
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 

 

 

 

 

 

PRACA DOKTORSKA 

 

Roman Minikayev 

 

 

 

 

Zależność własności strukturalnych 

 wybranych azotków pierwiastków grup III i IV  

od temperatury i ciśnienia 

 
 

 

 

Promotor: doc. dr hab. Wojciech Paszkowicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 2007 



 I 

Podziękowania 

 

Promotorowi, doc. dr hab. Wojciechowi Paszkowiczowi składam serdeczne podziękowania za 

nieocenioną pomoc i opiekę nad pracą. 

 

Pragnę podziękować prof. dr hab. Krystynie Ławniczak-Jabłońskiej, doc. dr hab. Jadwidze Bąk-Misiuk i 

mgr Jagodzie Treli, oraz dr Jarosławowi Domagale, dr Artemowi Shalimowowi, dr Jerzemu Pełce, mgr 

Przemysławowi Romanowskimu i wszystkim pracownikom oddziału SL1 za wskazówki, rady, fachową 

pomoc, owocne dyskusje oraz miłą atmosferę pracy. 

 

Serdeczne podziękowania za współpracę oraz pomoc okazaną w prowadzeniu pomiarów 

temperaturowych na linii B2 w HASYLAB, dr Michaelowi Knappowi (CELLS-ALBA, Bellaterra, 

Hiszpania), dr Carstenowi Bähtzowi (Research Center Dresden-Rossendorf, Niemcy), dr Dymitrowi 

Trotsowi (Darmstadt University of Technology, Niemcy), i ciśnieniowych na linii F2.1 w HASYLAB, dr 

Christianowi Lathe (GeoForschungsZentrum Potsdam, Niemcy), mgr Jarosławowi Piętosie, mgr Jakubowi 

Nowakowi (KUL, Lublin).  

Dr Piotrowi Dłuzewskiemu dziękuję za wykonanie i pomoc w interpretacji pomiarów TEM. 

 

Szczególne podziękowania dr Pawłowi Piszorze (UAM Poznań) za naukowe wsparcie we wszystkich 

aspektach związanych z pracą i za współpracę w pomiarach temperaturowych. 

 

Składam również podziękowania dr hab. Sławomirowi Podsiadle (PW, Warszawa) i prof. Jiang Zhong 

Jiangowi (Technical University of Denmark, Lyngby, Dania) za udostępnienie materiałów do pomiarów, 

oraz dr Sławomirowi Łepkowskiemu (CBW PAN, Warszawa) za udostępnienie i zgodę na umieszczenie 

w pracy niepublikowanych wyników teoretycznych. 

 

Dziękuje również wszystkim nie wymienionym pracownikom Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauki 

którzy okazali mi życzliwość i służyli pomocą.  

 

Najbliższym dziękuję za wsparcie. 

 



 II 

Streszczenie 
 

Niniejsza praca doktorska jest poświęcona własnościom elastycznym wybranych azotków 

pierwiastków grup III i IV. W dotychczasowym stanie wiedzy w tej dziedzinie występowały istotne 

luki: rozszerzalność termiczna w funkcji temperatury znana była tylko dla niektórych z badanych 

związków (głównie azotki metali grupy III), a publikowane dane dotyczyły ograniczonych zakresów 

temperatur. Informacje na temat zmian położeń atomowych w funkcji temperatury z małymi 

wyjątkami nie istniały. Literaturowe dane dotyczące ściśliwości wymagały uzupełnień – w 

szczególności dla azotku indu moduł ściśliwości wyznaczono w dwóch wcześniejszych pracach na 

podstawie zaledwie kilku punktów eksperymentalnych. 

W pracy scharakteryzowano kryształy następujących azotków GaN, InN o strukturze wurcytu, faz 

α, β i γ Si3N4, oraz faz α i β Ge3N4. Przeprowadzona została szczegółowa analiza fazowa 

polikrystalicznych próbek tych azotków i opisana została struktura krystaliczna głównych faz. 

Przedstawiona została metodyka pomiarów ciśnieniowych i temperaturowych zastosowana w 

badaniach. Istotnym elementem metodyki jest wykorzystanie wzorców pozwalające wyeliminować 

różnego rodzaju błędy systematyczne pomiarów i zastosowanie procedur obliczeniowych (metoda 

Rietvelda i metoda Le Baila) pozwalających uzyskać maksimum informacji o strukturze kryształu. 

Dzięki wykorzystaniu wspomnianych metod możliwe było zbadanie zmienności struktury w funkcji 

temperatury. Elementami tej zmienności były:  

- zmiany składu fazowego: dla azotku indu pokazano, że zakres stabilności azotku indu jest w 

atmosferze argonu szerszy niż podawany w literaturze dla różnych innych warunków otoczenia: 

dopiero w temperaturze ~900 K rozpoczyna się nieodwracalny proces dysocjacji, dla pozostałych 

materiałów zmienności składu fazowego w dostępnym eksperymentalnym zakresie temperatur nie 

stwierdzono; 

- zmienność parametrów sieciowych w funkcji temperatury pozwalająca wyznaczyć temperaturową 

zależność współczynników rozszerzalności na podstawie przyjętego modelu Debye'a-Grüneisena i 

określić temperaturę Debye'a; zależności te określono dla części z siedmiu związków po raz 

pierwszy, a dla pozostałych - po raz pierwszy w szerokim zakresie temperatur;  

-  temperaturowe zależności współrzędnych atomowych: określono, które współrzędne atomowe nie 

zmieniają się, a które wykazują tendencję rosnącą lub malejącą; możliwość dokładnego 

wyznaczenia położeń wiąże się z koniecznością zapewnienia bardzo dobrej statystyki zliczeń w 

pomiarze i eliminacji zakłóceń natężeń mogących wystąpić w trakcie pomiaru; gładkie zależności 

otrzymano głównie w zakresie wysokotemperaturowym, gdzie warunki pomiarowe były 

korzystniejsze; współrzędne atomowe dla tej grupy materiałów zbadano w funkcji temperatury (z 

małymi wyjątkami) po raz pierwszy; 

- dla azotku indu i azotku germanu przedstawiono wyniki szczegółowych badań zmienności 

parametrów sieciowych i objętości komórki elementarnej z ciśnieniem w zakresie od ciśnienia 

atmosferycznego do ok. 5 GPa. Dla azotku indu wybrany zakres badań był wystarczający ze 

względu na stwierdzoną wcześniej przez Ueno i in. oraz Ruoffa i in. bliskość przejścia fazowego 

(w okolicach ciśnień 10-12 GPa). Dla azotku germanu badania ściśliwości można było porównać z 

jedyną istniejącą pracą eksperymentalną, opublikowaną już po wykonaniu przedstawionych w 

rozprawie eksperymentów; obie prace istotnie się różnią zakresem badanych ciśnień i liczbą 

punktów eksperymentalnych, jednak podstawowe wnioski (wartość modułu ściśliwości) są dla 

azotku indu i fazy β azotku germanu zgodne w zakresie odchyleń standardowych. 

W pierwszym rozdziale niniejszej pracy opisane są podstawowe własności fizyczne i zastosowania 

azotków III-V i IV-V, oraz struktura i dotychczasowy stan wiedzy o rozszerzalności i ściśliwości tych 

materiałów.  

Cele pracy przedstawione są w rozdziale drugim. 

Metodyka dokonanych pomiarów i obliczeń jest opisana w rozdziałach III i IV. W rozdziałach tych 

przedstawiono zastosowanie dyfrakcyjnych technik pomiarowych dla badań strukturalnych w 

warunkach nisko/wysokotemperaturowych i wysokiego ciśnienia, oraz metodykę analizy danych, w 

tym metody obliczeniowe Rietvelda i Le Baila. 
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W rozdziale piątym przedstawiono wyniki eksperymentów i obliczeń dotyczące charakterystyki 

strukturalnej badanych związków, ich zachowania w niskich i wysokich temperaturach oraz w 

wysokim ciśnieniu. Omówione zostaną wynikające z tych eksperymentów właściwości elastyczne i 

wartości temperatury Debye’a. 

Otrzymane wyniki zostaną przedyskutowane na tle danych porównawczych w rozdziale szóstym i 

podsumowane w rozdziale siódmym. 
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ROZDZIAŁ I. Wstęp  
I.1. Własności fizyczne i zastosowanie azotków pierwiastków grup III i IV 

Materiały z rodziny azotków metali grupy III układu okresowego (InN, GaN, AlN), krystalizujące w 

strukturze wurcytu, oraz ich roztwory stałe znalazły się w centrum powszechnej uwagi nie tylko 

naukowców, technologów, czy menadżerów przemysłu elektronicznego, ale i szerokiej opinii 

publicznej. Zainteresowanie to jest związane z właściwościami optycznymi i elektronicznymi tych 

związków. Do najważniejszych zastosowań należy zastąpienie dotychczasowych konwencjonalnych 

źródeł światła przez półprzewodnikowe panele świetlne o żywotności i sprawności energetycznej 

wielokrotnie przewyższającej klasyczne źródła, a w dodatku zasilane niskim napięciem [1], [2], [3]. 

Urządzenia takiego rodzaju (diody, lasery) mogą emitować światło w szerokim zakresie długości fali, 

od czerwonego do ultrafioletowego. Rysunek I.1.1 przedstawia dostępną na rynku diodę 
elektroluminescencyjną firmy Nichia, zbudowaną z warstw azotków metali grupy III na podłożu 

szafirowym.  

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Rysunek I.1.1. Oparta na azotkach komercyjna dioda elektroluminescencyjna firmy Nichia. Na 

rysunku (a) pokazano schemat układu warstwowego wykorzystanego w diodzie, na rysunku (b) 

przykład działania takiej diody (rysunek (a) wykonany na podstawie [4], fotografia (b) z pracy [4]).
*
 

 

 

 

Tym, co decyduje o szczególnych możliwościach azotków metali z grupy III jest szeroka, prosta 

przerwa energetyczna (GaN – 3.4 eV, AlN – 6.0 eV), którą można zmieniać w zakresie od 2 do 6 eV 

dobierając odpowiedni skład roztworu stałego. Dla InN wartość przerwy podaje się obecnie 

najczęściej jako bliską 1 eV [5], [6] na jaką wskazują również obliczenia teoretyczne [7] (wcześnie 

podawano zwykle wartość ok. 1.9 eV). Niektórzy autorzy skłaniają się ku poglądowi, że materiał ten 

posiada obie wymienione przerwy energetyczne (prostą i skośną). 

                                                 
*
 Fotografie i rysunki w całej niniejszej pracy zostały wykonane przez autora, o ile nie zaznaczono inaczej. 
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Szczególną cechą tych materiałów jest krótkie, silne wiązanie, które sprzyja małej ruchliwości 

dyslokacji. Duża ruchliwość dyslokacji jest poważną przeszkodą w stosowaniu związków II-VI, 

konkurentów azotków, jako niebieskich i zielonych źródeł światła. 

Skonstruowanie diody laserowej, świecącej w trybie ciągłym promieniowaniem w zakresie światła 

niebieskiego, przez S. Nakamurę i współpracowników z firmy Nichia [4] dało początek pracom nad 

skonstruowaniem stabilnych laserów dużej mocy działających w obszarze światła niebieskiego i w 

ultrafiolecie. Takie lasery umożliwiają czterokrotny wzrost gęstości zapisu i odtwarzania informacji w 

stosunku do urządzeń wykorzystujących światło czerwone. Inne zastosowania laserów niebieskich to 

np. bardzo precyzyjny druk, mierniki kształtów, wyświetlacze wielkoformatowe, diagnostyka 

medyczna.  

Rozwój technologii związków III-V, mimo wspomnianych korzyści w ich zastosowaniu, napotyka 

na poważną przeszkodę w postaci braku powszechnie dostępnych, dopasowanych sieciowo 

materiałów podłożowych. Kryształy objętościowe GaN i InN nie mogą być otrzymywane metodami 

Czochralskiego czy Bridgmana z roztworów stechiometrycznych z powodu bardzo wysokiej 

temperatury topnienia. Przykładowo, ocenia się, że GaN topi się w temperaturze ok. 2500°C [8] i 

ciśnieniu ok. 45 kbar [9]. Natomiast w ciśnieniu atmosferycznym GaN rozkłada się w temperaturze 

około 1000°C, a InN pomiędzy 700 a 975 K w ciśnieniu atmosferycznym (zob. tab. 1 w pracy [10]). 

Dlatego technologia wzrostu monokryształów GaN i InN jest niezwykle trudną.  

Azotek krzemu jest najbardziej znanym i stosowanym azotkiem IV-V. W ostatnich latach znalazł 

szerokie zastosowanie w przemyśle. Związane jest to z jego licznymi użytecznymi własnościami 

fizycznymi takimi jak: niska gęstość, odporność na wpływ wysokich temperatur, niskie 

przewodnictwo elektryczne, odporność na szok termiczny, odporność na zdarcie, odporność na 

utlenianie, trwałość mechaniczna.  

Azotek krzemu używany jest jako materiał dla produkcji ruchomych elementów silników i 

mechanizmów, elementów turbin, łożysk, narzędzi dla skrawania i cięcia metali. Rysunek I.1.2 

ilustruje wybrane przykłady komercyjnego zastosowania Si3N4. W opisach zastosowań w literaturze 

zwykle nie jest podawany typ odmiany polimorficznej (α, β lub ich mieszanina). Typ odmiany w 

takich zastosowaniach prawdopodobnie nie zawsze ma znaczenie ze względu na zbliżone własności 

tych faz. 

Cienkie warstwy Si3N4 mogą służyć jako warstwy dielektryczne w półprzewodnikach typu metal 

izolator (MIS, metal-insulator–semiconductors) [11], [12], [13] i typu metal-azotek tlenek (MNOS, 

metal-nitride-oxide-semiconductors) [14] oraz mogą być używane jako bariery dyfuzyjne i chronić 
warstwy wewnętrzne przed utlenianiem. [15].  

Przewodność elektryczna azotku krzemu może być w dużym zakresie modyfikowana poprzez 

dodawanie określonych domieszek [16]. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania Si3N4 jako 

materiału warstw ochronnych dla urządzeń elektronicznych, dla zwiększenia odporności na 

promieniowania jonizujące oraz jako elementy strukturalne zintegrowanych urządzeń optycznych 

[17]. 

W przeciwieństwie do azotku krzemu, dla Ge3N4 nie proponowano dotąd licznych zastosowań. Ze 

względu na właściwości fizyczne materiał ten nadaje się do zastosowań w fotodiodach, 

radiowzmacniacziach, optyce światłowodowej oraz jako warstwy ochronne różnego rodzaju [18]. 

Dodatkowo istnieje możliwość użycia tego materiału jako składnika półprzewodników MIS FET 

(metal-insulator-semiconductor field effect transistors) [19] i jako materiału na katody w bateriach 

litowych [20]. Ge3N4 jest perspektywicznym materiałem do zastosowania jako fotokatalizator, oraz 

jako katalizator przy reakcji rozkładu wody [21] [22]. 

 

 

 

 

 

 



 3

 

(a) Kulki w łożyskach wykonane z ceramiki opartej na azotku 

krzemu mogą w niektórych przepadkach skutecznie zastąpić 
kulki metalowe. Takie kulki są mało podatne na korozję i bardzo 

odporne na zcieranie mechaniczne. Dzięki temu można 

rozwiązać wiele problemów wynikających z tego, że zazwyczaj 

łożyska poddawane są działaniu znacznych sil. Łożyska z 

kulkami z azotku krzemu produkowane są na przykład przez 

firmy Cremer Forschungsinstitut GmbH i ESK 

(Elektroschmelzwerk Kempten) GmbH (Niemcy). 

 

(b) Ceramika wykonana z azotku krzemu nadaje się do 

produkowania zaworów dla silników spalania wewnętrznego. 

Odporność na szok termiczny i zniszczenie pozwala temu 

materiałowi znakomicie sprawdzać się w ekstremalnych 

warunkach pracy. Zawory te są produkowane przez firmę 
Cremer Forschungsinstitut GmbH (Niemcy). 

 

 

(c) Dla zabezpieczenia przed mechanicznymi uszkodzeniami i 

korozją powierzchni słonecznych baterii są one pokrywane 

cienką warstwą azotku krzemu. Warstwy takie nakładane są 
metodą CVD (chemical vapour deposition). Przykładowo 

technologia ta jest używana przez firmę. Deutsche Geselleshaft 

für oberflächen Technik (Niemcy). 

 

 

(d) Wirniki ceramicznych turbin działających w warunkach 

wysokiej temperatury wykonywane są z Si3N4 i włókna 

szklanego za pomocą technologii HIP (hot isostatic pressing). 

Wirniki takie produkowane są przez firmę ABB Cerama AB 

(Szwecja). 

 

Rysunek I.1.2. Przykłady komercyjnego zastosowania azotku krzemu (informacja i fotografie wzięte 

ze strony Design inSite, adres: www.designinsite.dk). 
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I.2. Struktura azotków A
III

 N
V
(A= In, Ga, Al, B) 

Istnieją trzy podstawowe struktury krystalograficzne związków III-V: wurcyt, blenda cynkowa (znana 

tez jako sfaleryt) i struktura soli kamiennej. Najbardziej stabilnymi strukturami dla tych materiałów są 
wurcyt dla AlN, GaN, InN oraz blenda cynkowa i heksagonalna (grafitopodobna) dla BN. Azotek indu 

i azotek galu o strukturze sfalerytu zastałe otrzymane w postaci stabilnej jako epitaksjalne warstwy na 

podłożu Si(001) [23], MgO2(001) [24] i GaAs(001) [25]. Metastabilna faza BN o strukturze wurcytu 

może być otrzymana za pomocą metody kompresji udarowej [26]. AlN, GaN, i InN o strukturze soli 

kamiennej występują tylko w warunkach wysokiego ciśnienia [27], [28], [29]. 

W pracy zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzonych dla azotków indu i galu o 

strukturze typu wurcytu. Struktura wurcytowa ma komórkę heksagonalną (grupa przestrzenna P63mc). 

Komórka typu wurcytu może być przedstawiona jako dwie heksagonalne, gęsto upakowane 

podkomórki z których każda jest złożona tylko z atomów jednego rodzaju. Taki dwie podkomórki są 
przysunięte w stosunku do siebie wzdłuż osi c o c8

3 (rysunek I.2.1).  

Na rysunku I.2.2 pokazano wurcytową komórkę elementarną azotków metali grupy III. Komórka 

ta zawiera dwa atomy metalu i dwa atomy azotu. W tabeli I.2.1 podane są współrzędne atomów oraz 

obsadzenie pozycji. Wartość współrzędnej z atomu azotu podana w tabeli jest wartością idealną w 

modelu kul sztywnych. 

 

 

 

 

 

Rysunek I.2.1. Ułożenie atomów w strukturze 

wurcytu przedstawione jako dwie 

heksagonalne podkomórki przesunięte w 

stosunku do siebie w wzdłuż osi c o 

c8
3 (kolory biały i czarny reprezentują, 

odpowiednio, atomy metalu III grupy i 

azotu).Rysunek na podstawie ref. [30]. 

Rysunek I.2.2. Komórka elementarna 

(wurcytowa) azotków metali grupy trzeciej 

(kolory czerwony i niebieski reprezentują, 
odpowiednio, atomy metalu III grupy i azotu). 
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Tabela I.2.1. Współrzędne atomów i obsadzenie pozycji w strukturze wurcytu. 

 

Atom Pozycja x y z Obsadzenia 

Metal 2b 0.3333 0.6667 0.0000 1 

Azot 2b 0.3333 0.6667 0.375 1 

 

Dla struktury typu wurcytu istnieje silna korelacja pomiędzy stosunkiem osiowym (c/a) i 

parametrem u (współrzędna z atomu azotu): obserwowanej praktycznie zawsze redukcji wartości c/a 

w stosunku do idealnej (1.633) towarzyszy niewielki wzrost wartości u, przy czym długości wiązań 
zmieniają się marginalnie, a kąty między wiązaniami ulegają dystorsji [31]. Zależność pomiędzy c/a i 

u przy założeniu, ze długości wiązań są jednakowe jest opisana wzorem (wzór podanym w pracy 

[31]):  

4

1

3

1
2

2

+⋅=
c

a

u                                                                                                                           (I.2.1) 

 

I.3. Własności elastyczne azotków A
III

N
V
 (A = In, Ga, Al, B) 

 

Własności elastyczne azotków III-V były badane od lat 70-tych XX w. Pierwsze prace 

eksperymentalne dotyczące współczynników rozszerzalności termicznej dla GaN zostały 

opublikowane przez Ejdera w roku 1974 [32] oraz Shelega i Savastenkę w roku 1976 [33]. Badania te 

zostały wykonane odpowiednio w zakresie temperatur od 380 K do 1250 K i od 186 K do 723 K 

metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej. W latach 90-tych zaczął się gwałtowny rozwój 

technologiczny optycznych przyrządów półprzewodnikowych opartych o materiały cienkowarstwowe 

bazujące na azotkach pierwiastków grupy III. Powstały prace opisujące zmiany parametrów 

sieciowych i przebieg rozszerzalności termicznej monokryształów GaN z temperaturą. Pierwsza praca 

dotycząca takich zmian została opublikowana przez Leszczyńskiego i in. w roku 1994 [34] - dotyczyła 

ona monokrystalicznego GaN i cienkich warstw azotku galu wyhodowanych na podłożu szafirowym. 

