakció.  

Egy úrkúti szeladonit-glaukonit ásványról készült precessziós elektrondiffrakciós 

adatok értékelését végeztem. A vizsgált minta nevét szándékosan adtuk meg így 

(továbbiakban „szela-gla”), mivel nem volt célom nevezéktani kérdésekben (szeladonit-
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glaukonit-illit) állást foglalni. Az utóbbi években, évtizedekben többen vizsgálták ezt az 

úrkúti Fe-csillámot (többek között: Dódony, 1986; Weiszburg et al., 2004; Tóth et al., 2010). 

Dódony (1986) transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatain kívül a mérések (főként) az 

agyagfrakció kristályméreteit tekintve átlagmintáról készültek. Alapos összefoglalást ad a 

szeladonitok rendszertani kérdéseiről Weiszburg et al., 2004, Tóth et al. (2010), valamint 

Tóth Erzsébet doktori disszertációja (2007).  

 

Kísérleti körülmények 

 

Etanol szuszpenzióból szénhártyára preparált szela-gla egykristályról a Bay Zoltán Közhasznú 

Nonprofit Kft. Nanometrológia Laboratóriumában Pekker Péter és Dódony István gyűjtötte a 

diffrakciós adatokat egy FEI Tecnai G2 (X-Twin) transzmissziós elektronmikroszkóppal 

(LaB6 katód, 200 kV gyorsítófeszültség). A diffrakciós felvételek 1°-os precessziós szöggel 

készültek 90°-os döntési tartományban 1°-os lépésszögenként. A felvételeket Eagle CCD 

kamera rögzítette (4Mb 2048 × 2048 px; 1px=33.333 µm, 16bit). A reciproktér 

rekonstrukciója után (ADT3D) 369 reflexió került integrálásra és indexelésre 0.8 Å 

felbontással.  

 

Eredmények 

 

A tapasztalt kioltások (h+k=2n) alapján a vizsgált egykristály C-centráltnak bizonyult. A 

szelagla szerkezetének meghatározását C-1 cellában SIR2011 programmal végeztem. Az 

izotróp finomítás SHELXL97-tel történt. A szerkezetmeghatározás két, homomorf / 

homometrikus lehetséges megoldáshoz vezetett: 1) a 25. táblázatés 26. táblázatokban leírt, 28. 

ábraán bemutatott szerkezet; 2) hagyományos csillám szerkezet C-1 tércsoportban. A két 

szerkezet hasonló statisztikai mutatókkal jellemezhető (27. táblázat), habár míg az első 

esetben a szerkezet jól finomítható SHELXL-ben - mind a koordináták, mind a K, Fe, Mg 

pozíciók betöltöttsége is (!) -, addig a második esetben a finomítás nem konvergál. Így az első 

szerkezeti modellt tartjuk valószínűbbnek. A betöltöttségi számok alapján érdemes lenne ezt a 

szerkezetet C1-ben, P-1-ben vagy P1-ben vizsgálni, finomítani. Azonban a mért reflexiók kis 

száma erre nem adott lehetőséget még megkötésekkel sem. A kapott szerkezet alátámaszthatja 

Edelman és Favejee (1940) valamint Dódony et al. (2013) szmektitekre vonatkozó állításait. 

Érdemes megjegyezni, hogy általában szmektitekre, rétegközi kationhiányos csillámokra a 
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képletet Si4O12-re szokás számolni, azonban, ha tridimit-szerű a T réteg (és a két T réteg nem 

kapcsolódik közös oxigénnel), akkor Si4O14-re célszerű számolni a képletet. 