Badania zmian parametrów sieciowych tych materiałów zostały przeprowadzone za pomocą dyfrakcji 

rentgenowskiej w zakresie temperaturowym od 294 do 753 K. W roku 1999 Paszkowicz i in. zbadali 

zmiany parametrów sieciowych i rozszerzalności termicznej polikrystalicznego azotku galu w zakresie 

niskotemperaturowym (20-298 K) użyto metody proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej z 

wykorzystaniem wiązki synchrotronowej [35]. Rok później Reeber i Wang z wysoką precyzją określili 
parametry sieciowe polikrystalicznego GaN z zakresie od 15 do 298.1 K (metodą dyfrakcji 

neutronowej), i na podstawie tych i wcześniejszych wyników wyznaczyli rozszerzalność termiczną 
materiału w zakresie od 15 do 1253 K w oparciu o model Einsteina [36]. Najnowsze wyniki dla GaN 

opublikowano w pracach [37] w zakresach temperatur od 12 K do 1025 K. W pracy tej podano 

zależność α(T) na podstawie dopasowania wieloczęstościowego modelu Einsteina i modelu Debye'a. 

Dopasowania przeprowadzono korzystając z wyników pomiarów zmian parametrów sieciowych 

monokrystalicznych i cienkowarstwowych próbek GaN w zakresie od 300 do 1025 K wykonanych w 

cytowanej pracy (5 punktów pomiarowych) i w zakresie od 12 do 600 K (15 punktów pomiarowych) - 

w pracy [38]. 

Istnieje niewiele prac dotyczących własności elastycznych azotku indu. W roku 1976 Sheleg i 

Savastenko opublikowali dane dotyczące rozszerzalności termicznej polikrystalicznego InN 

wyznaczone na podstawie pomiarów zmian parametrów sieciowych tego materiału z temperaturą (186 

- 723 K) [33]. Paszkowicz i in. w 1999 roku przedstawili rezultaty badań parametrów sieciowych 

polikrystalicznego azotku indu z temperaturą, w zakresie od 100 do 673 K), używając techniki 

pomiarowej dostępnej w laboratorium klasycznym [39]. Dwa lata później korzystając z tych ostatnich 

danych Wang i Reeber za pomocą modelu półempirycznego wyznaczyli zmiany rozszerzalności 

termicznej InN z temperaturą [40]. A w roku 2003 Paszkowicz i in. opublikowali nowe dane 

otrzymane z wykorzystaniem wiązki synchrotronowej w zakresie temperatur od 105 do 295 K 
[41].  
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Wszystkie wymienione prace dla GaN i InN (pomimo niewielkiej liczby punktów pomiarowych i 

niepełnych zakresów temperatury zbadanych w każdej z nich) wskazują, że stosunek osiowy c/a 

maleje z temperaturą, oddalając się od wartości idealnej (1.633), czyli anizotropia rozszerzalności 

azotków III-V rośnie gdy T rośnie. Zjawisko takie jest typowe dla struktur wurcytowych. Iwanaga 

przypisuje je anizotropii elastyczności i anharmoniczności [42]. 

Dwie eksperymentalne prace opisujące ściśliwość InN oparte o pomiary dyfrakcyjne parametrów 

sieciowych tego materiału w warunkach wysokiego ciśnienia ukazały się w 1994 roku [43], [44]. 

Prace te zawierają informacje o zmianach parametrów sieciowych azotku indu w zakresie ciśnień 
odpowiednio od 0.1 MPa do 11 GPa, i od 0.1 MPa do 15 GPa (z przejściem fazowym mającym 

miejsce pod koniec tych zakresów) oraz obliczone moduły ściśliwości dla InN. Wartości B, mimo że 

wyznaczone z bardzo małej liczby punktów eksperymentalnych, nie różnią się znacznie. Jednak mała 

liczba zmierzonych punktów (odpowiednio 8 w zakresie od 0.1 MPa do 11 GPa i 6 w zakresie od 0.1 

MPa do 15 GPa) powoduje konieczność weryfikacji wspomnianych wcześniejszych wyników 

dotyczących wartości modułu ściśliwości. 

 

 

I.4. Struktura azotków A
IV

N
V
 (A= Si, Ge) 

Istnieją cztery struktury krystaliczne azotków pierwiastków grupy IV oznaczane jako fazy α, β, γ i δ. 
Fazy α i β są najbardziej rozpowszechnione i stosunkowo łatwe do zsyntetyzowania, jednak zwykle 

udaje się je otrzymać jako materiał dwufazowy z dominującą zawartością składnika α lub β. Faza γ 
może być otrzymana tylko w warunkach wysokiego ciśnienia (rzędu 20 GPa) [45], [46]. W pracy [47] 

stwierdzono istnienie drugiej fazy wysokociśnieniowej typu oliwin, δ-Si3N4 (dla ok. 25 GPa).  

Faza α ma strukturę trygonalną (grupa przestrzenna P31c). Rysunek I.4.1 pokazuje budowę 
komórki elementarnej tej fazy. Komórka elementarna zawiera 12 atomów krzemu (lub germanu) i 16 

atomów azotu. Współrzędne atomów, na podstawie pracy [48], umieszczone są w tabeli I.4.1. 

 

 

 

 

 

Rysunek I.4.1. Komórka elementarna fazy α (P31c) azotków pierwiastków grupy czwartej. 

Czerwonym kolorem oznaczono atomy krzemu lub germanu, niebieskim – atomy azotu. 
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Tabela I.4.1. Współrzędne atomów i obsadzenie pozycji w fazie α (P31c) (na podstawie [48]). 

 

Atom Pozycja x y z obsadzenia 

Si1 6c 0.08216(5) 0.51191(5) 0.65800(9) 1 

Si2 6c 0.25324(5) 0.16721(5) 0.4509 1 

N1 6c 0.6550(1) 0.6111(1) 0.4297(2) 1 

N2 6c 0.3153(1) 0.3197(1) 0.7006(2) 1 

N3 2b 0.3333 0.6667 0.5999(3) 1 

N4 2a 0        0      0.4541(4) 1 

 

 

Faza β krystalizuje w strukturze heksagonalnej z 14 atomami w komórce elementarnej, ale istnieją 
różne opinie co do grupy przestrzennej tego materiału. Pierwsze prace [49], [50] opisujące strukturę β-

Si3N4 podają grupę przestrzenną P63/m z symetrią zwierciadlaną w płaszczyźnie prostopadłej do osi c. 

W roku 1979 Grün [51] w swojej pracy pokazał, że grupa przestrzenna dla fazy β nie ma symetrii 

zwierciadlanej i zasugerował grupę P63. Od tej pory ukazało się wiele prac ze sprzecznymi opiniami 

co do prawidłowej grupy przestrzennej tego materiału. Najnowsze dane teoretyczne [52] sugerują, że 

dla komórki elementarnej P63 energia jest nieco mniejsza niż dla P63/m, jednak sprawa nie została 

jeszcze rozstrzygnięta. Położenia atomów w komórce elementarnej wyżej wymienionych faz są 
pokazane na rysunku I.4.2 - różnica w ich pozycji pomiędzy grupą przestrzenną P63/m i P63 jest 

marginalna (różnica pomiędzy tymi strukturami polega na tym, że w grupie P63 współrzędne z 

atomów azotu nie są ustalone na wartości 0.25). Współrzędne atomów w obu wymienionych 

komórkach umieszczone są odpowiednio w tabelach I.4.2 i I.4.3. 

Faza γ metastabilna w warunkach ciśnienia atmosferycznego ma regularną strukturę typu spinelu 

(grupa przestrzenna mFd 3 ). Komórka elementarna składa się z 24 atomów Si lub Ge i 32 atomów 

azotu. Układ atomów w komórce elementarnej jest pokazany na rysunku I.4.3, a współrzędne atomów 

opisane są w tabeli I.4.4, na podstawie pracy [53]. Wyznaczone eksperymentalnie w cytowanej pracy 

obsadzenia pozycji Si są niepełne, co jest spotykane w materiałach o strukturze spinelu. 

 

 

 

 

 

Rysunek I.4.2. Komórka elementarna fazy β (P63/m i P63) azotków grupy czwartej. Czerwonym 

kolorem oznaczono atomy krzemu lub germanu, niebieskim – atomy azotu. 
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Tabela I.4.2. Współrzędne atomów i obsadzenie pozycji w fazie β-Si3N4 (P63/m) (na podstawie [54]). 

 

Atom Pozycja x y z Obsadzenia 

Si 6h 0.76848(2) 0.17456(2) 0.25 1 

N1 6h 0.03050(4) 0.33024(4) 0.25 1 

N2 2c 0.3333 0.6667 0.25 1 

 

 

 

 
Tabela I.4.3. Współrzędne atomów i obsadzenie pozycji w fazie β-Si3N4 (P63) (na podstawie [54]). 

 

Atom Pozycja x y z Obsadzenia 

Si 6c 0.76847(2) 0.17456(2) 0.25 1 

N1 6c 0.03055(4) 0.33028(4) 0.2487(6) 1 

N2 2b 0.3333 0.6667 0.2515(11) 1 

 

 

 

 

Rysunek I.4.3. Komórka elementarna fazy γ ( mFd 3 ) azotków grupy czwartej. Czerwonym 

kolorem oznaczono atomy krzemu lub germanu, niebieskim – atomy azotu. 

 

 

 

Tabela I.4.4. Współrzędne atomów i obsadzenie pozycji w fazie γ-Si3N4 ( mFd 3 ) (na podstawie [53]). 

 

Atom Pozycja x y z obsadzenia 

Si1 8a 0 0 0 0.840 

Si2 16e 0.125 0.125 0.125 0.908 

N 32b 0.3833 0.3833 0.3833 1 
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I.5. Własności elastyczne azotków A
IV

N
V
(A = Si, Ge) 

Poszukiwanie danych literaturowych o rozszerzalności termicznej α–Si3N4 oraz α i β–Ge3N4 nie dało 

pozytywnych rezultatów. Publikacje dotyczące rozszerzalności termicznej β–Si3N4 zawierają wyniki 

otrzymane różnymi metodami. Williams i in. w roku 1980 pokazał, że dla tego materiału występuje 

anizotropia współczynnika rozszerzalności [55]. Slack i in. określili rozszerzalność termiczną β–Si3N4 

dylatometrycznie w zakresie temperatur od 300 do 1300 K [56]. W roku 2003 Swift i in. zbadali 

rozszerzalność tego materiału za pomocą dyfrakcji neutronowej [57]. Dla γ–Si3N4 zmiany parametru 

sieciowego i rozszerzalności termicznej z temperaturą, za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej były 

wyznaczone przez Jianga i in. oraz Hintzena i in. w zakresach wysoko temperaturowych odpowiednio 

295 – 1075 K i 300 – 1000 K [58] [59]. Dla zakresu niskotemperaturowego łącznie z 

wysokotemperaturowym zostały wykonane obliczenia teoretyczne [60]. 

Badania ściśliwości i zmian parametrów sieciowych ze wzrostem ciśnienia dla α i β–Ge3N4 

przedstawili w 2004 r. Soignard i in. [61]. Pomiary wykonano w zakresie ciśnień od 0.1 MPa do 23 

GPa z krokiem 2.5 GPa. W cytowanej pracy pokazano zmiany stosunku osiowego c/a z ciśnieniem, 

oraz na podstawie tych danych obliczono z modelu Bircha-Murnaghana moduły ściśliwości dla 

badanych materiałów. 

 

 

Jak widać z przedstawionych w tym rozdziale prac, istnieje potrzeba szczegółowego zbadania 

temperaturowych i ciśnieniowych zależności parametrów sieci i stosunku osiowego oraz określenia 

rozszerzalności termicznej, której wartości i przebieg dla wymienionych wyżej materiałów różnią się 

istotnie, jeśli porównywać prace różnych autorów. Warto wspomnieć, że większość z wymienionych w 

rozdziale I prac nie zawiera wyników dotyczących zmian struktury (położenia atomów) w funkcji 

temperatury. 
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Rozdział II. Cel pracy 

Własności strukturalne i elastyczne każdego materiału, w tym także azotków pierwiastków grupy III i 

IV, są istotne przy opracowywaniu praktycznych zastosowań. Na przykład jako element przyrządów 

elektronicznych szeroko stosowane są cienkie warstwy azotków III-V hodowane na różnych 

podłożach, w różnych warunkach temperaturowych i ciśnieniowych. Niedopasowanie sieciowe oraz 

różnice między współczynnikami rozszerzalności termicznej materiałów podłoża i warstwy powodują 

powstawanie naprężeń po schłodzeniu do temperatury pokojowej. Odkształcenia spowodowane 

występowaniem naprężeń sprzyjają tworzeniu się różnego rodzaju defektów sieci krystalicznej 

warstwy, co niekorzystnie wpływa na jakość, trwałość i parametry przyrządu. Wiedza o własnościach 

elastycznych materiałów pozwala na dobranie optymalnych warunków technologicznych wzrostu 

warstw. 

W pracy zostaną opisane i przedyskutowane wyniki wykonanych metodami dyfrakcyjnymi 

eksperymentalnych badań własności strukturalnych i elastycznych dla polikryształów azotków GaN i 

InN o strukturze wurcytu, faz α, β i γ Si3N4, oraz faz α i β Ge3N4. 

Przedmiotem badań rozprawy są związki w postaci polikrystalicznej. Przyczyną wyboru 

polikryształów jako obiektów badań była nie tylko podstawowa zaleta jaką jest łatwa dostępność 

materiałów w tej formie (praktycznie tylko azotek galu dostępny jest w formie monokrystalicznej), ale 

i wyposażenie synchrotronowych linii pomiarowych w kriostaty i komory wysokotemperaturowe 

przeznaczone do badań polikryształów, oraz dostępność metod obliczeniowych pozwalających 

wyznaczyć parametry struktury polikryształów z wysoką dokładnością.  

 

Celem niniejszej pracy doktorskiej były: 

a) opracowanie i zweryfikowanie metodyki pomiarów uwzględniającej zastosowanie 

odpowiednich wzorców wewnętrznych i sprawdzenie jej przydatności w badaniach 

wymienionych w punktach b-d,  

b) szczegółowa charakteryzacja krystalograficzna azotków pierwiastków grupy III i IV. 

c) określenie własności elastycznych wyżej wymienionych azotków (w tym zbadanie 

temperaturowej zmienności parametrów sieci i pozycji atomowych, oraz wyznaczenie 

współczynników rozszerzalności), 

d) określenie zależności parametrów sieci od ciśnienia i wyznaczenie wartości modułu 

ściśliwości badanych materiałów. 

 

W porównaniu do omówionej w poprzednim rozdziale literatury badania te wykonano w szerszym 

zakresie temperatur, na tych samych materiałach, jednolitą metodą, a do obróbki i analizy 

otrzymanych danych użyto identycznych procedur. Takie podejście pozwoliło na uniknięcie 

problemów ze zszyciem danych otrzymanych w zakresie niskich i wysokich temperatur, oraz 

poprawne porównanie wyników między sobą.  
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Rozdział III. Podstawy dyfrakcji rentgenowskiej i dyfrakcyjnych 

technik pomiarowych 

III.1. Podstawy proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej 

W prezentowanej pracy doktorskiej badania struktury oraz zmian strukturalnych kryształów z 

temperaturą i ciśnieniem zostały przeprowadzone z wykorzystaniem technik pomiarowych opartych o 

zjawisko dyfrakcji rentgenowskiej. Techniki takie umożliwiają badania struktury i doskonałości 

szerokiego zakresu materiałów w postaci ciał stałych polikrystalicznych i monokrystalicznych, takich 

jak: metale, półprzewodniki, polimery, farmaceutyki, ceramika, materiały cienkowarstwowe, 

minerały, itd. Obszary zastosowań techniki XRD to jakościowa i ilościowa analiza fazowa, określanie 

struktur, badanie tekstury i naprężeń oraz struktury defektowej. W instytucjach naukowych i 

przemyśle dyfrakcja rentgenowska od dawna jest niezastąpioną metodą badania, charakteryzowania i 

kontroli jakości materiałów. 

Promienie rentgenowskie zostały odkryte poprzez W. K. Roentgena w 1895 roku. Są to fale 

elektromagnetyczne o długości fali od 10-2 Å do 102 Å. Dla badań dyfrakcyjnych stosuje się 
najczęściej promieniowanie o długości fali w zakresie 0.5 Å do 2.5 Å. Promieniowanie w tym zakresie 

długości fal wytwarzane jest jako rezultat hamowania elektronów w metalach (rentgenowskie 

promieniowanie ciągłe), nieelastycznego oddziaływana elektronów z wewnętrznymi elektronami 

atomów metali (rentgenowskie promieniowanie charakterystyczne) oraz jako tzw. promieniowanie 

synchrotronowe (PS) emitowane przez wiązkę cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym (zwykle 

- elektronów, pozytronów) na skutek zakrzywienia jej toru. 

W.L. Bragg w prosty sposób wyjaśnił zjawisko dyfrakcji promieni rentgenowskich na 

płaszczyznach atomowych w kryształach (Rysunek III.1.1). Promienie rozproszone w krysztale na 

równoległych płaszczyznach atomowych, o odległościach międzypłaszczyznowych d, interferują, gdy 

różnica dróg optycznych jest równa całkowitej wielokrotności długości fali promieniowania, λ. 

Matematycznym warunkiem wystąpienia maksimum natężenia wiązki odbitej jest spełnienie 

zależności 2d sinθ = nλ – nazywanej warunkiem Bragga. Spełnienie warunku Bragga widoczne jest w 

postaci maksimów dyfrakcyjnych na dyfraktogramach w pomiarach kątowodyspersyjnych (λ = const) 

i na widmach w pomiarach energodyspersyjnych (θ = const). Praktyczna postać warunku Bragga 

stosowana w pomiarach energio-dyspersyjnych przedstawiona jest równaniem θsin2d

E

hc

= . 

 

 

 

 

 

 

Rysunek III.1.1. Warunek Bragga dyfrakcji 

promieni rentgenowskich. (d - odległość 
międzypłaszczyznowa, droga promieni ABC – 

różnica dróg optycznych, θ – kąt pomiędzy 

wiązką a płaszczyznami atomowymi).  

 

Podstawowymi technikami badawczymi dla materiałów polikrystalicznych są techniki Debye’a-

Scherrera (podstawowa technika w dyfrakcyjnych badaniach synchrotronowych) i Bragga-Brentano 

(podstawowa technika laboratoryjna). W metodzie Debye’a-Scherrera równoległa wiązka promieni 

rentgenowskich pada na polikrystaliczną próbkę umieszczoną w osi walca, na powierzchni którego 

znajduje się detektor (materiał służący dla rejestracji kwantów rentgenowskich). Schemat geometrii 

pomiarowej tego typu pokazano na rysunku III.1.2. Przy takiej geometrii wiązka ugięta twoze 

powierzchnie stożka, którego osią jest wiązka pierwotna. Stożki stworzone przez poszczególne 

rodziny płaszczyzn sieciowych są rejestrowane detektorem.  
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Metoda pomiarowa Bragga-Brentano jest techniką ogniskującą, w której używana jest wiązka 

rozbieżna. W metodzie tej źródło promieni rentgenowskich i punktowy detektor znajdują się na 

obwodzie okręgu ogniskowania, w centrum którego umieszczono płaską próbkę (rysunek III.1.3).  

 

 
Rysunek III.1.2. Schemat geometrii 

pomiarowej typu Debye’a-Scherrera. 

Rysunek III.1.3. Schemat geometrii 

pomiarowej typu Bragga-Brentano. 

 

 

W zmodyfikowanych wersjach metody stosowany jest monochromator i niewielkich rozmiarów 

detektor pozycyjny. Zmiany te pozwalają w istotny sposób poprawić jakość danych dyfrakcyjnych w 

tej technice. 

Obydwie wymienione techniki (Debye’a-Scherrera i zmodyfikowana Bragga-Brentano), a także 

technikę energodyspersyjną użyto w badaniach przedstawionych w niniejszej pracy. Szczegóły 

zastosowania wyżej wymienionych technik pomiarowych dla celów badań przedstawionych w 

niniejszej prace zostaną opisane w następnych rozdziałach.  

Wynikiem pomiarów dyfrakcyjnych jest dyfraktogram, który najczęściej przedstawiana jest jako 

wykres dwuwymiarowy zależności natężenia wiązki ugiętej od kąta 2θ (rysunek III.1.4). Położenia 

maksimów dyfrakcyjnych zależą od typu symetrii krystalograficznej, parametrów sieciowych 

materiału i długości fali, a natężenie od rodzaju atomów biorących udział w dyfrakcji i ich położenia 

w komórce elementarnej badanego materiału. Poszerzenie maksimów dyfrakcyjnych związane jest z 

wymiarami krystalitów, defektami w materiale i optyką pomiarową. 