 

 

 

Tércsoport: C-1  
a0 5.31(2) Å 
b0 9.16(2) Å 
c0 10.22 (4) Å 
α, γ 90.00(20) ° 
β 80.57(20) ° 
V 490.38(30) Å3 
Z 4 
Hullámhossz: 0.025 Å 
Hőmérséklet: 293 K 
Mért reflexiók száma: 299 
Szimmetria független reflexiók száma: 162 
Fölbontás: 1.0Å 
Teljesség (completeness) % 0.225 
Rint 0.085 
Finomítás F2-en volt  
R1 0.279 
wR2 0.502 
Goodness-of-fit (S): 4.67 
Paraméterek száma: 47 
Megkötések száma: 0 

25. táblázat: Az úrkúti szela-gla kristályon végzett szerkezetmeghatározás (SIR11) és -finomítás (SHELXL) adatai. 

 

  x y z Ueq betöltöttség 
Si1 1.187(6) 0.240(3) 0.723(4) 0.018(9) 1 
Si2 1.273(11) 0.634(6) 0.652(9) 0.11(2) 1 
Fe1 0.7500 0.2500 1.0000 0.036(14) 0.90(10) 
Mg2 1.264(6) 0.425(3) 1.003(6) 0.000(11) 

0.34(10) 
Fe2 0.26(10) 
O1 0.893(8) 0.080(4) 1.118(6) 0.004(10) 1 
O2 1.074(14) 0.264(9) 0.906(12) 0.08(2) 1 
O3 0.726(6) 0.400(3) 0.529(5) 0.005(12) 1 
O4 0.923(7) 0.436(4) 1.065(5) 0.009(12) 1 
O5 1.168(10) 0.442(5) 0.694(7) 0.042(15) 1 
O6 1.480(8) 0.178(5) 0.674(8) 0.029(12) 1 
O7 0.947(7) 0.203(5) 0.645(5) 0.000(11) 1 
K1 0.679(7) 0.441(3) 0.722(6) 0.002(15) 0.45(7) 

Finomított 
összetétel: K1.8(Mg,Fe)2.4Fe1.8Si8O28 

26. táblázat: A SIR11-ben meghatározott és SHELXL-lel finomított úrkúli szela-gla szerkezeti adatai. 
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28. ábra: A szela-gla szerkezeti ábrái A: [103],  B: [100],  C: [010] vetületben. 

 
mért kémia K0.678 (Mg0.854 Al0.187 Fe0.879) [Si4 O14.389-x (OH)x] 

  szela-gla nem csillám-szerű 
szerkezet 

csillám-szerű szerkezet 
  

tércsoport C-1 C-1 
R1 28% 25% 

wR2 49.6% 57% 
GooF(S) 4.593 3.1 

fin.öszzetétel K1.80(Mg1.36Fe1.04)Fe1.8)Si8O28 K2(Mg1.6Fe1.6Fe0.88)Si8O22 
fölbontás 1.0 Å 1.0 Å 

betöltöttség K,Fe, Mg finomítható K, Fe, Mg nem finomítható, 
kézi 

27. táblázat: Homometrikus szerkezetek finomítási paraméterei. 
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3. A Patterson-módszer alkalmazása csillámokra 

 

3.1 Patterson térképek rekonstruálásának programozása 

 

A módszer rövid leírása az 1.4 fejezetben található. A Patterson-függvény (P(u), Patterson, 

1934) a sűrűségfüggvény önmagával vett konvolúciója: 

 

rurru 3)()()( dP             3.1 

 

Azaz egy egyszerű Fourier-sor: 

 

  lwkvhuF
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ami közvetlenül a kísérleti adatokból (|Fhkl|2-mért intenzitás) számítható és az összegzésben a 

fázisok 0 (!)-k. 

 

Wolfram Mathematica szoftvercsomagban írtunk egy programot a Patterson-térképek 

számítására. A program nagy részét a mindenki által elérhető Python programnyelvre is 

lefordítottuk. A megírt programmal 1-3 dimenziós Patterson térképeket készíthetünk kísérleti 

diffrakciós adatok vagy kristályszerkezeti modell alapján.  

Ennek megfelelően a bemenő adatok a következők lehetnek: 

 

1) Mért diffraktált intenzitásadatok (Iobs). 

2) Vetített töltéssűrűség képek (Projected Charge Density maps - PCD) bármilyen 

formátumban. 