 

 
Rysunek III.1.4. Dyfraktogram polikrystalicznego krzemu zmierzony w geometrii pomiarowej Bragga-

Brentano.  
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III.2. Synchrotron jako źródło promieni rentgenowskich 

Istnieją dwa podstawowe typy źródeł promieniowania rentgenowskiego wykorzystywanych do badań 
dyfrakcyjnych. Są to – lampy rentgenowskie i źródła promieniowania synchrotronowego (PS). W 

lampie rentgenowskiej promieniowanie powstaje przy hamowaniu padających na anodę 
przespiesznych elektronów (promieniowanie ciągłe) lub na skutek przejść kwantowych elektronów 

wzbudzonych w atomach materiału anody lampy (promieniowanie charakterystyczne), a w 

synchrotronie emitowane jest przez wiązkę rozpędzonych cząstek, które tracą energię na 

zakrzywieniach toru.  

Podstawowe własności PS, które czynią je użytecznym w dyfrakcji są następujące: 

- jest to promieniowanie o wysokiej kolimacji wiązki; rozbieżność kątowa wiązki w kierunku 

prostopadłym do płaszczyzny orbity elektronu jest  niezwykle mała, rzędu γ/1  (
2/ mcE=γ , 

gdzie mc

2 = 0.511 MeV – energia spoczynkowa elektronu, E – energia elektronów); 

- rozkład widmowy PS rozciąga się od podczerwieni do długości fali maxλ  - zależnej m. in. od energii 

cząstek w pierścieniu akumulacyjnym; 

- ma wysoką jasność spektralną (strumień promieniowania emitowany z jednostkowej powierzchni 

źródła w jednostkowy kąt bryłowy i w jednostkowym przedziale energii promieniowania ∆E) 106-

107 razy większą niż jasność promieniowania w lampach rentgenowskich; 

- PS jest spolaryzowane liniowo w płaszczyźnie orbity cząstki emitującej promieniowanie; 

- poniżej lub powyżej tej orbity PS ma polaryzację kołową (lewo- lub prawoskrętną); 

- rozkład natężenia PS ma charakter impulsowy. 

Źródłem PS jest pierścień akumulacyjny, w którym stworzone są odpowiednie warunki dla 

podtrzymania stabilnej w czasie wiązki. Porównanie jasności spektralnej różnych źródeł PS pokazano 

na rysunku III.2.1 [1]. Moc promieniowania emitowanego przez lampy rentgenowskie jest bliska 

swojej granicznej wartości z powodu istotnych ograniczeń, związanych z odprowadzeniem ciepła z 

anody, natomiast istniejące źródła PS modyfikuje się tak, aby dodatkowo zwiększyć strumień 102-104 

razy. Osiąga się to zwiększając prąd w pierścieniu akumulacyjnym, zwiększając kąt zbierania 

promieniowania w płaszczyźnie poziomej za pomocą luster ogniskujących i lokując na prostych 

odcinkach pierścienia akumulacyjnego dodatkowe urządzenia – undulatory i wiglery [2].  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek III.2.1. Rozkład energetyczny 

jasności spektralnej promieniowania. 

synchrotronowego dla kilku pierścieni 

akumulacyjnych. W nawiasach podane są 
dane charakterystyczne, przy których 

dokonano pomiarów jasności spektralnej 

(1) - DORIS (5 GeV, 100 mA) (Niemcy, 

Hamburg), (2) - SRS (2 GeV, 685 mA) 

(Wielka Brytania, Daresbury), (3) - NSLS 

(2.5 GeV, 500 mA) (USA, Upton N.Y.), 

(4) - ESRF (5 GeV, 565 mA) (Francja, 

Grenoble). Rysunek pochodzi z pracy [1]. 
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III.3. Technika badań dyfrakcyjnych za pomocą zmodyfikowanego 

dyfraktometru Bragga-Brentano 

Dla ilościowej i jakościowej analizy fazowej oraz określenia struktury wszystkich badanych 

materiałów z wyjątkiem γ–Si3N4 badania rentgenowskie w temperaturze pokojowej i ciśnieniu 

atmosferycznym prowadzono za pomocą dyfraktometru Philips X´Pert Pro Alpha1 MPD (Panalytical) 

(rysunek III.2.1) o zmodyfikowanej geometrii pomiarowej typu Bragga-Brentano (promień koła 

ogniskowania 240 mm). Źródłem promieniowania rentgenowskiego jest lampa rentgenowska z anodą 
miedzianą. Schemat układu pomiarowego jest pokazany na rysunku III.2.2.  

 

 

 

 

Rysunek III.2.1. Dyfraktometr Philips X´Pert Pro Alpha1 MPD (Panalytical): goniometr z uchwytem 

dla próbek, lampą rentgenowską, ruchome ramię z detektorem pozycyjnym (X’Celerator) oraz układ 

optyczny. 

 

 

Lampa rentgenowska z anodą miedzianą generuje wiązkę rozbieżną z promieniowaniem 

charakterystycznym o długościach fali 
1αK

Cu , 
2αK

Cu  i 
βK

Cu . Z wiązki pierwotnej monochromator 

Johanssona wybiera wiązkę monochromatyczną z długością fali 
1αK

Cu (1.54059292(45) Å [3]). 

Monochromatyczna wiązka pierwotna przechodzi przez układ szczelin składujący się z szczeliny 

wejściowej (w praktyce stosowano szczeliny dającą rozbieżność 1°), szczelin Sollera (0.02 rad), 

szczeliny antyrozproszeniowej (redukuje promieniowanie rozproszone na szczelinie wejściowej) i tzw. 

maski (ogranicza rozmiar wiązki pierwotnej w kierunku poprzecznym, dobiera się ją w zależności od 

rozmiarów próbki). 

Uformowana wiązka pada na płaską próbkę przygotowaną w postaci polikrystalicznego proszku 

umieszczonego w odpowiednim uchwycie. Uchwyt z próbką obraca się w trakcie pomiaru dla 

zwiększenia liczby krystalitów biorących udział w dyfrakcji.  
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Rysunek III.2.2. Schemat układu pomiarowego dyfraktometru Philips X´Pert Pro Alpha1 MPD. 

 

 

 

 

Wiązka ugięta na płaszczyznach atomowych rejestrowana jest za pomocą półprzewodnikowego 

licznika paskowego (komercyjna nazwa X’Celerator). Półprzewodnikowy licznik paskowy jest 

wykonany jako krzemowa matryca ze 127 paskami szerokości 50 µm, z których każdy działa jako 

pojedynczy licznik punktowy. Oprogramowanie licznika pozwala na zbieranie kwantów 

rentgenowskich w zakresie od 0.5° (aktywne 33 paski) do 2.1° (aktywne 127 pasków) w każdej 

pozycji kątowej 2θ. Przed licznikiem są ustawione szczeliny Sollera (0.04 rad.). Użycie tego licznika 

umożliwia zbieranie dyfraktogramów rentgenowskich o wysokiej jakości w krótkim czasie. Szczegóły 

związane z możliwościami i charakterystykami pomiarowymi dyfraktometru o takim wyposażeniu 

można znaleźć w pracy [4]. 

Materiały były badane w zakresie kątowym 2θ od 5° do 159°. Temperatura w komorze 

dyfraktometru w trakcie eksperymentów wynosiła 300±2 K. 

Metoda pomiarowa Bragga-Brentano nie jest wolna od błędów systematycznych. W trakcie pracy 

stosowano metodologię eksperymentu i obliczeń mającą za zadanie wyeliminowanie takich błędów i 

ich wpływu na wynik pomiarów. Dla wszystkich pomiarów prowadzonych tą metodą, oprócz pomiaru 

podstawowego wykonywano dodatkowy pomiar z wzorcem wewnętrznym Al2O3 (SRM NIST 676) 

dla określenia bezwzględnych wartości stałych sieci. Wartości parametrów sieciowych Al2O3 (SRM 

NIST 676) oraz stabilność ich w czasie sprawdzono wcześniej korzystając ze wzorca krzemowego 

(SRM NIST 640c). W pracy przyjęto następujące wartości parametrów sieciowych wykorzystanego 

proszku Al2O3: a= 4.75943(5) Å, c= 12.9926(3) Å, zgodne w zakresie błędów z certyfikatem jakości 

dla materiału SRM 676 (a= 4.75919(44) Å, c= 12.99183(174) Å).  
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III.4. Techniki dyfrakcyjne zastosowane w warunkach wysokiej i niskiej 

temperatury 

Badania dyfrakcyjne materiałów w warunkach wysokiej i niskiej temperatury zostały wykonane w 

ośrodku synchrotronowym HASYLAB (DESY) Hamburg, Niemcy, na linii pomiarowej B2. Linia 

pomiarowa B2 (zob. rozdział III.2.1) jest przeznaczona do wysoko- i średniorozdzielczej dyfrakcji 

proszkowej na próbkach cylindrycznych lub płaskich oraz do badań reflektometrycznych (analiza 

cienkich warstw). Rysunek III.2.1c pokazuje ogólny schemat układu pomiarowego. Wyjściowa biała 

wiązka synchrotronowa jest formowana za pomocą dwuodbiciowego monochromatora Si(111) 

(rysunek III.2.1b) ustawionego na drodze białej wiązki pierwotnej. Monochromator pozwala na 

sterowanie długością fali wiązki pierwotnej w zakresie od 0.35 Å do 2.4 Å.  

Wymiary równoległej wiązki padającej na próbkę określone są przez układ szczelin. Najczęściej 

stosuje się wymiary wiązki 15 mm × 1 mm. 

 

 

 

 

 
 

Rysunek III.2.1. (a) licznik OBI typu „image-plate” i komora wysokotemperaturowa; 

(b) komora jonizacyjna (służy do monitorowania natężenia wiązki padającej) i 

obudowa dwuodbiciowego monochromatora; (c) ogólny schemat układu 

pomiarowego linii B2. 
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W pomiarach wysoko- i niskotemperaturowych zastosowano geometrię pomiarową Debye’a-

Scherrera. Badany materiał znajduje się w kapilarze w osi goniometru (wyprodukowanego przez 

HUBER Diffraktionstechnik GmbH), który może być wyposażony w jeden lub kilka punktowych 

liczników scyntylacyjnych z kryształem analizatora (tryb wysokiej rozdzielczości) lub w jeden taki 

licznik z kolimatorem zbudowanym z równoległych płytek metalowych (służący do pracy z płaskimi 

polikrystalicznymi próbkami w geometrii Harta-Parrisha), albo w liniowy detektor pozycyjny typu 

„image-plate” (IP) (tryb średniej rozdzielczości). 

Punktowy licznik scyntylacyjny wyposażony jest w scyntylator NaI z fotopowielaczem. Licznik 

umieszcza się na ramieniu goniometru HUBER 480 za pomocą dwóch dodatkowych małych 

goniometrów HUBER 410, które pozwalają na ustawienie przed licznikiem (opcjonalnie) zwykłej 

szczeliny, lub układu równoległych szczelin, lub też germanowego (Ge(111)) (dla λ < 0.5 Å) czy 

krzemowego (Si(111)) (dla λ > 0.5 Å) kryształu analizatora. Również przed licznikiem jest 

umieszczony atenuator pozwalający na tłumienie wiązki ugiętej za pomocą aluminiowych płytek o 

różnej grubości (tłumienie jest potrzebne w przypadku silnych odbić od monokryształów i układów 

warstwowych). Do mierzenia licznikiem punktowym dostępny jest zakres kątów od –30º do 150º. 

Szerokość połówkowa refleksów braggowskich zmierzonych za pomocą tego licznika w zależności od 

kąta wynosi 0.006 – 0.02°. 

Dla szybkich pomiarów ze średnią rozdzielczością wykorzystuje się niekomercyjny licznik 

dwuwymiarowy typu „image-plate” (nazwa własna OBI) [5]. Licznik OBI montuje się za pomocą 
małego goniometru HUBER 440 na drodze wiązki ugiętej w odległości 345 mm (promień krzywizny 

detektora) od osi. Licznik daje możliwość zbierania dyfraktogramów w zakresie kątowym od 0° do 

110° 2θ. Szerokość połówkowa refleksów braggowskich zmierzonych za pomocą licznika OBI zależy 

od średnicy wykorzystanej kapilary. Tak na przykład przy kapilarze o średnicy 0.3 mm szerokość 
połówkowa refleksów wynosi około 0.05°, a przy średnicy 0.1 mm – około 0.03° [6]. 

Dla pomiarów z licznikiem OBI optymalna średnica kapilary wynosi 0.3 mm oraz dla pracy z 

licznikami punktowymi 0.1 mm. W przypadku znacznej absorpcji w materiale wartości te muszą być 
odpowiednio mniejsze. 

Dla przeprowadzenia pomiarów w warunkach wysokiej temperatury stosowano komorę 
wysokotemperaturową typ 0.65.3 wyprodukowaną przez firmę Stoe & Cie (rysunek III.2.1.a). 

Wymieniona komora jest przeznaczona do badań materiałów w zakresie od temperatury pokojowej do 

1218 K (pomiar temperatury wykonuje się za pomocą termopary). Wykonana jest w postaci 

metalowego cylindra ze znajdującym się w środku grzejnikiem grafitowym. Badany materiał 

umieszczano w kapilarze kwarcowej o średnicy 0.3 mm i wkładano do grzejnika grafitowego. W 

trakcie eksperymentu komora wypełniona jest azotem. Okienko w komorze pozwala na rejestrację 
wiązki ugiętej w zakresie od 0° do 90°.  

Badania niskotemperaturowe były wykonywane za pomocą helowego kriostatu (Cryophysics) z 

kontrolerem PID i z helem pompowanym w jednostopniowym zamkniętym obiegu. Konstrukcja 

kriostatu pozwala na wykonywanie pomiarów dyfrakcyjnych w zakresie od około 10 K do 320 K. 

Pomiar temperatury wykonywano za pomocą diody krzemowej. Badany materiał umieszczano w 

cienkościennej kapilarze szklanej. Średnicę kapilary dobierano w zależności od zdolności 

rozpraszającej badanego materiału. W trakcie pomiaru kapilara z próbką obraca się wokół własnej osi 

(zwiększenie liczby krystalitów biorących udział w dyfrakcji). Bardziej szczegółowy opis konstrukcji 

stacji i komór można znaleźć w pracy [6].  

Eliminację błędów powiązanych ze zmianami długości fali w trakcie pomiaru spowodowanych 

zmianami warunków termomechanicznych pracy monochromatora, oraz z fluktuacjami pozycji wiązki 

w pierścieniu aktywacyjnym synchrotronu dokonywano w oparciu o wzorzec wewnętrznego w postaci 

proszku diamentowego (metoda opisana w [7]). Wzorzec ten używano w całym zakresie 

temperaturowym przeprowadzonych badań. Do właściwego użycia wzorca potrzebna jest informacja o 

temperaturze. Charakterystyka strukturalna oraz zmiany parametrów sieciowych diamentu z 

temperaturą, opracowane na podstawie dostępnej literatury, podane są w Dodatku A. 
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III.5. Techniki dyfrakcyjne zastosowane w warunkach wysokiego ciśnienia 

Badania dyfrakcyjne w warunkach wysokiego ciśnienia zostały przeprowadzone w ośrodku 

laboratoryjnym HASYLAB (DESY) Hamburg, Niemcy, na linii pomiarowej F2.1.  

Linia pomiarowa jest wyposażona w prasę MAX80 (produkcja firmy Nippon Research & 

Development, NRD), zaprojektowaną do celów pomiarów dyfrakcyjnych w warunkach wysokiego 

ciśnienia [8]. Na rysunku III.4.1 przedstawiono fotografię i schemat układu pomiarowego.  

 

 

 

(a)                                                                     (b) 

 

Rysunek III.4.1. Fotografia (a) i schemat układu pomiarowego (b): prasa MAX-80 wyposażona w 

detektor energodyspersyjny. 

 

 

 

Wiązka białego promieniowania przechodzi przez układ sterowanych szczelin wolframowych, 

które pozwalają na zmianę jej przekroju i jej kierunku (przekrój wiązki pierwotnej można zmieniać od 

50×50 µm2 do 100×100 µm2). Ugięta przez badany materiał wiązka jest rejestrowana za pomocą 
detektora germanowego (rozdzielczość 135 eV dla 6.3 keV i 450 eV dla 122 keV) ustawionego pod 

stałym wybranym kątem w stosunku do wiązki pierwotnej. Przekrój wiązki ugiętej (zwykle 100 µm2) 

jest określony przez drugi układ szczelin. W trakcie niniejszych badań kąt θ wynosił około 4.5º. 

Warunki wysokiego ciśnienia tworzone są za pomocą hydraulicznej prasy MAX80. Próbka z 

badanym preparatem umieszczonym wewnątrz ściskana jest z sześciu stron przez kowadła 

wolframowe (rysunek III.4.2). Maksymalny nacisk, który może wygenerować prasa, wynosi około 

100 ton. Przy wymiarach próbki 8×8×8 mm3 i nacisku 80 Ton prasa pozwala osiągnąć ciśnienia do 5-7 

GPa. Ograniczenia w nacisku związane są z konstrukcją komory ciśnieniowej - zwiększenie nacisku 

ponad 80 Ton zwiększę ryzyko mechanicznego zniszczenia kowadeł. 

Konstrukcja próbki (zob. niżej) umożliwia zmianę temperatury badanego materiału w trakcie 

eksperymentu (zakres od 298 K do 2273 K). Temperatura wyznaczana jest za pomocą termopary 

umieszczanej w pobliżu badanego materiału. 
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Próbkę wykonywano w kształcie sześcianu, o wymiarach 8×8×8 mm, z mieszaniny amorficznego 

boru z żywicą epoksydową. W osiowo wywierconym otworze umieszczano grafitowy grzejnik, 

dociskany za pomocą dwóch miedzianych pierścieni wypełnionych pyrofilitem. Badany materiał 

umieszczano w miniaturowym tyglu wykonanym z heksagonalnego azotku boru (hBN). Heksagonalny 

azotek boru powszechnie stosuje się jako materiał takiego tygla ze względu na jego własności 

fizykochemiczne. Materiał ten jest termicznie wytrzymały, nie przewodzi prądu elektrycznego, jest 

chemicznie obojętny, słabo absorbuje promienie rentgenowskie. Wartości ciśnienia w komorze 

wyznaczano za pomocą materiału wzorcowego o znanych zależnościach parametrów sieciowych od 

ciśnienia i temperatury. Wzorzec umieszczano w tyglu w pobliżu badanego materiału i oddzielano od 

niego poprzez warstwę chemicznie obojętnego materiału (hBN). Jako wzorzec ciśnieniowy używano 

NaCl, stosując zalezność parametru sieciowego NaCl od ciśnienia i temperatury podana w pracy [9]. 

Dla wyznaczenia wielkości ciśnienia stosowano program DECKER [10] wykorzystujący zależność 
wyznaczoną przez Deckera. Rysunek III.4.3 przedstawia konstrukcję próbki ciśnieniowej i jej 

poszczególne elementy.  

 

 

 

 

Rysunek III.4.3. Konstrukcja próbki ciśnieniowej. Uzyskanie 

efektu grzania możliwe jest po dociśnięciu górnego i dolnego 

otwarcia (będących pod napięciem) do widocznych w przekroju 

pierścieni miedzianych. 

 

 

 

 

 

Rysunek III.4.2. Układ kowadeł. 

Próbka jest ściskana przez sześć 
kowadeł „wolframowych” (widoczne 

są cztery boczne kowadła i próbka 

pomiędzy nimi). Szczeliny między 

kowadłami (0.2 – 0.5 mm) pozwalają 
na przejście wiązki pierwotnej i 

ugiętej. 
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Rozdział IV. Metodyka analizy danych 
IV.1. Udokładnienie struktury krystalicznej i analiza ilościowa 
IV.1.1. Metoda Rietvelda 

Metoda Rietvelda jest to technika obliczeniowa stosowana do analizy dyfraktogramów otrzymanych w 

wyników pomiarów dyfrakcyjnych materiałów polikrystalicznych. Polega ona na numerycznym 

dopasowaniu teoretycznego profilu dyfraktogramu do profilu dyfraktogramu eksperymentalnego w 

pewnym zakresie kątów lub energii, w oparciu o startowy model struktury faz składowych badanego 

preparatu. Metoda została opracowana przez H.M. Rietvelda w roku 1967 dla celów dyfrakcji 

neutronowej [1] a w roku 1977 została po raz pierwszy użyta do analizy dyfraktogramów 

rentgenowskich [2]. Zastosowanie metody pozwala na udokładnienie parametrów strukturalnych 

materiału (parametry sieci, współrzędne atomów, czynniki temperaturowe, obsadzenia pozycji 

atomów) wszystkich faz składowych materiału. W przypadku dyfrakcji neutronów metoda dodatkowo 

pozwala na udokładnienie struktury magnetycznej badanego materiału. 