3) Atomkoordináták és elemi cella paraméterek. 

 

1) Mért diffraktált intenzitásadatokból (Iobs) a 3.2 egyenlet felhasználásával számíthatunk 1-3 

dimenziós Patterson térképeket. 

2) PCD térképekből a program Patterson-térképet készít, amit összehasonlíthatunk az 

intenzitás adatkészletből számolt Patterson-térképpel. Jó PCD rekonstrukciónál és megfelelő 

felbontásnál e kettő megegyezik.  
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3) Atomkoordinátákból Ic és φc adatkészletet generálhatunk. A kapott Ic-ből szintén a 2. 

egyenlet segítségével Patterson-térképeket számolhatunk, míg a φc és |Fc| segítségével a 

kristály töltéssűrűség függvényét tudjuk kiszámolni, amiből – hasonlóan a PCD képekhez – 

könnyen tudjuk rekonstruálni a feltételezett szerkezet Patterson-térképét. 

A program szerkezetét a 29. ábra mutatja:  

 

 
29. ábra: Patterson-térképet számoló program folyamatábrája. 

 

Egy ún. TMM (összetételében a di- és trioktaéderes közötti) csillámra számoltunk Patterson-

térképeket (Dódony és Cora, 2010). A TMM csillámról nagyfölbontású (HRTEM) képek és 

elektrondiffrakciós felvételek készültek. A nagyfölbontású kép korrekciójával rekonstruáltuk 

a vetített töltéssűrűség (PCD) képet, ami alapján rekonstruáltuk a TMM szerkezetét 

(atomkoordinátákat). A TMM Patterson-térképeit elektrondiffrakciós Ihkl adatokból, valamint 

a szerkezeti modell atomkoordinátái alapján számolt PCD képéből számítottuk. A kettő jó 

egyezést mutat, tehát a Patterson-térképek alátámasztják a TMM HRTEM képből rekonstruált 

szerkezetét (30. ábra). 
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30. ábra: 1. A TMM csillám [001] diffrakciós képe (jobbra), valamint az abból számolt Patterson-térkép a fejezet elején 
megadott egyenlet alapján (bal). 2. CTF-fel korrigált, átlagolt rácskép (jobb fölső sarokban a nyers képpel) valamint bal 
oldalt a kristály szerkezeti modellje. 3. A szerkezeti modellből számolt vetített töltéssűrűség kép (PCD) 0.3 Å fölbontással 
(bal), valamint a PCD-ből generált Patterson-térkép (jobb). Ráillesztve láthatjuk a kísérleti diffrakciós képből számolt 
Patterson-térképet (1.0 Å fölbontással). A diffrakciós és a PCD képeket, valamint a kristályszerkezeti modellt Dódony István 
készítette.  
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3.2. Patterson térképek számítása csillám politípekre 

 

Már 1956-ban tárgyalja Smith és Yoder a politípia jelenségét, amit akkor 

polimorfiának neveztek. Egy TOT rétegben a c-tengely vetülete - amit R vektornak hívunk - 

a/3 hosszúságú, iránya pedig 6-féle lehet (1,2,3,4,5,6; 31. ábra). TOT rétegek 

egymásutánjában ennek az R vektornak a szekvenciáját vizsgálhatjuk. Ha teljesen rendezetlen 

az R vektor szekvenciája, akkor az az ún. 1Md (1 rétegű monoclinic-disordered) rendezetlen 

szerkezet. Ha az R vektor periodicitást mutat, csak akkor beszélhetünk politípekről. Smith és 

Yoder 6 standard politípet definiált: 

1M, 2M1, 2M2, 2O, 3T, 6H (1,2,3,6→ TOT rétegek száma; M→monoklin, O→ortorombos, 

T→trigonális, H→hexagonális).  

 

 
31. ábra: Csillámokban az elemi cellát többféleképpen vehetjük fel. Az R vektor (c-tengely vetülete) hossza a/3, iránya 
pedig az ábrán mutatott módon 6- féle lehet. Az R vektor szekvenciájától függően Smith és Yoder (1956) 6 standard politípet 
írt le. Ábra forrása: Dódony István: Ásványtan III. előadás. 

 

A csillám egykristályok vizsgálatára legkézenfekvőbb technika a transzmissziós 

elektronmikroszkópia, kiemelt hangsúllyal az elektrondiffrakció. Számos elektrondiffrakciós 

technikát dolgoztak ki az utóbbi fél évszázad során, mint például az „oblique texture” 

(OTED), a konvergens sugarú (CBED), a precessziós (PED) vagy a hagyományos, 

területhatárolt elektrondiffrakció (SAED). Ezek közül a területhatárolt elektrondiffrakció 

(SAED)a  mai napig legelterjedtebb elektrondiffrakciós technika. Gaillot et al. (2011) kiváló 

összehasonlító és összefoglaló munkát adott a különböző K-tartalmú, dioktaéderes csillám 

politípek és polimorfok azonosításáról a [001] vetületű SAED képeken mérhető 
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intenzitásarányok alapján. A különböző politípek és polimorfok [001] vetületű SAED képei 

geometriájukban nem, de intenzitáseloszlásukban különböznek. A SAED képeken mért 

intenzitások számos paramétertől függnek (Gaillot et al., 2011), mint pl. a kristály vastagsága, 

orientációja, a rendezetlenség minősége és mennyisége, hullámhossz, a kristály pontos kémiai 

összetétele. Kísérleti és elméleti vizsgálataik, számolásaik alapján Gaillot et al. (2011) szerint 

intenzitásarányokra vonatkozó, általánosan elfogadható kvantitatív kritérium nem állítható fel 

a politípek, polimorfok elkülönítésére. Erős kritériumokkal (limitált mennyiségű rétegződési 

hibával, nehéz elemek hiányában), egyes esetekben, a SAED adatok - azok kinematikus 

értelmezésével - alkalmazhatók a különböző politípek és polimorfok elkülönítésére.  

Célunk volt a különböző csillám politípek, polimorfok elkülönítése Patterson térképeik 

alapján. Azért ezt a módszert terveztük alkalmazni, mert ezek a térképek viszonylag gyorsan 

és közvetlenül a mért, kísérleti intenzitásadatokból kiszámíthatók.  

Különböző szempontok alapján kiválasztott csillám politípek Patterson-térképét 

számítottuk ki az általunk megírt program segítségével. A csillámokra vonatkozó szerkezeti 

adatokat a rendelkezésünkre álló három különböző adatbázisból7 válogattuk. A kiválasztás 

szempontjai a következők voltak:  

1) különböző politípek,  

2) oktaéderes réteg betöltöttsége (tri-/dioktaéderes), 

3) összetételbeli különbségek,  

4) rétegközi tér töltése (azaz valódi és merev csillámokra), 

5) α értéke (a ditrigonális tetraéder hálót jellemző szögérték), 

Csak olyan szerkezetekre számoltunk, ahol a jósági tényező (R) 5% alatt volt. A különböző 

csillám példákra 0.8 Å-ös felbontással számolt töltéssűrűség, illetve Patterson-térképek 

láthatók az 32. ábraés 33. ábraákon.  

A rétegközi kationt és az oktaéderes betöltöttséget figyelembe véve a különböző 

polítípek Patterson-térképeik alapján megkülönböztethetők. Egyes Patterson-térképeken, a 

csúcsok átlapolódása miatt, konkrét atomok közötti vektorokat nehéz biztonsággal kijelölni. 

Példaként hozva, a nanpingit Patterson-térképén 76×75 = 5700 origón kívüli vektor együttese 

látható. Csupán a térkép sajátos és szembetűnő mintázata adja az azonosítás alapját. Tehát a 

mért hk0 reflexiók intenzitásából számolt térképet össze tudjuk vetni az adatbázisban meglévő 

szerkezetek vagy egy általunk elképzelt szerkezeti modell [001] vetületű Patterson-térképével. 