Dla przeprowadzania udokładnienia struktury krystalicznej metodą Rietvelda, dyfraktogram 

badanego materiału musi być przedstawiony jako zależność dwuwymiarowa. Taki dyfraktogram 

składa się z punktów opisujących natężenie wiązki ugiętej w funkcji długości wektora dyfrakcji Q 

wyrażonej przez kąt 2θ, energii itp. (dla uproszczenia opisu w dalszym ciągu będziemy posługiwać się 
pojęciem kąta dyfrakcji, gdyż jest to zmienna najczęściej stosowana). Natężenie wiązki ugiętej jest 

opisane za pomocą kinematycznej teorii dyfrakcji, która jest podstawą obliczenia teoretycznych 

dyfraktogramów w metodzie Rietvelda. Matematycznie metoda Rietvelda opiera się na optymalizacji 

modelu składającego się z zestawu parametrów opisujących strukturę materiału, geometryczne i 

optyczne warunki pomiaru. Poszukiwanie takiego zestawu jest realizowane poprzez minimalizacje 

różnicy między dyfraktogramem obliczonym i eksperymentalnym. 

Każdy dyfraktogram można opisać bazując na fizycznych parametrach opisujących rozproszenie 

fotonów rentgenowskich na polikrystalicznym materiale. Takie parametry można podzielić na pięć 
klas. 

 

Klasy parametrów: 

I. Materiał (opisują grupę przestrzenną kryształu i amplitudę strukturalną ugiętej na krysztale wiązki): 

   1. Parametry sieci, 

   2. Położenia atomów, 

   3. Obsadzenie pozycji atomowych, 

   4. Czynniki temperaturowe. 

II. Parametry kształtu refleksu (opisują kształt zmierzonych refleksów oraz zmianę tego kształtu z 

kątem dyfrakcji): 

   1. FWHM (szerokość połówkowa refleksów i zmiana szerokości z kątem), 

   2. Parametry określające kształt refleksu i jego zmiany z kątem, 

   3. Asymetria refleksów i jej zmiany z kątem. 

III. Warunki pomiaru (opisują wybraną geometrię pomiaru oraz charakterystykę wiązki pierwotnej i 

rozproszonego promieniowania rentgenowskiego): 

   1. Długość fali, 

   2. Błędy systematyczne wynikający z geometrii pomiaru, 

   3. Parametry tła.  

VI. Przygotowanie próbki: 

   1. Czynnik ekstynkcji (związany z rozmiarem krystalitów), 

   3. Orientacja uprzywilejowana (związana z kształtem i sposobem ułożenia krystalitów), 

   4. Rozmiary próbki, 

   5. Chropowatość powierzchni próbki. 

V. Czynnik skali. 

Parametry z grup I, II, IV i V są niezależne dla każdej fazy składowej badanego preparatu. Większość 
parametrów może podlegać udokładnieniu, a niektóre są ustalanie bez takiej możliwości. 
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Rysunek IV.1.2.1 Dyfraktogram zmierzony i dopasowany do niego, za pomocą metody Rietvelda, 

dyfraktogram teoretyczny materiału dwufazowego polikrystalicznego. Symbole: dyfraktogram 

eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich od 

faz składowych ( |||| ). 

 

 

Przed udokładnieniem należy dobrać odpowiedni startowy model opisujący strukturę krystaliczną 
faz składowych preparatu. Refleksy pochodzący od faz nie uwzględnione w modelu są widoczne na 

krzywej różnicowej. Wynikiem udokładniania struktury materiałów metodą Rietvelda są parametry 

strukturalne wspomnianych faz i zbudowany na ich podstawie dyfraktogram teoretyczny. Na rysunku 

IV.1.2.1 pokazano przykład takiego dopasowania, krzywa różnicowa pokazuje niezgodności 

pomiędzy dopasowaniem i eksperymentem. W tym wypadku niezgodności są małe i pochodzą od 

kształtu refleksów.  

Opis podstawy i stosowania metody Rietvelda są bardziej szczegółowo podane w Dodatku B. 

 

 

IV.1.2. Metoda Le Baila 

Tak zwana metoda Le Baila jest techniką dopasowania całkowitego profilu dyfraktogramu. Metoda 

została opracowana przez Armela LeBaila [3] jako narzędzie pomocnicze w rozwiązywaniu struktur 

materiałów polikrystalicznych, które pozwala na określenie amplitud strukturalnych refleksów 

braggowskich. Metoda Le Baila może być też wykorzystana dla wyznaczenia parametrów sieciowych 

składników badanego materiału z korektą błędów systematycznych bez znajomości struktury 

krystalicznej materiału.  

Podobnie jak w metodzie Rietvelda wynikiem procedury dopasowania w metodzie Le Baila jest 

najlepszy zestaw parametrów opisujących kształt tła, profile refleksów, parametry sieciowe fazowych 

składników próbki oraz błędy systematyczne. Natężenia refleksów dyfrakcyjnych są dopasowywane 

niezależnie dla każdego refleksu. Dla przeprowadzenia procedury Le Baila nie są wykorzystywane 

informacje o strukturze krystalicznej badanego materiału oprócz wiedzy bliskiej wartości parametrów 

sieciowych i o układzie krystalograficznym materiału. Szczegóły realizacji algorytmu w programie 

Fullprof opisane są w pracy [4]. 

W niniejszej pracy metoda LeBaila została użyta dla określenia zmian parametrów sieciowych 

badanych materiałów w warunkach wysokiego ciśnienia. Metodę tę wybrano ze względu na to, że z 

powodu absorpcji i trudności określenia polaryzacji białej wiązki synchrotronowej modelowanie 

natężeń refleksów braggowskich dla widm zmierzonych metodą energodyspersyjną jest praktycznie 

niemożliwe. 
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IV.1.3. Analiza ilościowa 

Metodę dyfrakcji proszkowej stosuje się w ilościowej analizie fazowej od lat 40-tych XX wieku. W 

roku 1987 Hill i Howard opublikowali pierwszą pracę opisującą procedurę bezwzorcowej analizy 

ilościowej opartej o metodą Rietvelda [5] dla dyfrakcji na neutronach, a rok później O'Connor i 

Raven, a także Bish i Howard pokazali skuteczność procedury dla wyników otrzymanych za pomocą 
dyfrakcji rentgenowskiej [6], [7]. Wyliczony w trakcie analizy rietveldowskiej czynnik skali dla 

poszczególnych faz pozwala na obliczenie ilości materiału:  

( )
( )∑

=

i

ii

PP

P

ZMVS

ZMVS

W  

gdzie, 

 

P

W  - udział wagowy fazy p w mieszaninie; 

S - skala; 

Z - ilość jednostek formalnych przypadających na komórkę elementarna; 

M - masa molowa związku; 

V - objętość komórki elementarnej badanego materiału. 

 

Dla otrzymania wiarygodnych wyników analizy ilościowej za pomocą metody Rietvelda należy 

trzymać się określonych zasad: 

- Badany materiał nie może wykazywać istotnej orientacji uprzywilejowanej.  

- Struktura krystaliczna każdej fazy musi być znana, a model krystaliczny dopasowany 

poprawnie. 

- Mikroabsorpcja w badanym preparacie musi być uwzględniona. 

 

W praktyce wszystkie opisane w rozdziale IV.1 metody mogą być zrealizowane przez jeden program 

komputerowy. W przypadku niniejszej dysertacji stosowano uniwersalny program FullProf [8]. 

 

 

IV.2. Określenie rozszerzalności termicznej materiału 

Zjawisko rozszerzalności termicznej związano z drganiami atomów w sieci krystalicznej pod 

wpływem temperatury. Współczynnik rozszerzalności objętościowej jest miarą zmiany 

objętości jednostkowej po ogrzaniu o jednostkową temperaturę (1 K) i wyraża się wzorem: 
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α                                                                                                                       (IV.2.1) 

 

Współczynnik rozszerzalności objętościowej można określić wykorzystując równanie Grüneisena, 

zgodnie z którym: 

 

V

C

BT

V

V 0)( γα =                                                                                                                          (IV.2.2) 

gdzie 

 

γ – parametr Grüneisena (opisuje zależność częstości drgań w krysztale od deformacji), 
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0 ,                                                                                                                        (IV.2.3) 

 

V – objętość komórki elementarnej materiału, 

 

C
V
 –pojemność cieplna kryształu. 
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Zależności V(T) w podejściu Grüneisena opisuje wzór:  
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gdzie  

 

V0 – objętość komórki elementarnej materiału w temperaturze 0 K, 

 

γ

00

0

VB

Q =                                                                                                                                    (IV.2.5) 

B0 – moduł ściśliwości, 

E – energia drgań sieci krystalicznej. 

 

Energię drgań sieci krystalicznej można opisać za pomocą modelu Debye'a, który rozpatruje 

ciało stałe jako izotropowy ośrodek sprężysty, w którym mogą rozchodzić się fale o długości większej 

od podwójnej odległości między atomami sieci krystalicznej. W modelu tym przyjmuje się, że drgania 

atomów w sieci krystalicznej można uważać za harmoniczne. Dlatego można je przybliżyć układem 

oscylatorów kwantowych. Energia drgań sieci krystalicznej, E, wyraża się wzorem: 
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gdzie 

 

k
DD

ωθ h=  - temperatura Debye'a; (W przybliżeniu można powiedzieć, że stanowi ona granicę 

między obszarem wysokich temperatur, gdzie drgania atomów mają charakter klasyczny, a obszarem 

niskich temperatur, gdzie efekty kwantowe grają istotną rolę),  
 

kTx
D

ωh=  (h -stała Plancka, k- stała Boltzmanna), 

 

n – liczba atomów w komórce, 

 

R – stała gazowa. 

 

Przedstawioną zależność V(T) (wzór: IV.2.3) dopasowywano do krzywych eksperymentalnych. 

Dopasowanie zrealizowano za pomocą metody najmniejszych kwadratów. Na podstawie 

współczynników dopasowanej zależności V(T) wyznaczono zależność objętościowego współczynnika 

rozszerzalności αv(T) w badanym zakresie temperatur i temperaturę Debye'a. 

W dalszym ciągu pracy odnosząc się do metody opisanej powyżej będziemy używali określenia 

„model Debye'a-Grüneisena”. 
 

 

IV.3. Określenie ściśliwości materiału 

Zdolność ciał do zmiany objętości pod wpływem zmian ciśnienia zewnętrznego nazywa się 
ściśliwością. Ściśliwość ciał charakteryzuje moduł ściśliwości B, opisujący zmiany objętości ciała 

zachodzące pod wpływem zmiany ciśnienia. Moduł ściśliwości zdefiniowany jest w następujący 

sposób: 
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gdzie: 

V - objętość 
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P - ciśnienie 

 

Dla określenia modułu ściśliwości badanych materiałów zostały eksperymentalnie wyznaczone 

zależności objętości komórek elementarnych badanych materiałów od ciśnienia i przeprowadzone 

dopasowania modelu Bircha-Murnaghana [9] do zmierzonych punktów.  

Równanie stanu Bircha-Murnaghana w najczęściej stosowanej wersji uwzględniającej pierwszą 
pochodną modułu ściśliwości po ciśnieniu ma następującą postać [10]: 
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gdzie: 
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Obliczenia modułu ściśliwości dla badanych materiałów wykonano za pomocą programu EOS-

FIT (wersja 5.2) [11]. 
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Rozdział V. Wyniki badań 
V.1. Własności strukturalne i elastyczne azotku galu (GaN) 
V.1.1. Charakterystyka materiału: analiza fazowa i udokładnienie struktury GaN 

Polikrystaliczny proszek azotku galu został wykonany na Politechnice Warszawskiej, metodą opisaną 
w pracy [1]. Czystość chemiczna materiałów składowych, uszytych dla syntezy azotku galu była 

następująca: gal – 6N, amoniak – 4N, azot czystości 99.9995. Próbka GaN i próbka GaN+Al2O3 były 

badane w zakresie kątowym od 25º do 159º, z krokiem 0.017º w ciągu 16 godzin. 

Analiza fazowa pokazała, że oprócz fazy GaN o strukturze wurcytu w próbce nie ma żadnych 

obcych faz. Dla określenia parametrów strukturalnych badanego materiału została wykonana analiza 

rietveldowska. Próbkę opisano modelem jednoskładnikowym zawierającym fazę wurcytową GaN#. 

Zestaw parametrów udokładnionych w trakcie analizy jest podany w tabeli V.1.1.1. Rysunek V.1.1.1 

ilustruje rezultaty udokładnienia obu próbek za pomocą metody Rietvelda. 

 
Tabela V.1.1.1. Parametry uwzględniane w analizie rietveldowskiej polikrystalicznego azotku galu i jego 

mieszaniny z Al2O3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 skróty objaśniono w dodatku C-٭            

 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 

Rysunek V.1.1.1. Rezultaty udokładnienia struktury polikrystalicznego azotku galu (RWP = 13.7%, 

Rp = 11.9%, REXP = 2.29 %, GOF = 20.12 SCOR= 4.142) (a) i jego mieszaniny ze wzorcem Al2O3 

(RWP = 16.4%, Rp = 14.5%, REXP = 2.63%, GOF = 23.40 SCOR= 3.899) (b) za pomocą metody 

Rietvelda. Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬), 

pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 

 

 

                                                 
#
 W przypadku badań strukturalnych próbek z wzorcem wewnętrznym Al2O3 (dla GaN i dla każdego innego 

materiału opisanego w następnych rozdziałach z wyjątkiem gamma Si3N4) w metodzie Rietvelda uzupełniano 

model strukturalny o dodatkową fazę Al2O3. 

Składniki fazowe Parametry udokładniania 

GaN Al2O3 

Parametr skali Tak Tak 

Tło wielomian 6-go stopnia 

Długość fali N.U.
(٭)

 

Błędy systematyczne Zero, SyCos 

Parametry sieci a, c N.D. 

Współrzędne atomów z(N) z(Al), x(O) 

Czynniki temperaturowe Izotropowe  Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu 
(funkcja, parametry) W ,V ,U, η0, x W ,V ,U, η0, x 

Asymetria Tak Tak 
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Obliczone parametry sieciowe dla azotku galu wynoszą a = 3.18957(8) Å, c = 5.1864(1) Å, 

parametr u = 0.385(2), czynniki temperaturowy BGa = 0.48(4) Å-2, BN = 0.26(21) Å-2. Podane wyżej 

parametry sieciowe obliczono z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego. Literaturowe parametry 

sieciowe GaN zawierają się w zakresie od 3.188 do 3.189 Ǻ dla parametru a i od 5.185 do 5.1865 Ǻ 

dla parametru c (tabela V.1.1.2). Wartości obliczone w pracy wykazują dobrą zgodność z danymi 

literaturowymi. Stosunek c/a w cytowanych pracach znajduje się w zakresie od 1.6259 do 1.6267. 

Stosunek c/a obliczony na podstawie danych otrzymanych w niniejszej pracy wynosi 1.6260(2) i 

znajduje się w zakresie podanym w literaturze. Wartość wolnego parametru u jest nieco większa niż 
wyznaczone we wcześniejszych pracach eksperymentalnych [2], [3], [4], [5]. 

 

 

Tabela V.1.1.2. Dane literaturowe, obliczonych i eksperymentalnych wartości parametrów sieciowych i stosunku 

c/a i parametru u polikrystalicznego i monokrystalicznego azotku galu.
1
 

   a [Å]    c [Å]     c/a u T [K] materiał/metoda referencje 

3.18959(4) 5.1863(1) 1.62605(7) 0.385(2) 298(2) polikryształ XPD bez  
wzorca wewnętrznego 

obecny wynik 

3.18957(8) 5.1864(1) 1.6260(2) 0.385(2) 298(2) polikryształ XPD z  
wzorcem wewnętrznym 

obecny wynik 

3.181(3) 5.184(4) 1.630(3) 0.337(2) 298 polikryształ XPD [6] (2005) 

3.18940(1) 5.18614(2) 1.62606(1) 0.3789(5) 298 polikryształ XPD [5] (2004) 

3.1887(1) 5.1853(4) 1.62615(6) – 298 polikryształ XPD  [7] (2000) 

3.18843 5.18524 1.62627 – 300 polikryształ XPD [4] (2000) 

3.1897(1) 5.1860(2) 1.62586(1) 0.37781 296.5 polikryształ NPD  [4] (2000) 

3.1891(1) 5.1853(3) 1.6259(1) 0.3812(4) 291 polikryształ XPD  [3] (1999) 

3.1893 5.1855 1.6259 – 296 polikryształ XPD [8] (1999) 

3.18917(2) 5.18614(2) 1.62617(1) – 298 polikryształ XPD  [9](1998) 

3.1888(8) 5.1850(2) 1.6260(5) – 298 polikryształ XPD [10](1996) 

3.1881(5) 5.1860(2) 1.6267(3) – 295 monokryształ XCSD [11](1999) 

3.1890(3) 5.1863(7) 1.6263(2) – 298 monokryształ XSCD [12](1998) 

3.1890(3) 5.1862(2) 1.6263(2) – – monokryształ XSCD [13](1996) 

3.1890(3) 5.1864(2) 1.6263(2) – 298 monokryształ XSCD [14](1996) 

3.1879-  
  3.1894(1) 

5.1856- 
   5.1865(1) 

1.6267(2) – – monokryształ XSCD [15](1995) 

3.190(1) 5.189(1) 1.627(1) 0.377(1) rt monokryszta XSCD [2] (1977) 

3.1986 5.226 1.6339 0.3772 – teoria  [16] (1998) 

3.131 5.104 1.6302 0.3768 – teoria  [17] (2001) 

3.2011 5.1970 1.6235 0.3775 – teoria [18] (1996) 

3.193 5.218 1.634 0.376 291 teoria  [19] (1997) 

3.17 5.13 1.62  0.379  – teoria  [20] (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Wartości błędów parametrów struktury wyznaczone były w cytowanych pracach różnymi metodami  i nie są w 

pełni porównywalne. Uwaga ta dotyczy wszystkich cytowanych w całej niniejszej pracy. 
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V.1.2. Zależność parametrów struktury od temperatury i rozszerzalność 

termiczna GaN 

Badania były wykonane w zakresie temperaturowym od 14 K do 309 K w warunkach niskiej 

temperatury i w zakresie od 298 K do 1073 K w warunkach wysokotemperaturowych. Pomiary 

niskotemperaturowe zostały wykonane w trybie wysokorozdzielczym. Dyfraktogramy były 

rejestrowane za pomocą punktowego licznika pozycyjnego w zakresie kątowym od 38° do 41.1° z 

krokiem 0.008°. Badane próbki zostały przygotowane w postaci azotku galu z polikrystalicznym 

diamentem służącym jako wzorzec długości fali. Dyfraktogramy mierzone w zakresie 

wysokotemperaturowym były zbierane za pomocą licznika OBI, w przedziale kątowym od 9° do 45°, 

krok zapisywania 0.008°. Długość fali w trakcie pomiarów wynosiła około 0.4948 Å.  

Struktura azotku galu w każdej temperaturze została udokładniona korzystając z metody 

Rietvelda. W oparciu o wstępne badania strukturalne w udokładnieniach był użyty model ze 

składnikami fazowymi GaN i C (diament). Tabela V.1.2.1 pokazuje zestaw parametrów udokładniania 

dla dyfraktogramów zbieranych w niskich temperaturach, a tabela V.1.2.3 dla dyfraktogramów 

zbieranych w wysokich temperaturach. 

Rysunek V.1.2.1 pokazuje rezultaty udokładniania dla dyfraktogramów zebranych przy 

temperaturze próbki 14 K i 302 K. Na wybranym odcinku kątowym znajdują się refleksy 310, 222, 

116, 311, 304, 215, 312, 206 i 107 od azotku galu i refleks 422 od diamentu. Na rysunku V.1.2.2 

pokazane są przykłady udokładnień dyfraktogramów zebranych przy temperaturach 298 K i 1073 K.  

 

 

Tabela V.1.2.1. Zestaw parametrów udokładnianych metodą Rietvelda dla mieszaniny GaN ze wzorcem 

diamentowym w niskich temperaturach. 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania GaN C(diament) 

Parametr skali Tak Tak 

Tło wielomian 2-go stopnia 

Długość fali Tak 

Błędy systematyczne brak 

Parametry sieci a, c  wg. Tabeli A.2 (Dodatek A) 

Współrzędne atomów z(N1) N.D. 

Czynniki temperaturowe Izotropowe  Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu  
(funkcja, parametry) W ,η0 W , η0 

Asymetria N.U. N.U. 

 

 

Tabela V.1.2.2. Zestaw parametrów udokładnianych metodą Rietvelda dla mieszaniny GaN ze wzorcem 

diamentowym w wysokich temperaturach. 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania GaN C (diament) 

Skala Tak Tak 

Tło wielomian 8-go stopnia 

Długość fali Tak 

Błędy systematyczne Zero 

Parametry sieci a, c wg. Tabeli A.2 (Dodatek A) 

Współrzędne atomów z(N1) N.D. 