                                                 
7 Interneten elérhető ingyenes adatbázisok: database.iem.ac.ru/mincryst/index.php és 
rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php . Valamint  ICSD 2013-1 (Inorganic Crystal Structure Database) 
adatbázis. 
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32. ábra: Különböző csillám politípekre számolt sűrűségfüggvény, a sűrűségfüggvényből számolt Patterson-térkép valamint 

az intenzitásokból számolt Patterson-térkép. 
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33. ábra: Különböző csillám politípekre számolt sűrűségfüggvény, a sűrűségfüggvényből számolt Patterson-térkép valamint 

az intenzitásokból számolt Patterson-térkép.  
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3.3. Patterson-térképek számítása csillám polimorfokra 

 

Csillám polimorfoknál a csillámot felépítő TOT rétegek nem egyformák a különböző 

polimorfokban. Dioktaéderes csillámoknál cisz- és transz-vakans polimorfokat ismerünk 

(továbbiakban cv és tv), melyeket az alapján különböztetünk meg, hogy a vakanciás 

oktaédernek két csúcsát adó OH-t az oktaéder éle (cisz) vagy átlója (transz) köti össze. A 

politípeknél is már szóba került, hogy a tetraéderes háló általában nem hatszöges. A legtöbb 

meghatározott csillám szerkezetnél a tetraéderes háló ditrigonális szimmetriájú. A következő 

peremfeltételekkel hat, egyrétegű dioktaéderes csillám polimorf szerkezetét rajzoltam fel: 

- ditrigonális tetraéderes gyűrű; „hegyes” szöge: 100 ° 

- dioktaéderes háló; 

- oktaéderes kation: Al 

- tetraéderes réteg kationja: Si 

- rétegközi kation: K 

- 1 rétegű TOT szerkezet. 

A felrajzolt szerkezeteket [001] és [103] vetületekben a 34-35. ábrák mutatják be. A 

36. ábra mutatja a különböző polimorfok elektrondiffrakciós képeit [001] vetületben. A 

generált intenzitásadatokból számoltuk ki a hat polimorf Patterson-térképét ugyanilyen 

vetületben 0.5 Å és 1.0 Å felbontással (37-38. ábrák).  

A számolt elektrondiffrakciós képek alapján a tv és cv polimorfok közötti különbség a 

0k típusú és az 11 reflexióknál a legmarkánsabb. A tv szerkezetek között már nehéz 

különbséget tenni, az I24, I13, I20 reflexiók aránya lehet döntő ennek vizsgálatában. A cv3 és 

cv4 polimorfok enantiomorf párok, így kinematikus közelítés alapján számolt diffrakciós 

képük megegyezik, ahogy Patterson-térképük is. A cv szerkezetnél elkülönítésében pl. az 

I22/I20 arány lehet mérvadó. Mint korábban is említettem, a mért SAED intenzitások értéke és 

arányaik számos kísérleti körülménytől jelentősen függnek (vastagság, orientáció, a 

rendezetlenség minősége és mennyisége, hullámhossz, a kristály pontos kémiai összetétele), 

így a politípekhez hasonlóan a polimorf szerkezetek elkülönítése sem evidens [001] vetületű 

SAED képeik alapján.  

 A polimorfok számolt Patterson-térképei alapján a cv és tv polimorfok 

megkülönböztethetők, azonban a két tv és a három cv szerkezet közötti különbségtétel nem 

egyértelmű. Az (1/2, 0), (1/2, 1/6), (1/2, 2/6) koordinátájú pontok körül megjelenő csúcsok 

alakja, valamint egymáshoz, és az I(0,0)-hoz képesti arányuk alapján lehet a módosulatokat 
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elkülöníteni. Hangsúlyoznunk kell, hogy ezen különbséget vázolt szerkezeti modellek alapján 

számolt Patterson-térképeken állapítottuk meg.  

 

 
34. ábra: A dioktaéderes csillám TOT réteg 6 polimorfjának szerkezeti ábrái [103] vetületben. Világoskék: AlO6-oktaéder; sötétkék: SiO4-

tetraéder; fekete: K. 
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35. ábra: A dioktaéderes csillám TOT réteg 6 polimorfjának szerkezeti ábrái [001] vetületben. Világoskék: AlO6-oktaéder; sötétkék: SiO4-

tetraéder; fekete: K. 
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36. ábra: Szerkezeti adatokból számolt elektrondiffrakciós kép [001] vetületben. 
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37. ábra: A dioktaéderes csillám TOT réteg 6 polimorfjának intenzitásokból számolt Patterson-térképei 0.5 Å felbontással 

[001] vetületben. Egység: elemi cella. 
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38. ábra: A dioktaéderes csillám TOT réteg 6 polimorfjának intenzitásokból számolt Patterson-térképei 1.0 Å felbontással 

[001] vetületben. Egység: elemi cella. 
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4. Összefoglalás – tézisek formájában 
 

Dolgozatomban különböző szervetlen kristályok és ásványok (egykristály) szerkezetét 

vizsgáltam, ill. határoztam meg.  

 

Egykristály röntgendiffrakciós technikával vizsgált kristályok. 

1. A mežicai, hemimorf megjelenésű wulfenit I-4 tércsoportú. Ennek oka, hogy az elemi 

cellában lévő 2-2 Pb, valamint Mo pozíció nem identikus, betöltöttségükben 

különböznek.  

2. Sikerrel határoztam meg az Orbán Richárd által szintetizált AlB2 valamint γ-AlB12 

kristályok szerkezetét, melyek Hofmann és Jaeniche (1935, AlB2) valamint Higashi 

(1983, γ-AlB12) által publikált szerkezetekkel analógak. 

Tomográfiával kombinált precessziós elektrondiffrakciós technikával vizsgált kristályok: 

3. Meghatároztam és finomítottam egy szubmikrométeres szemcseméretű mádi kaolinit 

egykristály szerkezetét. 

4. Az erdősmecskei apatit szerkezetét sikerrel határoztam meg. Azonosított tércsoportja: 

P63. Az apatitban lévő kis mennyiségű CO3
2- ion 2 lehetséges helyen fordulhat elő a 

kristályrácsban. Mindkét esetben a planáris csoport síkja párhuzamos a (001) síkkal. 

5. Az úrkúti „szela-gla” szerkezetére 2 lehetséges szerkezeti modellt találtam, melyek 

közül a nem csillám alapszerkezű modellt valószínűsítjuk, mely alátámaszthatja 

Edelman és Favejee (1940) valamint Dódony et al. (2013) szmektitekre vonatkozó 

állításait, miszerint ezen ásványok T rétege tridimit-cristobalit-szerű.  

6. Kísérleti mért intenzitásokból, vetített töltéssűrűség (PCD) képekből valamint 

szerkezeti adatokból Patterson-térképek számolására írtam programot Wolfram Mathematica 

programcsomagban, amit a mindenki által elérhető Python programnyelvre is lefordítottam. 

7. Egy ún. TMM nevű csillám mért intenzitás adataiból, valamint a rekonstruált 

szerkezetéből számolt vetített töltéssűrűség képéből számoltam Patterson-térképeket, melyek 

jó egyezést mutattak. Ez alátámasztja a szerkezeti modell jóságát. 

8. Adott szempontok alapján választott különböző csillám politípek Patterson-térképeit 

számoltam ki, melyek alapján elkülöníthetők a politípek. 

9. 6 különböző 1 rétegű dioktaéderes csillám polimorfot hasonlítottam össze számolt 

diffrakciós és Patterson-térképeik alapján. 
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Tartalmi kivonat 
 
Technikai alapú világunkban meghatározó szerepe van az anyagismeretnek. A gyártott és 

alkalmazott anyagok tulajdonságainak tervezhetőségét, minőségbiztosításukat csak atomi 

szintig terjedő ismeretük teszi lehetővé. Anyagismeretünk szintjét meghatározzák az 

alkalmazott vizsgálati eszközök és módszerek. Az egykristály-röntgendiffrakciós 

szerkezetmeghatározás a mai napig vezető technika a szerkezeti krisztallográfiában, 

alkalmazásának elsősorban az egykristályok mérete szab határt. A mára jelentőssé vált 

„nanotechnológiára” való igény hívta életre az új – zömmel elektronsugaras – technikákat. 