Czynniki temperaturowe Izotropowe  N.U. 

pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu  
(funkcja, parametry) W ,U, η0 W ,U, η0 

Asymetria Tak Tak 
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(a) 
(b) 

 

Rysunek V.1.2.1. Wynik udokładnienia mieszaniny GaN/C (diament) za pomocą metody Rietvelda 

w temperaturach 14 K (a) i 302 K (b). Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny 

(▬), krzywa różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 

 

 

 

(a) (b) 
 

Rysunek V.1.2.2. Wynik udokładniania mieszaniny GaN/C (diament) za pomocą metody 

Rietvelda w temperaturach 298 K (a) i 1073 K (b). Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), 

teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 

 

 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń otrzymano zależności parametrów sieciowych GaN od 

temperatury. Przebieg zależności parametrów sieciowych a i c oraz stosunku c/a pokazano na rysunku 

V.1.2.3. Wyznaczone zależności pokazują, że wartości parametrów sieciowych a i c w zakresie 

temperaturowym od 14 K do około 100 K są praktycznie stałe i znajdują się na poziomie około 

3.1879 Å i 5.1839 Å, odpowiednio i dalej rosną ze wzrostem temperatury do wartości 3.204 Å dla 

parametru a i 5.2075 Å dla parametru c. Stosunek c/a jest stały (około 1.6261) poniżej 100 K i po 

przekroczeniu tej granicy liniowo maleje ze wzrostem temperatury do wartości 1.6253 w 1073 K. 

Otrzymane wyniki są porównane na rys. V.1.2.3 z najnowszymi wynikami przedstawionymi w pracy 

[21]. Zgodność obecnych wyników w zakresie wspólnym jest bardzo dobra, z tą różnicą, że obecne 

wyniki obejmują szerszy zakres temperatur i mają znacznie mniejszy rozrzut punktów pomiarowych, 

co ma bardzo istotny wpływ na dokładność wyznaczenia współczynnika rozszerzalności w funkcji 

temperatury.  



 33

0 150 300 450 600 750 900 1050

3.189

3.192

3.195

3.198

3.201

3.204

a
 [

Å
]

T [K]  
(a) 

0 150 300 450 600 750 900 1050

5.184

5.188

5.192

5.196

5.200

5.204

5.208

c
 [

Å
]

T [K]

(b) 

0 150 300 450 600 750 900 1050

1.62510

1.62525

1.62540

1.62555

1.62570

1.62585

1.62600

1.62615

1.62630

 

c
/a

T [K]  
(c) 

 

 

 

Rysunek V.1.2.3. Zalezność parametrów 

sieciowych GaN od temperatury: (a) 

parametr a, (b) parametr c, (c) stosunek c 

do a.  

Symbole: wartości w zakresie niskich 

temperatur (□), wartości w zakresie 

wysokich temperatur (■). punkty 

eksperymentalne z ref. [21] (○).  

 

 

 

Zależność u, wolnej współrzędnej z atomu azotu w strukturze wurcytu od temperatury pokazano 

na rysunku V.1.2.4. Przedstawione na wykresie punkty w zakresie niskich temperatur wyznaczone we 

wcześniejszych badaniach [22] - wykazują one znaczny duży. Związane to jest z niedoskonałą 
statystyką zebranych dyfraktogramów. Punkty wysokotemperaturowe wykazują nieznaczące 

odchylenia w zakresie od 300 do 500 K, co prawdopodobnie jest spowodowane pewną nie stabilnością 
pozycji próbki w stosunku do wiązki pierwotnej i fałszowaniem natężeń maksimów braggowskich. 

Zgodnie z oczekiwaniami teoretycznymi (zob. ref. [2]) wartość u powinna rosnąć z temperaturą kiedy 

c/a maleje. Obliczone wartości u przy obecnych zmianach stosunku osiowego c/a (wzór I.2.1) rosną z 

temperaturą od 0.37605 dla temperatury 14 K do 0.37619 dla temperatury 1073 K. Zmiany te są o 

wiele mniejsze niż odchylenia standardowe, z którymi bezpośrednio metodą Rietvelda określono u w 

niniejszej pracy. Z otrzymanych wyników można wywnioskować, że zastosowane techniki prowadzą 
do stosunkowo dużej niepewności parametru u, i dla precyzyjnego określenia ewentualnej jego 

zmienności temperaturowej należałoby powtórzyć pomiary dobierając inne warunki. 
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Rysunek V.1.2.4. Zmiany u (współrzędnej 

z atomu azotu w strukturze wurcytu) z 

temperaturą dla GaN.  

Symbole: wartości wyznaczone w 

zakresie niskich temperatur (ref. [22] (□), 

wartości w zakresie wysokich temperatur 

(■) ,obliczone ze stosunku c do a wartości 

u dla modelu jednakowej długości wiązań 
(○). 

 

Rozszerzalność termiczna dla polikrystalicznego GaN była badana od lat 70 [23], [24]. Badania te 

zostały wykonane w zakresie temperatur od 300 K do 600 K i od 186 K do 723 K, odpowiednio. 

Najnowsze wyniki opublikowano w pracach [25] i [21] w zakresach temperatur od 15 K do 1253 K i od 

12 K do 1025 K. W pracach tych podano zależność α(T) na podstawie (odpowiednio) dopasowania 

wieloczęstościowego modelu Einsteina i modelu Debye'a oraz porównano z wcześniejszymi pracami 

eksperymentalnymi i teoretycznymi.  

Temperatura Debye'a (ΘD) heksagonalnego azotku galu została wyznaczona z przedstawionej 

zależności V(T) (rysunek V.1.2.5a) przez dopasowanie modelu Debye'a-Grüneisena i wynosi 779 K. 

Wyznaczona wartość jest około 100 K niższa niż niedawny wynik z pracy [21] i nieco wyższa niż 
podawana w pracach dawniejszych (zob. tabela V.1.2.3). 

Zastosowanie modelu Debye'a-Grüneisena pozwoliło na wyznaczenie rozszerzalności termicznej 

azotku galu w badanym zakresie temperaturowym. Przebieg zależności α
V
(T) przedstawiono na rysunku 

V.1.2.5b. Objętościowa rozszerzalność termiczna w temperaturze pokojowej (300 K) równa się 
11.362×10-6 K-1. Spadek wartości c/a (powyżej 100 K) z temperaturą pokazuje, że występuje 

anizotropia rozszerzalności (niższa w kierunku c niż w kierunku a). Zjawisko to było znano wcześniej 

(np. [23], [26], [21]) z danych pokazanych na rysunku V.1.2.3c widać o wiele wyraźniej niż w 

poprzednich pracach, że c/a ma przebieg liniowy w szerokim zakresie temperatur (od 100 do 1073 K). 
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Rysunek V.1.2.5. Zmiany objętości komórki elementarnej azotku galu z temperaturą (a) (symbole: 

wartości w zakresie niskich temperatur (□), wartości w zakresie wysokich temperatur (■). punkty 

eksperymentalne z ref. [21] (○), zależność V(T) dopasowaną modelem Debye’a-Grüneisena (▬)) i 

zależność α
v
(T) (b). 
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Tabela V.1.2.3. Eksperymentalne i teoretyczne wartości ΘD dla GaN. 

 

ΘD [K] Zakres temperatur [K] Metoda badawcza Referencje 

779 14-1073 eksp. XPD obecny wynik 

868±20 ( ||a) 12–1025 eksp. HRXRD [21] (2005) 

898±24 ( ||c) 12–1025 eksp.  HRXRD [21] (2005) 

586 294-753 eksp.  XRD [27] (1999) 

600 77–300 eksp.  XRD [23] (1974) 

749 2–1067 – cytowana przez [28] 

500 - 870 
 

8 spektroskopia 
neutronowa 

[29] (1998) 

560 – – [30] (1999) 

400±60 4.2–300 przewodnictwo 
cieplne 

[31] (2003) 

278 1.9–10 pomiary 
pojemności 
cieplnej 

[32] (2004) 

600 
 

– – [33] (1963) 
[34] (1973) 

674 – – [35] (1996) 
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V.2. Własności strukturalne i elastyczne azotku indu (InN) 

V.2.1. Charakterystyka materiału: analiza fazowa i udokładnienie struktury InN 

Pomiary właściwości strukturalnych azotku indu w warunkach wysokiego ciśnienia oraz wysokiej i 

niskiej temperatury zostały przeprowadzone na polikrystalicznych proszkach azotku indu 

otrzymanych z różnych źródeł. Otrzymane materiały poddano wstępnej analizie strukturalnej i 

fazowej. 

Pierwszy badany materiał został wyprodukowany przez firmę ALDRICH (materiał A). Czystość 
chemiczna materiału - 99.99. 

Przygotowane próbki były badane w zakresie kątowym od 25º do 159º, z krokiem 0.009º w ciągu 

14 godzin (w przypadku czystego materiału) i 20 godzin (w przypadku mieszaniny materiału ze 

standardem wewnętrznym).  

Analiza fazowa pokazała, że próbka zawiera InN (struktura typu wurcytu, grupa przestrzenna 

P63mc), In (o strukturze tetragonalnej, I4/mmm) i In2O3 (o strukturze regularnej, Ia-3). 

Dla określenia zawartości zidentyfikowanych faz oraz wyznaczenia ich dokładnych stałych sieci 

zastosowano metodę Rietvelda. W udokładnianym modelu uwzględniono wszystkie wymienione 

wyżej fazy: InN, In i In2O3. W tabeli V.2.1.1 podano parametry zastosowane przy udokładnieniu. 

Rysunek V.2.1.1(a, b) pokazuje rezultaty udokładnienia badanych próbek. 

 
Tabela V.2.1.1. Parametry uwzględniane w analizie rietveldowskiej polikrystalicznego azotku indu (materiał A) 

i jego mieszaniny z Al2O3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Rysunek V.2.1.1. Rezultaty udokładnienia polikrystalicznego azotku indu z domieszką In, In2O3 

(materiał A) (RWP = 10.0%, RP = 8.54%, REXP = 2.92%, GOF = 6.72, SCOR = 5.456) (a) i jego 

mieszaniny ze wzorcem Al2O3 (RWP = 11.3%, RP = 10.1%, REXP = 3.06%, GOF = 8.01, SCOR = 

4.880) (b) za pomocą metody Rietvelda. Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), dyfraktogram 

teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬),  pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania InN 

(materiał A) 
In  
 

In2O3 Al2O3  
(NIST) 

Parametr skali Tak Tak Tak Tak 

Tło wielomian 5-go stopnia 

Błędy 
systematyczne 

Zero, SyCos 

Parametry sieci a, c a, c a stałe 

Współrzędne 
atomów 

z(N) Brak N.U. z(Al), x(O) 

Czynniki 
temperaturowe 

Izotropowe Izotropowe N.U. Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu 
(funkcja, parametry) W, V, U, η0, x W, U, η0 W, η0 W, V, U, η0, x 

Asymetria Tak Tak N.U. Tak 
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Fazowy skład próbki oraz zawartości faz i ich charakterystyki strukturalne są podane w tabeli 

V.2.1.3. Bardziej szczegółowo wyniki zostaną omówione niżej. 

Druga próbka polikrystalicznego azotku indu została zsyntezowana na Politechnice Warszawskiej 

(Materiał B). Metoda oraz szczegóły syntezy tego materiału są szczegółowo opisane w pracy [36]. 

Czystość chemiczna materiałów składowych, użytych dla syntezy azotku galu była następująca: ind – 

6N, amoniak – 4N, azot czystości 99.9995. Wstępne badania fazowe i strukturalne zostały wykonane 

w takich samych warunkach jak dla materiału A. Przygotowaną próbkę zbadano w zakresie kątowym 

od 20° do 159°, zapis z krokiem 0.017° w ciągu 24 godzin.  

Analiza fazowa pokazała, że materiał B zawiera InN (o strukturze heksagonalnej (wurcyt)) i In2O3 

(o strukturze regularnej (Ia-3)). Refleksy od fazy InN mają kształt lorentzowski, co prawdopodobnie 

jest związane z dużym rozrzutem rozmiarów krystalitów, i/lub silnym zdefektowaniem. Proste modele 

udokładnienia dawały wyniki z dużymi wartościami czynnika dopasowania, a kształt krzywej 

różnicowej wskazywał na występowanie efektu uprzywilejowanej orientacji (słabe refleksy typu 00l). 

W związku z tym w obliczeniach rietveldowskich przetestowano różne modele uprzywilejowanej 

orientacji. Najlepsze wyniki otrzymano stosując model zakładający obecność w materiale dwóch 

frakcji wurcytowego azotku indu: jednaj z uprzywilejowaną orientacją (1000) drugiej z 

uprzywilejowaną orientacją ( 0211 ) (oraz domieszki In2O3.) Opisany model orientacji krystalitów 

należy traktować jako uproszczony opis sytuacji, w której występuje niewielka ale wyraźna tendencja 

do okładania się igieł na podłożu, na którym je osadzono do pomiaru, w różnych kierunkach 

prostopadłych do kierunku <0001> („igły” o przekroju kołowym leżące na podłożu). Sposób 

preparatyki (proszek osadzony na wazelinie) zwykle zapobiega efektowi uprzywilejowanej orientacji, 

skuteczność działania opisanego modelu wskazuje, że w materiale występują niewielka frakcja 

długich „igieł” większych rozmiarów wykazujących tendencje do ułożenia równolegle do powierzchni 

uchwytu. (Zbliżony efekt orientacji uprzywilejowanej dla polikrystalicznego proszku wydłużonych 

płytek InN o większych rozmiarach analizowano w pracy [37]). 

W tabeli V.2.1.2 przedstawiono zestaw parametrów modelu "dwufrakcyjnego". Parametry sieci, 

współrzędne atomów, czynniki temperaturowe i asymetria były udokładniane wspólnie dla obu frakcji 

InN. Rezultaty udokładnienia przedstawiono na rysunku V.2.1.2. Skład fazowy próbki oraz zawartości 

faz i ich charakterystyka strukturalna przedstawione są w tabeli V.2.1.3. 

 

 

 

Tabela V.2.1.2. Parametry uwzględniane przy udokładnianiu w analizie rietveldowskiej polikrystalicznego 

azotku indu (materiał B). 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania InN (frakcja 1) InN (frakcja 2) In2O3 

Parametr skali Tak Tak Tak 

Tło wielomian 6-go stopnia 

Błędy 
systematyczne 

SyCos 

Parametry sieci a, c a, c a 

Współrzędne 
atomów 

z(N) z(N) N.U. 

Czynniki 
temperaturowe 

Izotropowe Izotropowe N.U. 

Lorentz Lorentz pseudo-Voigt Profil refleksu 
(funkcja, parametry) W, V, U W, V, U W, η0 

Asymetria Tak Tak N.U. 

Uprzywilejowana 
orientacja 

Tak  
(1000) 

Tak  

( 0211 ) N.U. 
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Rysunek V.2.1.2. Wyniki udokładnienia polikrystalicznego azotku indu (materiał B) za pomocą 
metody Rietvelda (RWP = 14.7%, RP = 14.2%, REXP = 2.56%, GOF = 20.39, SCOR = 6.423). 

Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬), pozycje 

refleksów braggowskich ( |||| ). 

 

 

 

 

Materiał B został dodatkowo zbadany w pracowni mikroskopii w IFPAN metodą transmisyjnej 

mikroskopii elektronowej (TEM). Badania TEM potwierdziły że krystality InN typowo mają postać 
wydłużoną i rozmiary rzędu mikrometra (długość) i dziesiątków nanometrów (szerokość), a ich oś ma 

kierunek [0001], oraz że wzdłuż tego kierunku występują liczne błędy ułożenia (zob. Rysunek 

V.2.1.3a, co potwierdza dyfrakcja elektronowa na wybranym krystalicie – widoczny jest jasny 

kontrast pomiędzy refleksami (rysunek V.2.1.3b). Wydłużone krystality otrzymuje się również w 

wyniku stosowania niektórych innych metod wzrostu (np. [37]).  

 
(a)                                                                                     (b) 

Rysunek V.2.1.3. Obraz ziaren materiału B w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (a), 

obraz dyfrakcyjny od wybranego krystalitu (górny krystalit na rysunku a), kierunek dyfrakcji 

[ 0112 ]* jest prostopadły do płaszczyzny zdjęcia (b). 
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Tabela V.2.1.3. Składniki fazowe materiałów A i B oraz obliczone zawartości wagowe faz i podstawowe 

parametry strukturalne. Gwiazdką zaznaczono parametry sieciowe obliczone z wykorzystaniem wzorca 

wewnętrznego.  

 

 

Parametry sieci  
materiał 

 
Faza 

Grupa 
przestrzenna 

a [Å] c [Å] 

u B [Å
-2

] Zawartość faz 
składowych, 

[wag. %] 

(In) 
0.412(38) 

InN P63mc 3.5388(1) 
3.5393(1)* 

5.7042(2) 
5.7046(2)* 

0.377(4) 

(N) 
0.21(40) 

90.31(1.43) 

In I4/mmm 3.2541(2) 
3.2545(2)* 

4.9442(5) 
4.9449(5)* 

─ 0.5 9.41(0.61) 

 
 
 

Materiał A 

In2O3 Ia-3 10.130(3) 
10.131(4)* 

─ ─ o.5 0.28(0.17) 

(In) 
1.212(96) 

InN 1 P63mc 3.5379(3) 5.7060(6) 0.366(8) 

(N) 
1.67(99) 

54.31(7.96) 

(In) 
1.212(96) 

InN 2 P63mc 3.5379(3) 5.7060(6) 0.366(8) 

(N) 
1.67(99) 

44.20(7.32) 

 
 
 
 

Materiał B 

In2O3 Ia-3 10.13(2) ─ ─ 0.5 1.49(0.52) 

 

* bezwzględne wartości parametrów sieciowych odniesione pośrednio do wewnętrznego wzorca SRM 640c. 

 

 

 

 

Obliczone za pomocą metody Rietvelda parametry sieciowe dla badanych azotków indu wynoszą 
a= 3.5393(1) Å, c= 5.7046(2) Å (materiał A); a= 3.5379(3) Å, c= 5.7060(6) Å (materiał B). 

Eksperymentalne i teoretyczne dane literaturowe dotyczące InN wykazują dość znaczny rozrzut. Dane 

literaturowe podane w Tabeli V.2.1.4 pokazują, że parametr sieci a polikrystalicznego azotku indu 

przyjmuje wartości w zakresie od 3.529 Å do 3.544 Å dla danych eksperymentalnych i od 3.483 Å do 

3.5848 Å dla danych teoretycznych, parametry sieciowy a obliczony dla materiałów A i B mieszczą 
się w obu zakresach. Dla parametru c we wcześniejszych pracach teoretycznych i eksperymentalnych 

podane zakresy zmian od 5.694 Å do 5.718 Å i od 5.54 Å do 5.8002 Å, odpowiednio, parametr 

sieciowy c materiałów A i B mieści się w zakresach podanych w literaturze.  

Współrzędna u atomu azotu dla próbki A wynosi 0.377(4) i w zakresie błędu odpowiada 

teoretycznym [38], [39], [40], [41], [17], [42] i eksperymentalnym [37] danym literaturowym. 

Obliczony parametr u dla materiału B jest nieco mniejszy (u=0.366(8)) od przewidywanej wartości 

około 0.38 (zob. tab. V.2.1.4), co jest najprawdopodobniej związane ze znacznym rozrzutem wielkości 

krystalitów i występowaniem licznych błędów ułożenia w tej próbce. Jednak odstępstwo od wartości 

idealnej (0.375) mieści się w granicach błędu pomiarowego. 
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Tabela V.2.1.4. Dane literaturowe obliczonych i eksperymentalnych wartości parametrów sieciowych, stosunku 

c/a i parametru u azotku indu.  

 

a [Å] c [Å] c/a u T [K] Komentarz Referencja 

3.5393(1) 5.7046(2) 1.6119(2) 0.377(4) 300(2) XPD obecny wynik (materiał A) 

3.5379(3) 5.7060(6) 1.6128(4) 0.366(8) 300(2) XPD obecny wynik (materiał B) 

3.540 5.704 1.6113 ─ rt XPD [43](1938) 

3.54 5.71 1.613 ─ rt XPD [44] (1970) 

3.544 5.718 1.613 ─ rt XPD [45] (1975) 

3.529(5) 5.694(5) 1.613(4) ─ rt XPD [24] (1976) 

3.5366(5) 5.7009(5) 1.6120(4) ─ rt XPD [46] (1999) 

3.5377(2) 5.7037(4) 1.6122(2) 0.376(1) 295(1) XPD [37] (2003) 

3.536 5.709 1.615 0.380 rt teoria  [38] (1992) 

3.483 5.7039 1.638 0.3767 rt teoria [39] (1993) 

3.501 5.669 1.619 0.3784 rt teoria [40] (1995) 

3.53 5.54 1.57 0.388 rt teoria [47] (1996) 

3.5428 5.7287 1.6170 0.3784 rt teoria [41] (1997) 

3.544/3.614 5.762/5.884 1.626/1.628 0.377/0.377 rt teoria 

[3.50-3.61] [5.54-5.88] [1.57-1.63] [0.375-0.388] rt teoria 

[42] (1998) 

3.53 5.69 1.6119 ─ rt teoria [48] (1999) 
3.509 5.657 1.6121 0.3791 rt teoria 

3.5848 5.8002 1.6180 0.37929 rt teoria 

[17] (2001) 

3.53743 5.70273 1.6121 ─ 298 teoria [49] (2002) 

 

 

 

 

 

 

V.2.2. Zależność parametrów struktury od temperatury i rozszerzalność 
termiczna InN 

Badania zmian parametrów sieciowych azotku indu z temperaturą zostały przeprowadzone dla 

materiałów A i B. Materiał B mierzono w niskich (po schłodzeniu do 22 K pomiary wykonywano 

zwiększając stopniowo temperaturę do 305 K) i wysokich (od 298 K do 813 K) temperaturach, 

materiał A tylko w wysokich temperaturach (zakres 298 – 1023 K). Jako kryterium zakończenia serii 

pomiarowej wybrano temperaturę odpowiadającą zaobserwowanemu na bieżąco pełnemu rozkładowi 

materiału.  

Przy badaniach niskotemperaturowych dyfraktogramy były zbierane za pomocą licznika 

pozycyjnego OBI w zakresie kątowym od 8° do 65.5° z krokiem 0.004° w ciągu 5-7 minut. Długość 
fali w trakcie pomiaru wynosiła około 0.4994 Å. Dla określenia zmian parametrów sieci InN z 

temperaturą została użyta metoda Rietvelda. Bazując na wstępnych badaniach strukturalnych 

wprowadzono do modelu próbki następujące fazy składnikowe: InN (wurcyt), In2O3 (Ia-3) oraz C 

(diament) użyty jako wzorzec do wyznaczenia zmian długości fali w trakcie eksperymentu. W tabeli 

V.2.2.1 pokazano zestaw parametrów  udokładniania. Rysunek V.2.2.1 ppzedstawia rezultaty 

dopasowania dyfraktogramów InN z domieszką In2O3 za pomocą metody Rietvelda dla temperatur 22 

K i 305 K. 

W warunkach wysokiej temperatury dyfraktogramy od materiału B były zbierane w zakresie 

kątowym od 8° do 45° z krokiem zapisu 0.004° za pomocą licznika pozycyjnego OBI w ciągu 5-7 

minut. Długość fali w trakcie pomiaru wynosiła około 0.4948 Å. 

Analiza fazowa pokazuje, że w wyniku zwiększania temperatury w eksperymenie 

wysokotemperaturowym następuje rozkład i/lub utlenianie InN prowadzące do pełnego rozkładu w 

temperaturze ok. 800 K i powstania dwóch odmian polimorficznych tlenku indu (w niższych 

temperaturach powstaje tlenek o strukturze regularnej, a w najwyższych temperaturach (od punktu 

pomiarowego 745±20 K) również tlenek romboedryczny (R-3c).  
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Tabela V.2.2.1. Zestaw udokładnianych parametrów dla materiału B (z dodatkiem wzorca diamentowego) w 

niskich temperaturach. 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania InN 1 In2O3 C 

Parametr skali Tak Tak Tak 

Długość fali Tak 

Tło M.B. 

Błędy 
systematyczne 

SyCos  

Parametry sieci a, c a wg. Tabeli A.2 
(Dodatek A) 

Współrzędne 
atomów 

z(N) N.U. N.D. 

Czynniki 
temperaturowe 

Izotropowe N.U. Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu 
(funkcja, parametry) W, V, U, η0 W, V, U, η0 W, V, U, η0 

Asymetria Tak N.U. Tak  

 

 
 
 
 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Rysunek V.2.2.1. Wynik udokładniania mieszaniny materiału B ze wzorcem diamentowym za pomocą 
metody Rietvelda w temperaturach 22 K (b) i 305 K. Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), 

teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬),  pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 

 
 

 

 

 

 

Zależność parametrów sieci InN od temperatury było określono korzystając z metody Rietvelda. 

Do modelu próbki włączono następujący fazy składnikowe InN (wurcyt), In2O3 (Ia-3), In2O3 (R-3c) i 

C (diament). Tabela V.2.2.2 podaje zestaw parametrów udokładnianych podczas analizę 
rietveldowskiej. Przykłady wyników udokładnień pokazane są na rysunku V.2.2.2. 
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Tabela V.2.2.2. Zestaw udokładnianych parametrów dla materiału B z dodatkiem wzorca diamentowego 

w wysokich temperaturach. 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania InN 

do T = 783 K 
In2O3 (Ia-3) In2O3 (R-3c) 

od T = 753 K 
C 

Parametr skali Tak Tak Tak Tak 

Długość fali Tak 

Tło M.B 

Błędy 
systematyczne 

SyCos  

Parametry sieci a, c a a wg. Tabeli A.2 
(Dodatek A) 

Współrzędne 
atomów 

z(N) N.U. N.U. N.D. 

Czynniki 
temperaturowe 

Izotropowe N.U. N.U. Izotropowe 

pseudo-Voigt pseudo Voigt pseudo-Voigt pseudo-Voigt Profil refleksu 
(funkcja, parametry) W, V, U, η0 W, V, U, η0 W, V, U, η0 W, V, U, η0 

Asymetria Tak N.U. N.U. Tak  

 

 

 

 

(a) 
 

(b) 

Rysunek V.2.2.2. Wynik udokładniania mieszaniny materiału B z wzorcem diamentowym za pomocą 
metody Rietvelda w temperaturach 298 K (a) i 753 K (b). Symbole: dyfraktogram eksperymentalny 

(●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬),  pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 

 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy ilościowej otrzymano procentowy wagowy udział faz w 

funkcji temperatury. Powyżej temperatury ok. 450 K zaczyna się częściowy rozkład InN na In i azot, 

któremu towarzyszy stopniowy wzrost zawartości fazy In2O3 (Ia-3) jako wynik reakcji indu 

metalicznego z tlenem obecnym w kapilarze (kapilarę zamknięto w powietrzu, nie można też 
wykluczyć jej nieszczelności w tym eksperymencie). Przy temperaturze około 650 K prędkość 
dekompozycji azotku indu wzrasta i w temperaturze około 800 K InN całkowicie znika. Oprócz 

wyznaczenia ilości tlenku In2O3 (Ia-3) określono zawartość fazy In2O3 typu korundu (R-3c), która 

powstała powyżej 723 K. Zmiany zawartości faz składowych materiału B ze wzrostem temperatury 

przedstawiono na rysunku V.2.2.3. 

Mieszanina materiału A z proszkiem diamentowym została wsypana do kapilary kwarcowej i 

zamknięta w atmosferze obojętnego gazu (Ar) dla zapobieżenia utworzenia tlenku indu przy kontakcie 

metalicznego indu z tlenem w warunkach wysokiej temperatury. Próbka była badana w zakresie 

temperaturowym od 298 K do około 900 K. Ze wzrostem temperatury powyżej tego zakresu 

temperaturowego zaczyna się rozkład InN na metaliczny ind i azot. Całkowity rozkład azotku indu 

nastąpił przy temperaturze około 985 K (cały eksperyment w opisanych warunkach został wykonany 

trzykrotnie – przebieg rozkładu był identyczny). Zawartość faz składowych materiału A w funkcji 

temperatury przedstawiono na rysunku V.2.2.4. 
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Rysunek V.2.2.3. Zmiany wagowej zawartości  faz składowych materiału B z temperaturą 
(próbkę zamknięto w kapilarze w atmosferze powietrza). 
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Rysunek V.2.2.4. Zmiany wagowej zawartości faz składowych materiału A z temperaturą 
(próbkę zamknięto w kapilarze w atmosferze argonu). 

 

 

 

Dyfraktogramy były zbierane za pomocą detektora OBI w zakresie kątowym od 8° do 60° z 

krokiem 0.004° przy długości fali około 0.596871 Å, czas naświetlania licznika - 7 minut. Zależności 

parametrów sieci badanego azotku indu od temperatury zostały określone za pomocą metody 

Rietvelda, składniki fazowe przyjęte w modelu rietveldowskim, oraz wykorzystany zestaw 

parametrów podane są w tabeli V.2.2.3. Przykłady wyników udokładnienia materiału A w warunkach 

wysokotemperaturowych są pokazane na rysunku V.2.2.5 (jak widać na rysunku w wysokich 
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temperaturach stopiony ind daje efekt powstający poprzez rozproszenie na ciekłym indy w obszarze 

12° 2θ). 
Tabela V.2.2.3 Zestaw udokładnianych parametrów dla mieszaniny materiału A ze wzorcem diamentowym w 

wysokich temperaturach. 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania InN  

do T = 946 K 
In2O3 In 

do T = 473 K 
C 

Parametr skali Tak Tak Tak Tak 

Długość fali Tak 

Tło M.B. 

Błędy 
systematyczne 

SyCos  

Parametry sieci a, c a a, c wg. Tabeli A.2 
(Dodatek A) 

Współrzędne 
atomów 

z(N) N.U. N.U. N.D. 

Czynniki 
temperaturowe 

Izotropowe N.U. Izotropowe Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu 
(funkcja, parametry) W, U, η0 W W, U, η0 W, U, η0 

Asymetria N.U. N.U. N.U. N.U. 

 
 
 

 
 

Rysunek V.2.2.5. Wynik udokładniania mieszaniny materiału A ze wzorcem diamentowym za pomocą 
metody Rietvelda w temperaturach 298 K (a) i 948 K (b). Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), 

teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬),  pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 
 

 

 

Otrzymane parametry sieciowe a i c oraz stosunku c/a azotku indu w badanym zakresie 

temperatur dla materiałów A i B pokazano na rysunku V.2.2.6. Parametry sieciowe a i c dla InN 

(materiał B) w zakresie temperaturowym od 22 do około 140 K są praktycznie stałe i mają wartości 

około 3.5365 Å i 5.7044 Å, odpowiednio, i po przekroczeniu tej temperatury rosną do wartości 3.5474 

Å i 5.7166 Å w 753 K. Załamanie parametru c w temperaturach powyżej 693 K jest spowodowane 

rozkładem azotku indu w tych temperaturach i z tego powodu gwałtowną zmianą ilości materiału, co 

niekorzystnie wpływa na precyzji określenia parametrów sieciowych w takich warunkach.  

Stosunek c/a jest stały (około 1.613) do 100 K, a po przekroczeniu tej granicy stopniowo maleje 

ze wzrostem temperatury. Parametry sieciowe InN wyznaczone dla materiału A różnią się od a i c InN 

z materiału B wartościami, ale we wspólnych zakresach temperaturowych zmieniają się w bardzo 

podobny sposób.  

Otrzymane wyniki są porównane z wynikami przedstawionymi w pracach [50] i [37] (rys. 

V.2.2.6). Wyniki pokazane w niniejszej prace obejmują szerszy zakres temperatur i mają mniejszy 
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rozrzut punktów pomiarowych, co ma bardzo istotny wpływ na przebieg zmienności współczynnika 

rozszerzalności z temperaturą.  
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Rysunek V.2.2.6. Zależność parametrów 

sieciowych InN (material A i B) od 

temperatury, (a) parametr a, (b) parametr c, (c) 

stosunek c do a.  

Symbole: wartości w zakresie niskich 

temperatur InN z materiału B (■), wartości w 

zakresie wysokich temperatur InN z materiału 

B (●), wartości w zakresie wysokich 

temperatur InN z materiału A (▲), punkty 

eksperymentalne z ref. [50] (○), punkty 

eksperymentalne z ref. [37] (□).  
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Rysunek V.2.2.7. Zależność u 

(współrzędnej z atomu azotu w strukturze 

wurcytu) od temperatury dla InN. 

Symbole: wartości w zakresie niskich 

temperatur InN z materiału B (■), 

wartości w zakresie wysokich temperatur 

InN z materiału B (●), wartości w 

zakresie wysokich temperatur InN z 

materiału A (▲), obliczone ze stosunku c 

do a wartości u przy założeniu modelu 

jednakowej długości wiązań (○). Linii 

przerywane wskazują na lekki tendencji 

wzrostowe u(T). 

 

 

Zależność u od temperatury pokazano na rysunku V.2.2.7. Otrzymane wartości w zakresie niskich 

temperatur (22 – 298 K) nie wykazują wyraźnej zmienności temperaturowej (zmiany są znacznie 

mniejsze od odchylenia standardowego). W zakresie wysokich temperatur u dla obu próbek  

nieznacznie rośnie z temperaturą - wzrost ten jest bardziej wyraźny dla InN z materiału B. Wartości u 
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obliczone ze stosunku c/a (wzór I.2.1 zakładający jednakowe długości wiązań) rosną nieznacznie z 

temperaturą: od 0.3781 (przy 22 K) do 0.3783 (przy 723 K) dla materiału B i od 0.3783 (przy 289 K) 

do 0.3784 (przy 923 K) dla materiału A (w skali użytej na rysunku wzrost ten jest niewidoczny).  

Niezależnie od różnicy w wartościach parametrów sieciowych i c/a, obydwa materiały mają we 

wspólnym zakresie temperaturowym podobne objętości komórek (rysunek V.2.2.7), przedstawione 

zależności były użyte dla określenia rozszerzalności termicznej azotku indu.  

Zależności V(T) dopasowane do obecnych wyników przez model Debye’a-Grüneisena zostały 

określone dla trzech zestawów punktów eksperymentalnych. Zestaw 1 składał się z wysoko i 

niskotemperaturowych punktów dla materiału B, zestaw 2 – z wysokotemperaturowych punktów dla 

materiału A i niskotemperaturowych dla materiału B, zestaw 3 - z wysoko i niskotemperaturowych 

punktów dla materiałów A i B. Otrzymane zależności zaprezentowano na rysunku V.2.2.8. 

Niewielkie różnice między wariantami dopasowania są zauważalne dla zależności α
V
(T). Przebieg 

tej zależności dla każdej z przyjętych kombinacji objętości pokazano na rysunku V.2.2.9. Obecne 

wyniki są znacząco różne od wcześniejszych eksperymentalnych [24] i półempirycznych [51] 

zależności α
V
(T). Podobnie jak dla GaN, spadek stosunku osiowego z temperaturą pokazuje wzrost 

anizotropii rozszerzalności termicznej z temperaturą.  

Z przedstawionej zależności V(T) zostały wyznaczone temperatury Debye'a (ΘD) heksagonalnego 

azotku indu. W stosunku do wymienionych różnic pomiędzy zależnościami wyznaczone ΘD wynoszą 
710 K, 755 K, 761 K, odpowiednio dla każdego zestawu (patrz tabela V.2.2.4). Według ocenu autora, 

najlepszy wynik otrzymano dla zestawu 2, ze względu na mały rozrzut punktów 

wysokotemperaturowych i większy zakres temperatur. Wyznaczone wartości są wyższe w porównaniu 

do wcześniejszych wyników teoretycznych [52], [53] i eksperymentalnych [54], [55]. Dane 

literaturowe wykazują znaczny rozrzut wartości ΘD dla InN, od 354 K do 700 K (tabela V.2.2.5). 
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Rysunek V.2.2.8. Zależność objętości komórki elementarnej azotku indu od temperatury. 

Symbole: wartości parametrów sieciowych dla materiału B w zakresie temperatur 14 - 309 K (■), 

wartości dla materiału B, zakres temperaturowy 298 – 693 K (●), objętość materiału A w 

temperaturach od 298 do 948 K (▲). Zależność V(T) dopasowana przez model Debye’a-

Grüneisena dla kombinacji wszystkich punktów (▬), nisko- i wysoko-temperaturowych 

punktów dla materiału B (▬), nisko-temperaturowych punktów dla materiału B z 

wysokotemperaturowymi punktami dla materiału A (▬). 
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Rysunek V.2.2.9. Rozszerzalność termiczna azotku indu. Symbole: zależność α

v
(T) obliczoną 

modelem Debye’a-Grüneisena dla kombinacji nisko temperaturowych punktów dla materiału B 

z wysoko temperaturowymi punktami dla materiału A (▬), wszystkich punktów (▬), nisko i 

wysoko temperaturowych punktów dla materiału B (▬), punkty eksperymentalne z ref. [51] 

(○), punkty eksperymentalne z ref. [24] (■).  

 
 
 
Tabela V.2.2.4. Wartości temperatury Debye'a azotku indu obliczone dla różnych zestawów punktów 

pomiarowych przyjętych. 

 
ΘD [K] Zakres temperatur [K] Zestaw punktów 

pomiarowych 

710 22-693 zestaw 1 

755 22-923 zestaw 2 

761 22-923 zestaw 3 

 
 
Tabela V.2.2.5. Dane literaturowe eksperymentalnych i teoretycznych wartości temperatury Debye'a azotku 

indu. 

 

ΘD [K] Zakres temperatur [K] Metoda badawcza Referencje 

755 22-923 obliczone z XPD obecny wynik 

576  20-240 Fotoluminiescencja 
(cienkie warstwy) 

[56] (2006) 

364.45 ( ||a) 50-800 obliczone z XPD [51] (2001) 
354.86 ( ||c) 50-800 obliczone z XPD [51] (2001) 

660  obliczone z (Raman) [54] (1999) 

375.5  260-560 obliczone z XPD [57] (1979) 

660  teoria [52] (2001) 

700±100  teoria [55] (1999) 

660  teoria [53] (1997) 



 48

V.2.3. Zależność parametrów sieciowych od ciśnienia i moduł ściśliwości InN 

Badania zależności parametrów sieciowych azotku indu (materiał A) od ciśnienia zostały 

przeprowadzone na linii pomiarowej F2.1 w Hasylab/DESY.  

Dla uzyskania warunków pomiarowych bliskich warunkom hydrostatycznym i dla zredukowania 

naprężeń w badanym materiale proszek InN wymieszano z wazeliną. Wyznaczenie ciśnienia 

działającego na preparat w środku próbki podczas pomiaru odbywało się poprzez analizę położenia 

linii 002 wzorcowego preparatu NaCl, umieszczonego w centralnej części próbki. Badania 

przeprowadzono w zakresie ciśnień od 0 do 5 GPa w temperaturze 30±2°C. 

Widma były zbierane przy kącie detektora θ = 4.521°, w zakresie od 0 do 73 keV. W obszarze od 

0 do 20 keV znajdują się linie fluorescencyjne i dyfrakcyjne od elementów składowych i 

konstrukcyjnych próbki. Obszar ten nie zawiera użytecznych informacji o badanym preparacie. 

Pozostała część widma zawiera refleksy dyfrakcyjne InN, In i od hBN (materiał tygla, w którym 

znajduje się badany materiał), oraz linie fluorescencyjne od In. Tlenek In2O3, wykryty w trakcie 

analizy fazowej, nie jest widoczny, ze względu na niewystarczającą czułość metody i małą zawartość 

tej fazy. Występowanie silnych linii fluorescencyjnych od indu, 
1α

K (E = 24.002 keV), 
2α

K  (E = 

24.209 keV), 
1β

K  (E = 27.0275 keV), w obszarze gdzie są refleksy dyfrakcyjnych od InN i hBN 

powoduje to, że obszar poniżej 30 keV staje się trudny do dopasowania. Stopień przekrywania się tych 

linii zmienia się z ciśnieniem ale zawsze jest znaczny (zob. rysunek V.2.3.1). W związku z tym, 

procesowi udokładniania poddano obszar widma od 30 do 73 keV. Ta część widma została 

zanalizowana metodą Le Baila (patrz rozdział IV.1.2). Parametry wykorzystane przy udokładnieniu 

podane są w Tabeli V.2.3.1. Przykłady udokładnionych widm dla ciśnienia 0.1 MPa i 4.34 GPa 

pokazano na rysunku V.2.3.2a, b. Przebieg parametru a, parametru c i stosunku osiowego c/a jest 

przedstawiony na rysunku V.2.3.3. Jak widać na rysunku V.2.3.3c, stosunek c/a wzrasta z ciśnieniem 

na 0.3% czyli od 1.611 do 1.616, jednak ten zakres zmiennośći tylko nieznacznie wykracza poza 

zakres błędów eksperymentalnych. Taka wzrostowa tendencja jest nietypowa, ponieważ zazwyczaj 

wartość c/a fazy wurcytowej materiałów półprzewodnikowych ten stosunek zmniejsza się w trakcie 

ściskania.  

 

 
 

Rysunek V.2.3.1. Typowe widmo energodyspersyjne InN (przykład dla ciśnienia 0.1 MPa). 

Niebieskie linie ciągłe wskazują pozycje refleksów pochodzących od azotku indu, brązowe 

przerywane - od heksagonalnego azotku boru i zielone przerywane - od metalicznego indu. 

Czerwonymi gwiazdkami zaznaczono linie fluorescencyjne od indu. Wskaźniki Millera podano tylko 

dla  fazy InN. 
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Tabela V.2.3.1. Parametry uwzględniane w analizie polikrystalicznego azotku indu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(a) 
 

(b) 
 

Rysunek V.2.3.2. Dopasowane widma energodyspersyjne InN w ciśnieniu 0.1 MPa (a) i w 

ciśnieniu 4.34 GPa (b). Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa 

różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 

 

 

 

 

Na podstawie zależności a(P) i c(P) wyznaczono względną zależność objętości komórki 

elementarnej azotku indu od ciśnienia, zob. Rysunek V.2.3.4. Przy wyznaczeniu modułu ściśliwości 

B0 na podstawie otrzymanych danych zbadano dwa modele.  