Szubmikrométeres, nanoméretű anyagok szerkezetmeghatározásához a technikai / műszeres 

háttér kialakítása az utóbbi évek komoly kihívása volt, és a transzmissziós 

elektronmikroszkópia mindebben élenjárónak bizonyult.  

Dolgozatomban különböző szervetlen kristályok és ásványok (egykristály) szerkezetét 

vizsgáltam, ill. határoztam meg. Az első és második fejezetek témája az egykristály-

diffrakciós adatokon alapuló szerkezetmeghatározás. Egykristály-röntgendiffrakcióval 

határoztam meg a mežicai wulfenit, szintetikus alumínium-diborid és dodekaborid kristályok 

szerkezetét. A nemrégiben kifejlesztett diffrakciós tomográfiával kombinált precessziós 

elektrondiffrakció segítségével pedig a szubmikrométeres mádi kaolinit és úrkúti 

szeladonit/glaukonit agyagásávnyok, valamint az erdősmecskei apatit szerkezetét határoztam 

meg.  

A szerkezetmeghatározáshoz kapcsolódó témaköröket a következő koncepciók alapján 

tárgyalom röviden a dolgozatomban: milyen adatok kellenek a szerkezetmeghatározáshoz?; 

hogyan mérem azokat?; hogyan határozom meg és finomítom a szerkezetet? Kidolgozásuk 

időrendi sorrendjében tárgyalom az alábbi témaköröket: 

1) a szerkezetmeghatározás alapadata az amplitúdó/intenzitás (definíciók, korrekciók, 

skálázás, normalizálás); 

2) szerkezetmeghatározásban használt direkt módszerek alapjai és a charge flipping 

módszer; 

3) dinamikus szórás; precessziós elektrondiffrakció; diffrakciós tomográfia.  

A harmadik fejezetben a Patterson által 1934-ben leírt módszert alkalmaztam 

szerkezetvizsgálatra. Különböző csillám politípeket és polimorfokat vizsgáltam Patterson-

térképeik kiszámításával. 
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Abstract 
 
In our technology-based 21st century world our knowledge about materials plays a 

distinguished role. Revealing their atomic-scale structures makes it possible to manipulate the 

matter on an atomic scale, engineer their properties, and assure their quality. In structural 

crystallography single crystal X-ray diffraction still has hegemony beside e.g. electron beam 

techniques. The crystal size is the main limiting factor in its applicability. Nanotechnology - 

the mainstream research trend nowadays - mainly applies and requires the electron beam 

techniques. It was a challenging question of the last decades to determine the structure of 

submicron-, nanometer-sized single crystals. Now it is possible with the recently developed 

precession electron diffraction technique in combination with diffraction tomography. These 

techniques are also available in Hungary. 

 In my Ph.D. thesis I determined and refined the crystal structure of minerals and 

inorganic crystals. The topic of the first two parts of my thesis is the crystal structure 

determiantion. I gave a short background of the process of structure determination (intensity 

data processing and basics of structure determination) then I presented it in practice. I 

determined and refined the crystal structure of wulfenite from Mežica and synthetic 

aluminum-di and –dodecaborides using single crystal X-ray diffraction, and also the crystal 

structure of submicrometer-sized clay minerals as kaolinite from Mád and 

celadonite/glauconite from Úrkút; and apatite from Erdősmecske using precession electron 

diffraction dataset.  

 In the third and last part of my Ph.D. thesis I applied Patterson-method for crystal 

structure identification. For widespread application I wrote a software for automatic 

calculation of Patterson-maps. I used Patterson-maps for easier differentiation between mica 

politypes and polimorphs. 
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