W pierwszym przypadku (model 1) udokładniano moduł ściśliwości, a jego pochodna po ciśnieniu 

B' była ustalona (w praktyce dla większości materiałów wyznaczone wartości są bliskie 4). (Zwykle 

dla kryształów o wiązaniach jonowo-kowalencyjnych B' znajduje się w zakresie od 4 do 5 [58]). W 

drugim przypadku (model 2) udokładniano obie zmienne, B i B'. Obydwa dopasowania są 
zilustrowane na rysunku V.2.3.4. Otrzymane w trakcie obliczeń moduły ściśliwości są identyczne w 

zakresie błędów i dobrze zgadzają się z pokazanymi w literaturze danymi teoretycznymi [20], [59], 

[60] i eksperymentalnymi [61], [62], [63]. Otrzymane wyniki i dane literaturowe umieszczono w tabeli 

V.2.3.2. 

 

 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania InN In  

 
hBN  

Parametr skali N.D. N.D. N.D. 

Tło M.B.  

Błędy 
systematyczne 

Brak 

Parametry sieci a, c a, c a, c 

Gauss Gauss Gauss Profil refleksu 
(funkcja, parametry) W W W 
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0 1 2 3 4 5

3.49

3.50

3.51

3.52

3.53

3.54

 

a
 [

Å
]

P [GPa]

(a) 

0 1 2 3 4 5

5.63

5.64

5.65

5.66

5.67

5.68

5.69

5.70

 

 

c
 [

Å
]

P [GPa]  
(b) 

0 1 2 3 4 5

1.608

1.610

1.612

1.614

1.616

1.618

1.620

c
/a

P [GPa]

(c) 

 

 

 

Rysunek V.2.3.3. Zależność parametru 

sieci a (a) i c (b) oraz stosuneu c do a (c) 

wurcytowego azotku indu od ciśnienia.  

Symbole: wartości w zakresie ciśnień od 

0.1 MPa do 5 GPa (●), punkty 

eksperymentalne z ref. [62] (■), „guide 

to eye” (▬). 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

V
/V

0

P [GPa]  
 

Rysuneku V.2.3.4. Zależność względnej objętości komórki elementarnej azotku indu od ciśnienia. 

Symbole: wartości w zakresie ciśnień od 0.1 MPa do 5 GPa (●),krzywe dopasowane za pomocą 
równania stanu Bircha-Murnaghana (▬) model 1, (▬) model 2, punkty eksperymentalne z ref. 

[62] (■) punkty eksperymentalne z ref. [63] (▲), krzywa teoretyczna wg. ref. [64] (▬○▬). 
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Tabela V.2.3.2. Teoretyczne i eksperymentalne dane literaturowe dotyczące modułu ściśliwości wurcytowego 

azotku indu. 

 

B0 [GPa] B' Zakres ciśnień 
[GPa] 

Metoda 
badawcza 

Referencje 

136.9(1.1) 4 0 - 5 eksp. XPD obecny wynik 

130.0(5.2) 8.0(3.2) 0 - 5 eksp. XPD obecny wynik 

139 − - eksp. XPD [61] (1979) 

125.5(4.6) 12.7(1.4) 0 -15 eksp. XPD [62] (1994) 

144(4) 4.07(50) 0-12 eksp. XPD [63] (1994) 

155 5 (fixed) 0 - 12 eksp. XPD [58] (1996) 

200(10) − 0 - 9 eksp. XPD [65] (1998) 

114 − − teoria [66] (1987) 

166 3.8 − teoria [67] (1993) 

165 − − teoria [68] (1993) 

212 4.68 − teoria [69] (1993) 

139 − − teoria [20] (1995) 

144 4.6 − teoria [59] (2000) 

144 ≈4 − teoria [60] (2002) 

152 − − teoria [70] (2002) 

145.6 
 

3.92 − teoria [64] (2007) 

121.8 
 

3.78 − teoria [64] (2007) 

141 − − teoria [64] (2007) 
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V.3. Własności strukturalne i elastyczne odmian polimorficznych 

azotku krzemu, α-, β- i γγγγ-Si3N4 
V.3.1. Charakterystyka materiału: analiza fazowa i udokładnienie struktury  

azotków α, β i γγγγ-Si3N4 

Badania strukturalne, badania w warunkach wysokiej i niskiej temperatury, oraz w warunkach 

wysokiego ciśnienia zostały wykonane na dwóch polikrystalicznych próbkach faz α i β azotku krzemu 

wyprodukowanych przez firmę ALDRICH (czystość 99.9 %) i na polikrystalicznej próbce γ-Si3N4 

zsyntetyzowanej przez Jianga i innych [1]. Dwie pierwsze próbki mają dominującą fazę α-Si3N4 

(materiał C) lub β-Si3N4.(materiał D), natomiast polikrystaliczna próbka γ-Si3N4 jest jednofazowa. 

 

V.3.1.1. Własności α-Si3N4 

Próbki były badane w zakresie kątowym od 10º do 159º, z krokiem 0.017º w ciągu 18 i 20 godzin w 

przypadku materiału C i jego mieszaniny ze wzorcem Al2O3. 

Analiza fazowa pokazała, że badany materiał C zawiera α-Si3N4 (P31c), β-Si3N4 (P63/m) i śladową 

ilość domieszek obcych (Si2N2O i prawdopodobnie tlenek krzemu). Udokładnianie parametrów 

strukturalnych faz składowych badanego materiału zostało przeprowadzone metodą Rietvelda. 

Zastosowano model dwuskładnikowy zawierający fazę α-Si3N4 i β-Si3N4. Zestaw parametrów 

udokładnianych w trakcie analizy jest podany w tabeli V.3.1.1. Na rysunku V.3.1.1 pokazane są 

rezultaty obliczeń dla badanych próbek. Wyznaczone parametry strukturalne poszczególnych faz oraz 

ich procentowa zawartość są podane w tabeli V.3.1.2. 

 

 

 

 
Tabela V.3.1.1. Parametry uwzględniane w analizie rietveldowskiej polikrystalicznego azotku krzemu (materiał 

C) i jego mieszaniny z Al2O3. 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania Si3N4 (α) Si3N4 (β) Al2O3 

Parametr skali Tak Tak Tak 

Tło M.B. 

Błędy 
systematyczne 

Zero, SyCos 

Parametry sieci a, c a, c N.U. 

Współrzędne 
atomów 

x(Si1, Si2, N1, N2); 
y(Si1, Si2, N1, N2); 
z(Si1, N1, N2, N3, 
N4) 

x(Si, N1); y(Si, N1) z(Al), x(O) 

Czynniki 
temperaturowe 

Izotropowe Izotropowe Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu 
(funkcja, parametry) W, V, U, η0 W, V, U, η0 x W, V, U, η0, x 

Asymetria Tak Tak Tak 
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(a) 
(b) 

 

Rysunek V.3.1.1. Wyniki udokładnienia polikrystalicznego materiału C (RWP = 13.2%, RP = 15.7%, 

REXP = 5.21%, GOF = 3.41, SCOR = 4.002) (a) i jego mieszaniny z Al2O3 (RWP = 15.6%, RP = 18.2% 

REXP = 7.67%, GOF = 2.03, SCOR = 3.748)(b) za pomocą metody Rietvelda. Symbole: 

dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬),  pozycje refleksów 

braggowskich ( |||| ). 

 

  

  

 

 

 
Tabela V.3.1.2. Składniki fazowe materiału C oraz ich zawartość wagowa i podstawowe parametry strukturalne. 

 

Parametry sieci Położenia atomów  
Faza 

Grupa 
przestrzenna 

a [Å] c [Å] Atom x y z 

 
B [Å

-2
] 

Zawartość 
faz 

składowych 
[wag. %] 

Si1 0.0819(4) 0.511(1) 0.656(1) 3.40(13) 

Si2 0.2549(6) 0.1683(9) 0.44989 3.67(15) 

N1 0.655(2) 0.607(2) 0.438(5) 2.33(40) 

N2 0.311(2) 0.324(2) 0.710(4) 2.42(40) 

N3 0.3333 0.6666 0.615(6) 3.66(79) 

α- 
Si3N4 

 

P31c 7.7519(7) 
7.7528(5)* 

5.6196(3) 
5.6202(5)* 

N4 0 0 0.447(8) 2.54(32) 

92.11(1.52) 

Si 0.171(5) 0.767(6) 0.25 5.17(91) 

N1 0.333(10) 0.042(8) 0.25 5.9(2.6) 

β-
Si3N4 

P63/m 7.605(1) 2.9075(6) 

N2 0.3333 0.6666 0.25 0.4(2.0) 

7.89(0.64) 

 
 
 
 
 

Porównanie literaturowych i obliczonych w niniejszej pracy danych dotyczących charakterystyk 

strukturalnych α-Si3N4 jest przedstawione w tabeli V.3.1.3. Parametry sieciowe obliczone za pomocą 

metody Rietvelda dla fazy α badanej mieszaniny azotków krzemu wynoszą a = 7.7528(5) Å, 

c = 5.6202(5) Å. Dane literaturowe podane w tabele V.3.1.3 pokazują, że parametr sieci a 

polikrystalicznego α-azotku krzemu zmienia się w zakresie od 7.818 Å do 7.75193 Å, a parametr c - w 

zakresie od 5.591 Å do 5.6275 Å. Wartości a i c α-Si3N4 otrzymane w niniejszej pracy znajdują się w 

zakresach podanych w literaturze. Współrzędne atomów α-Si3N4 otrzymane w wyżej opisanych 

obliczeniach w zakresie błędów są bliskie wartościom podanym w literaturze (niektórzy autorzy 

podają współrzędne atomów równoważnych). 
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Tabela V.3.1.3. Dane literaturowe wartości parametrów sieciowych, stosunku osiowego c/a i współrzędnych 

atomów polikrystalicznego α-Si3N4. 

 

Współrzędne atomowe a [Å] c [Å] c/a Atom 
x y z 

T [K] referencja 

7.7528(5) 5.6202(5) 0.7249(1) Si1 
Si2 
N1 
N2 
N3 
N4 

0.0819(4) 
0.2549(6) 
0.655(16) 
0.311(2) 
0.3333 
0 

0.511(1) 
0.1683(9) 
0.607(2) 
0.324(2) 
0.6667 
0 

0.656(1) 
0.44989 
0.438(5) 
0.710(4) 
0.615(6) 
0.447(8) 

300(2) obecny 
wynik 

7.753(4) 5.618(4) 0.7246(9) Si1 
Si2 
N1 
N2 
N3 
N4 

0.5 
0.1667 
0 
0 
0.3333 
0.3333 

0.0833 
0.25 
0 
0 
0 
0.3333 

0.25 
0 
0 
0.75 
0 
0.25 

rt [2] (1958) 

7.7533(8) 5.6167(6) 0.7244(2) Si1 
Si2 
N1 
N2 
N3 
N4 

0.0724(5) 
0.2554(5) 
0.6331(22) 
0.3210(24) 
0.33333 
0 

0.5013(6) 
0.1673(6) 
0.5936(28) 
0.3103(23) 
0.666670 
0 

0.6462(12) 
0.44580 
0.4001(28) 
0.6701(36) 
0.615(4) 
0.384(4) 

rt [3] (1972) 

7.765(1) 5.622(1) 0.7240(2) Si1 
Si2 
N1 
N2 
N3 
N4 

0.5095(9) 
0.1675(8) 
0 
0.3333 
0.347(2) 
0.321(2) 

0.0806(9) 
0.2560(8) 
0 
0.6667 
-.039(2) 
0.319(2) 

0.198(4) 
-0.007(4) 
0 
0.650(5) 
-0.031(4) 
0.234(5) 

rt [4] (1969) 

7.818 5.591 0.715 Si1 
Si2 
N1 
N2 
N3 
N4 

0.0829(1) 
0.2555(1) 
0.6558(3) 
0.3154(3) 
0.33333   
0 

0.5135(1) 
0.1682(1) 
0.6075(3) 
0.3192(3) 
0.666670 
0 

0.6558(2) 
0.44580 
0.4320(5) 
0.6962(5) 
0.5926(10) 
0.4503(12) 

rt [5] (1975) 

7.7523(2) 5.6198(2) 0.72492(4) Si1 
Si2 
N1 
N2 
N3 
N4 

0.0821 
0.2563 
0 
0.3333 
0.6533 
0.3169 

0.5089 
0.1712 
0 
0.6667 
0.6109 
0.3198 

0.6828 
0.4726 
0.5 
0.6351 
0.4592 
0.7288 

rt [6] 1983) 

7.7539(3) 5.61016(7) 0.72353(4) Si1 
Si2 
N1 
N2 
N3 
N4 

0.0813(2) 
0.2530(2) 
0.6545(4) 
0.3131(4) 
0.33333   
0 

0.5114(2) 
0.1671(2) 
0.6113(5) 
0.3183(4) 
0.666670 
0 

0.6506(4) 
0.4435(2) 
0.4271(15) 
0.6954(16) 
0.5968(16) 
0.4470(24) 

rt [7] (1997) 

7.7650(4) 5.6275(2) 0.72473(6) Si1 
Si2 
N1 
N2 
N3 
N4 

0.5106(3) 
0.1658(2) 
0.3159(5) 
0.3488(6) 
0.33333   
0 

0.0815(3) 
0.2520(2) 
0.3165(6) 
-.0383(8) 
0.666670 
0 

0.1904(4) 
-0.0168(4) 
0.241(1) 
-0.022(1) 
-0.029(2) 
0.634(2)  

300 [8] (1995) 

7.75193(3) 5.61949(4) 0.72491(3) Si1 
Si2 
N1 
N2 
N3 
N4 

0.08216(5) 
0.25324(5) 
0.6550(1) 
0.3153(1) 
0.33333   
0 

0.51191(5) 
0.16721(5) 
0.6111(1) 
0.3197(1) 
0.66667 
0 

0.65800(9) 
0.4458 
0.4297(2) 
0.7006(2) 
0.5999(3) 
0.4541(4) 

rt [9] (2000) 
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V.3.1.2. Własności β-Si3N4 

Dyfrakcyjne badania strukturalne materiału D zostały przeprowadzone w warunkach takich samych 

jak dla materiału C. Czas zbierania dyfraktogramów czystego materiału i jego mieszaniny ze wzorcem 

wewnętrznym wynosił odpowiednio 20 i 10 godzin. 

Analiza fazowa mieszaniny (D) Si3N4 pokazała, że badany materiał zawiera α-Si3N4, β-Si3N4 i 

nieznaczną ilość domieszek (Si2N2O, Si i prawdopodobnie SiO2 - koezyt, natężenie refleksów 

braggowskich pochodzących od domieszek są na poziomie 1% od najmocniejszych refleksów fazy 

dominującej), związanych prawdopodobnie z technologią wyprodukowania badanej mieszaniny. Ze 

względu na to, że w literaturze (zob. rozdział II.2) są różne opinie co do grupy przestrzennej fazy β 

azotku krzemu postanowiono sprawdzić czy analiza obecnych danych pozwoli wskazać właściwą 

strukturę. Analiza rietveldowska została wykonana dla dwóch modeli dwuskładnikowych 

zawierających α-Si3N4 (P31c) oraz β-Si3N4 o grupie przestrzennej P63/m (model 1) lub P63 (model 2). 

Zestaw parametrów udokładnianych w trakcie analizy jest podany w tabeli V.3.1.4.  

 

 

 

 
Tabela V.3.1.4. Parametry uwzględniane w analizie rietveldowskiej polikrystalicznego azotku krzemu (materiał 

D) i jego mieszaniny ze wzorcem Al2O3. 

 
Składniki fazowe 

Si3N4 (β) 
(P63/m) 

Si3N4 (β) 
(P63) 

Parametry 
udokładniania Si3N4 (α) 

model 1 model 2 

Al2O3 

Parametr skali Tak Tak Tak 

Tło M.B. 

Błędy 
systematyczne 

Zero, SyCos 

Parametry sieci a, c a, c N.U. 

Współrzędne 
atomów 

x(Si1, Si2, N1, N2); 
y(Si 1, Si 2, N1, N2); 
z(Si 1, N1, N2, N3, 
N4) 

x(Si, N1); 
y(Si, N1) 

x(Si, N1); 
y(Si, N1); 
z(N1, N2) 

z(Al), x(O) 

Czynniki 
temperaturowe 

Izotropowe Izotropowe Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu 
(funkcja, 
parametry) 

W, V, U, η0, x W, V, U, η0, x W, V, U, η0, x 

Asymetria Tak Tak Tak 

 

 

 

 

 

Rysunek V.3.1.2 pokazuje wyniki udokładnienia badanych próbek. Wyliczone parametry 

strukturalne poszczególnych faz oraz ich procentowa zawartość dla modelu 1 i modelu 2 podane są w 

tabelach V.3.1.5 i V.3.1.6. Porównanie jakości dopasowania i parametrów strukturalnych faz 

używanych w obydwóch modelach wykazuje marginalne różnice. Czynniki dopasowania różnią się 

maksymalnie o 1%, a porównywalne parametru strukturalne (parametry sieci i współrzędne atomowe)  

dla obcych faz biorących udział w modelach są identyczne w zakresie odchyleń standardowych. Tak 

więc opisane udokładnienia danych zmierzonych w niniejszej pracy nie pozwalają wskazać, która 

grupa przestrzenna jest właściwa lub bardziej prawdopodobna. W tej sytuacji w całej pracy zostało 

przyjęte, że β-Si3N4 ma grupę P63/m (taką samą jak β-Ge3N4). 
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Rysunek V.3.1.2. Wyniki udokładnienia 

polikrystalicznego materiału D dla modelu 1 

(RWP = 11.7%, RP = 13.7%, REXP = 5.63%, 

GOF = 2.178 SCOR = 3.112) (a), modelu 2 

(RWP = 11.2%, RP = 12.7%, REXP = 5.50%, GOF 

= 2.01, SCOR = 2.892) (b) i mieszaniny 

materiału D z Al2O3 (RP = 13.2%, RWP = 13.2%, 

REXP = 3.87%, GOF = 6.84, SCOR = 3.850) (c) 

za pomocą metody Rietvelda. Symbole: 

dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny 

(▬), krzywa różnicowa (▬), pozycje refleksów 

braggowskich ( |||| ). 

 
Tabela V.3.1.5. Składniki fazowe materiału D oraz ich zawartość wagowa i podstawowe parametry strukturalne 

(model 1). 

 

 
Tabela V.3.1.6. Składniki fazowe materiału D oraz ich zawartość wagowa i podstawowe parametry strukturalne 

(model 2). 

 

 
* bezwzgledny wartości parametrów sieciowych wyznaczone z pomiaru próbki z wzorcem wewnętrznym. 

Parametry sieci Położenia atomów  
Faza 

Grupa 
przes-
trzenna a [Å] c [Å] Atom x y z 

B [Å
-2

] Zawartość 
faz 

składowych 
[wag. %] 

Si1 0.080(1) 0.510(2) 0.651(2) 2.79(22) 

Si2 0.250(1) 0.163(1) 0.44589 2.21(19) 

N1 0.651(3) 0.612(3) 0.402(6) 1.80(65) 

N2 0.320(3) 0.311(2) 0.672(8) 2.38(68) 

N3 0.3333 0.6667 0.585(7) 2.27(98) 

α- 
Si3N4 

P31c 7.7527(6)* 
7.7527(4) 

5.6208(5)* 
5.6207(4) 

N4 0 0 0.435(12) 2.29(99) 

28.37(60) 

Si 0.1746(3) 0.7682(3) 0.25 1.633(39) 

N1 0.3300(7) 0.0321(6) 0.25 1.47(11) 

β- 
Si3N4 

P63/m 7.6042(2)* 
7.6039(2) 

2.9083(1)* 
2.90821(6) 

N2 0.3333 0.6667 0.25 1.21(20) 

71.63(79) 

Parametry sieci Położenia atomów  
Faza 

Grupa 
przes-
trzenna a [Å] c [Å] Atom x y z 

B [Å
-2

] Zawartość 
faz 

składowych 
[wag. %] 

Si1 0.080(1) 0.510(2) 0.677(2) 2.65(20) 

Si2 0.2502(9) 0.163(1) 0.47132 1.90(16) 

N1 0.651(2) 0.611(4) 0.429(6) 1.72(63) 

N2 0.320(3) 0.311(2) 0.701(8) 2.02(61) 

N3 0.3333 0.6667 0.611(7) 1.63(90) 

α- 
Si3N4 

P31c 7.7527(6)* 
7.7528(3) 

5.6208(5)* 
5.6208(2) 

N4 0 0 0.466(10) 2.10(98) 

8.87(17) 

Si 0.7682(3) 0.1746(3) 0.25 1.638(37) 

N1 0.0323(6) 0.3302(7) 0.222(7) 1.41(11) 

β- 
Si3N4 

P63 7.6042(2)* 
7.6041(1) 

2.9083(1)* 
2.90828(6) 

N2 0.3333 0.6667 0.254(21) 1.13(19) 

91.13(90) 
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Porównanie wyników udokładniania rietveldowskiego otrzymanych w niniejszej pracy i danych 

literaturowych dotyczących parametrów sieciowych i współrzędnych atomowych β-Si3N4 

przedstawiono w tabeli V.3.1.7. Bezwzgledne wartości parametrów sieciowych β fazy badanej 

mieszanki azotków krzemu wyniosą a=7.6042(2) Å, c=2.9083(1) Å. Zgodnie z danymi literaturowymi 

parametr sieci a polikrystalicznego β-Si3N4 znajdują się w zakresie od 7.5585 Å do 7.709 Å, a 

parametr c - w zakresie od 2.8855 Å do 3.074 Å. Odpowiednie parametry sieciowe a i c β-Si3N4 

wyznaczone w niniejszej pracy znajdują się w zakresach podanych w literaturze. Współrzędne 

atomów fazy β-Si3N4 otrzymane za pomocą wyżej opisanych obliczeń modelu 1 i modelu 2 są zgodne 

z podanymi w literaturze w zakresie błędów. 

 

 
Tabela V.3.1.7. Dane literaturowe wartości parametrów sieciowych, stosunku c/a i współrzędnych atomów  

polikrystalicznego β-Si3N4. 

 

Współrzędne atomowe a [Å] c [Å] c/a Grupa 
przes-
trzen-

na 

Atom

x y z 

T [K] 
 

   ref. 

7.6042(2) 2.9083(1) 0.38246(2) P63/m Si1 
N1 
N2 

0.1734(5) 
0.325(1) 
0.3333 

0.7680(5) 
0.032(1) 
0.6667 

0.25 
0.25 
0.25 

300(2) obecny 
wynik 
model1 

7.6042(2) 2.9083(1) 0.38246(2) P63 Si1 
N1 
N2 

0.7682(3) 
0.0323(6) 
0.3333 

0.1746(3) 
0.3302(7) 
0.6667 

0.25 
0.222(7) 
0.254(21) 

300(2) obecny 
wynik 
 model2 

7.6044(1) 2.9063(1) 0.38219(2) P63 Si1 
N1 
N2 

0.76847(1) 
0.03055(4) 
0.33330 

0.17456(2) 
0.33028(4) 
0.66670 

0.25 
0.2487(6) 
0.252(1) 

rt [10] 
(2004) 

7.5585 2.8855 0.38176 P63/m Si1 
N1 
N2 

0.1739 
0.3302 
0.33330 

0.7675 
0.0296 
0.66670 

0.25 
0.25 
0.25 

rt [11] 
(2003) 

7.604(3) 2.9060(6) 0.3821(4) P63 Si1 
N1 
N2 

0.767(1)  
0.0326(1) 
0.33330 

0.174(1) 
0.326(3) 
0.66670 

0.25 
0.212(2) 
0.29(3) 

rt [7] 
(1997) 

7.7093(8) 2.9079(2) 0.37719(7) P63/m Si1 
N1 
N2 

0.1742(7) 
0.329(2) 
0.33330 

0.7678(7) 
0.039(2) 
0.66670 

0.25 
0.25 
0.25 

rt [8] 
(1995) 

  7.60182(7) 2.90713(3) 0.382430(7) P63/m Si1 
N1 
N2 

0.7687(1) 
0.0309(3) 
0.33330 

0.1749(1) 
0.3285(3) 
0.66670 

0.25 
0.25 
0.25 

rt [12] 
(1994) 

7.595(1) 2.9023(6) 0.3821(1) P63 Si1 
N1 
N2 

0.7686(1) 
0.0298(3) 
0.33330 

0.1744(1) 
0.3294(3) 
0.6667 

0.25 
0.263(20) 
0.240(6) 

rt [13] 
(1979) 

7.595(1) 2.9023(6) 0.3821(1) P63 Si1 
N1 
N2 

0.7687(1) 
0.0297(4) 
0.33330 

0.1744(1) 
0.3295(3) 
0.66670 

0.25 
0.265(2) 
0.234(4) 

rt [13] 
(1977) 

7.608(5) 2.911(1) 0.3826(4) P63/m Si1 
N1 
N2 

0.1733(3) 
0.3323(8) 
0.33330 

-0.2306(3) 
0.0314(7) 
0.6667 

0.25 
0.25 
0.25 

rt [3] 
(1972) 

7.607 2.911 0.383 P63/m Si1 
N1 
N2 

0.174 
0.321 
0.33330 

0.766 
0.025 
0.66670 

0.25 
0.25 
0.25 

rt [14] 
(1963) 

7.606(3) 
 

3.074(2) 
 

0.4042(4) P63/m - - - - rt [2] 
(1958) 

7.608 2.9107 0.3826 P63/m Si1 
N1 
N2 

0.172 
0.333 
0.33330 

-0.231 
0.033 
0.66670 

0.25 
0.25 
0.25 

rt [15] 
(1957) 
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V.3.1.3. Własności γγγγ-Si3N4 

Faza γ azotku krzemu (struktura typu spinelu) została otrzymana z mieszaniny α i β-Si3N4 ściśniętej w 

komorze wysokociśnieniowej do 17±0.5 GPa i wygrzanej przy temperaturze 2100 K w ciągu 1 

godziny (szczegóły podano w ref. [1]). 

Ze względu na małą ilość materiału badania strukturalne γ-Si3N4 zostały przeprowadzone z 

wykorzystaniem rentgenowskiego promieniowania synchrotronowego w ośrodku badawczym 

HASYLAB na stanowisku pomiarowym B2 (szczegóły w rozdziale III.3). Badana próbka była 

mierzona w zakresie od 3 do 80 stopni 2θ z wykorzystaniem licznika OBI. Dyfraktogram był zbierany 

w ciągu 20 minut przy długości fali 0.709857 Å (wg. wzorca krzemowego SRM 640b (NIST)).  

Przeprowadzona analiza fazowa potwierdziła, że polikryształ azotku krzemu ma strukture spinelu 

( mFd 3 ) i nie zawiera innych faz. Dla udokładnienia parametrów strukturalnych została wykonana 

analiza rietveldowska zmierenych danych. Parametry udokładniania opisane są w tabeli V.3.1.8. 

Rysunek V.3.1.3 przedstawia rezultaty udokładnienia badanej próbki za pomocą metody Rietvelda 

(model 2). 

 

 

 
Rysunek V.3.1.3. Rezultaty udokładnienia polikrystalicznego γ-Si3N4 (mod. 1) za pomocą metody 

Rietvelda. Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬), 

pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 

 

 

 
Tabela V.3.1.8. Parametry uwzględniane w analizie rietveldowskiej polikrystalicznego γ-Si3N4. 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania γ-Si3N4 

Komentarz 

Parametr skali Tak  

Tło M.B.  

Długość fali N.U.  

Błędy systematyczne SySin  

Parametry sieci a  

Współrzędne atomów x(N), y (N), z(N)  

Czynniki temperaturowe Izotropowe   

pseudo Voigt (zmodyfikowany) modyfikacja wg. 
pracy [16] 

Profil refleksu  
(funkcja, parametry) 

W ,V ,U, η0, X  

Asymetria Tak  

Obsadzenia N.U. (model 1)  
Si1, Si2 (model 2) 
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Jakość dopasowania została oceniona wizualnie oraz za pomocą czynników jakości dopasowania 

które wynoszą: RWP = 12.7%, RB = 7.64%, REXP = 3.62%, GOF = 10.12 ,SCOR = 4.705 dla modelu 1 i 

RWP = 11.7%, RB = 5.76%, REX P= 3.62%, GOF = 8.78 ,SCOR = 4.551 dla modelu 2.  

Obliczona stała sieci dla γ-Si3N4 wynosi a = 7.7302(9) Å, parametr x = 0.3815(3) (współrzędne x, 

y, z atomu azotu w strukturze spinelu), parametry BSi1 = 0.036(45) Å-2, BSi2 =0 .084(36) Å-2, BN = 

0.330(77) Å-2. Udokładnione zostały obsadzenia atomów krzemu na pozycjach Si1 oraz Si2, które 

wynoszą odpowiednio 0.8987(5) i 0.954(1). 

Zgodnie z danymi literaturowymi podanymi w tabele V.3.1.9, parametry sieciowe γ-Si3N4 

zmieniają się w zakresie od 7.339 Ǻ do 7.837 Ǻ. Wartość obliczona w podanej prace jest niższa niż 

ten zakres.  

 
Tabela V.3.1.9. Dane literaturowe, obliczonych i eksperymentalnych wartości parametru sieciowego, parametru 

x polikrystalicznego azotku krzemu. 

obsadzenia B [Å
-2

] a [Å] x 

Si1 Si2 Si1 Si2 N 

T, K Metoda ref. 

7.7305(2) 
7.7356(2)* 

0.3815(3) 1 1 0.269(42) 0.029(33) 0.025(61) 300(2) eksp. 
XRD 

obecny 
wynik  

(mod.1) 

7.7306(1) 
7.7356(2)* 

0.3804(3) 0.8987(5) 0.954(1) 0.033(46) 0.076(36) 0.332(77) 300(2) eksp. 
XRD 

obecny 
wynik  

(mod.2) 

7.7339(1) 0.3833(1) 0.840(1) 0.908(4) 0.83(1) 1.03(1) 1.67(3) rt eksp. 
XRD 

[17] 
(2001) 

7.74(3) – – –  – – rt eksp. 
XRD 

[18] 
(2001) 

7.75 – – – – – – rt eksp. 
ERD 

[19] 
(2000) 

7.7339 0.3833  – –  – rt eksp. 
XRD 

[20] 
(2000) 

7.744 – – – – – – rt eksp. 
XRD 

[21] 
(2000) 

7.837 0.3844 – – – – – rt eksp. 
XRD 

[22] 
(1999) 

7.80(8) – – – – – – rt eksp. 
EDXPD 

[23] 
(1999) 

7.6640 0.3822 – – – – – rt teoria  [24] 
(2003) 

7.7585 0.3822 – – – – – rt teoria  [24] 
(2003) 

7.6765 0.3824 1 1 – – – rt teoria  [25 
(2003) 

7.7729 0.3824 1 1 – – – rt teoria [26] 
(2003) 

7.419 0.3856 – – – – – rt teoria [27] 
(2002) 

7.696 0.3824 – – – – – rt teoria [28] 
(2003) 

7.687 – – – – – – rt teoria [18] 
(2001) 

7.7925 – – – – – – rt teoria [18] 
(2001) 

7.789 0.3823 – – – – – rt teoria [28] 
(2003) 

 

* Podana wartość została otrzymana w pomiarze temperaturowym (patrz rozdział V.3.3) wykonanym z 

wewnętrznym wzorcem diamentowym. W pomiarze opisanym w bieżącym rozdziale stosowano tylko wzorzec 

zewnętrzny i otrzymana wartość 7.7306(2) obciążona była z tego powodu dodatkowym błędem.  
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V.3.2. Zależność parametrów struktury od temperatury i rozszerzalność 

termiczna azotków α, β i γγγγ Si3N4 

Badania strukturalne faz α i β azotku krzemu w funkcji temperatury zostały wykonane w zakresach od 

10 K do 309 K i od 298 K do 1073 K dla materiału C oraz w zakresach od 20 K do 310 K i od 298 K 

do 1103 K dla materiału D.  

Dla obu badanych materiałów, w zakresie wysoko- i niskotemperaturowym, dyfraktogramy były 

zbierane za pomocą licznika OBI (przedział kątowy zbierania dyfraktogramów był od 7° do 60°, krok 

zapisu 0.008°). Długość fali w trakcie pomiarów wynosiła około 0.5969 Å. Parametry struktury azotku 

krzemu w kolejnych temperaturach zostały określone za pomocą metody Rietvelda. Badane próbki 

były modelowane na podstawie analizy fazowej (rozdział V.3.1) jako mieszaniny α-Si3N4, β-Si3N4. 

Tabele V.3.2.1 - V.3.2.4 zawierają zestawy parametrów udokładniania danych nisko i 

wysokotemperaturowych materiałów C i D. Przykłady udokładnionych dyfraktogramów dla materiału 

C i D w wysokich i niskich temperaturach pokazano na rysunkach V.3.2.1- V.3.2.4. 
 

Tabela V.3.2.1. Zestaw udokładnianych parametrów dla materiału C zmieszanego ze wzorcem diamentowym. 

Przypadek danych niskotemperaturowych. 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania Si3N4 (α) Si3N4 (β) C (diament) 

Parametr skali Tak Tak Tak 

Tło M.B. 

Błędy 
systematyczne 

SyCos  

Długość fali Tak 

Parametry sieci a, c a, c wg. Tabeli A.2 
(Dodatek A). 

Współrzędne 
atomowe 

x(Si1, Si2, N1, N2); 
y(Si1, Si 2, N1, N2); 
z(Si 1, N1, N2, N3, 
N4) 

N.U. N.D. 

Czynniki 
temperaturowe 

Wspólne (α i β) Wspólne (α i β) Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu 
(funkcja, 
parametry) 

W, U, η0 W, U, η0 W, U, η0 

Asymetria N.U. N.U. N.U. 

 

 
  (a) 

 
 (b) 

Rysunek V.3.2.1. Wynik udokładniania za pomocą metody Rietvelda dla mieszaniny materiału C ze 

wzorcem diamentowym w temperaturach 10 K (a) i 304 K (b). Symbole: dyfraktogram 

eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬),  pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 
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Tabela V.3.2.2. Zestaw udokładnianych parametrów dla materiału C zmieszanego ze wzorcem diamentowym. 

Przypadek danych wysokotemperaturowych. 

 
Składniki fazowe Parametry 

udokładniania Si3N4 (α) Si3N4 (β) C (diament) 

Parametr skali Tak Tak Tak 

Tło M.B. 

Błędy 
systematyczne 

SyCos 

Długość fali Tak 

Parametry 
sieciowe 

a, c a, c wg. Tabeli A.2 
(Dodatek A) 

Współrzędne 
atomów 

x(Si1, Si2, N1, N2); 
y(Si1, Si2, N1, N2); 
z(Si1, N1, N2, N3, 
N4) 

N.U. N.D. 

Czynniki 
temperaturowe 

Wspólne (α i β) Wspólne (α i β) Izotropowe 

pseudo-Voigt pseudo-Voigt pseudo-Voigt Profil refleksu 
(funkcja, 
parametry) 

W, U, η0 W, U, η0 W, U, η0 

Asymetria N.U. N.U. N.U. 

 

(a) 
 

(b) 
Rysunek V.3.2.2. Wynik udokładniania za pomocą metody Rietvelda dla mieszaniny materiału C ze 

wzorcem diamentowym zbadanej w temperaturach 298 K (a) i 1073 K (b). Symbole: dyfraktogram 

eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬), pozycje refleksów 

braggowskich ( |||| ). 
 

Tabela V.3.2.3. Zestaw udokładnianych parametrów dla materiału D zmieszanego ze wzorcem diamentowym. 

Przypadek danych niskotemperaturowych. 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania Si3N4 (α) Si3N4 (β) C (diament) 

Parametry sieci Tak Tak Tak 

Tło M.B. 

Błędy 
systematyczne 

SyCos 

Długość fali Tak 

Parametry sieci a, c a, c wg. Tabeli A.2 
(Dodatek A) 

Współrzędne 
atomów 

N.U. x(Si, N1);  
y(Si, N1) 

N.U. 

Czynniki 
temperaturowe 

N.U. Wspólne (α i β) Izotropowe 

pseudo 
Voigt 

pseudo Voigt pseudo Voigt Profili refleksów 
(funkcja, 
parametry) W, U, η0 W, U, η0 W, U, η0, x 

Asymetria N.U. N.U. N.U. 



 66

 

(a) 
 

(b) 
 

Rysunek V.3.2.3. Wynik udokładniania za pomocą metody Rietvelda dla mieszanki materiału D ze 

wzorcem diamentowym w temperaturach 20 K (a) i 310 K (b). Symbole: dyfraktogram 

eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 
 

 
Tabeli V.3.2.4. Zestaw udokładnianych parametrów dla materiału D zmieszanego ze wzorcem diamentowym. 

Przypadek danych wysokotemperaturowych. 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania Si3N4 (α) Si3N4 (β) C (diament) 

Parametry sieci Tak Tak Tak 

Tło M.B. 

Błędy 
systematyczne 

SyCos 

Długość fali Tak 

Parametry sieci a, c a, c wg. Tabeli A.2 
(Dodatek A) 

Współrzędne 
atomów 

N.U. x(Si, N1);  
y(Si, N1) 

N.U. 

Czynniki 
temperaturowe 

Wspólne (α i β) Wspólne (α i β) Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu 
(funkcja, 
parametry) 

W, U, η0 W, U, η0 W, U, η0 

Asymetria N.U. N.U. N.U. 

 

 

(a) 
 

(b) 

 

Rysunek V.3.2.4. Wynik udokładniania za pomocą metody Rietvelda dla mieszaniny materiału D ze 

wzorcem diamentowym w temperaturach 298 K (a) i 1103 K (b). Symbole: dyfraktogram 

eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 
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Zależności zmian parametrów sieciowych α- i β-Si3N4 od temperatury otrzymane na podstawie 

przeprowadzonych obliczeń przedstawione są na rysunkach V.3.2.5 i V.3.2.7.  

Bezwzględne wartości błędów stałych sieciowych w niskich temperaturach są wyraźnie większe 

niż w pomiarze wysokotemperaturowym (większy jest też rozrzut wartości stałych sieciowy). Składa 

się na to kilka przyczyn: najważniejsza to obserwowany większy stosunek natężenia tła do natężenia 

efektów dyfrakcyjnych od azotku – w konsekwencji refleksy na wyższych kątach (najważniejsze dla 

precyzyjnego wyznaczania stałej sieciowej) w tym pomiarze giną w tle. Efekt większego rozrzutu 

został skompensowany przez zwiększenie gęstości punktów eksperymentalnych w tym zakresie, w 

efekcie jakość dopasowania jest podobna. 

Wartości parametrów sieciowych a i c dla α-Si3N4 w badanym zakresie temperatur rosną od 

wartości 7.7513 Å do 7.7689 Å dla parametru a i od 5.6192 Å do 5.6325 Å dla parametru c. Stosunek 

c/a znajduje się na poziome około 0.7249 w zakresie temperatur od 20 K do około 200 K i w 

temperaturach wyższych wykazuje stałą tendencję wzrostu (do około 0.7250). Położenia atomów w 

komórce elementarnej α-Si3N4 nie wykazują wyraźną tendencji do zmian z temperaturą. Wyznaczone 

wartości współrzędnych atomowych w funkcji temperatury dla atomu Si1 i Si2 w strukturze fazy α-

Si3N4 są pokazane na rysunku V.3.2.6.  

Dla fazy β-Si3N4 parametry sieci a i c zmieniają się od 7.6037 Å do 7.6205 Å i od 2.9079 Å do 

2.9157 Å, odpowiednio. Na odcinku temperaturowym do około 100 K stosunek c/a jest stały (około 

0.3824) i po przekroczeniu tej granicy wzrasta ze wzrostem temperatury do wartości 0.3826. Wartości 

parametrów sieci fazy β azotku krzemu przedstawione w niniejszej pracy są porównane z wynikami 

podanymi w pracy [10]. Parametr sieciowy c β-Si3N4 przedstawiony w niniejszej prace wykazuje 

identyczną tendencję, zmian z temperaturą jak w wyżej wymienionej pracy (rysunek V.3.2.7). 

Położenia atomów w komórce elementarnej β-Si3N4 jak i w przepadku fazy α-Si3N4 nie zmieniają się z 

temperaturą. Jako przykład na rysunku V.3.2.8 pokazane są wartości współrzędnych atomów x i y w 

funkcji temperatury dla atomu Si1 w strukturze fazy β -Si3N4  

Na podstawie zależności parametrów sieciowych α i β-Si3N4 od punktach temperatury 

wyznaczono zależności V(T) dla obu faz. Zależności te zostały dopasowane modelem Debye’a-

Grüneisena i na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono ich rozszerzalność termiczna i 

temperatury Debye'a (ΘD). Temperatura Debye'a dla α-Si3N4 ma wartość 1424 K a dla β-Si3N4 1531 

K. Wyznaczone wartości porównywalne są z wartościami literaturowymi (tabela V.3.2.5) i są wyższe 

niż najnowsze dane eksperymentalne[29] zmierzone dylatometrycznie i obliczone teoretyczne [30]. 

Przebieg zależności V(T) i α
V
(T) dla α-Si3N4 przedstawiono na rysunku V.3.2.9, a dla fazy β na 

rysunku V.3.2.10.  
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Rysunek V.3.2.5. Zależność parametrów 

sieciowych α-Si3N4 od temperatury, 

parametr a (a), parametr c (b), stosunek 

c/a (c). Symbole: wartości w zakresie 

niskich temperatur (□), wartości w 

zakresie wysokich temperatur (●).  
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Rysunek V.3.2.6. Zależność w funkcji temperatury współrzędnych atomowych dla atomu Si1 (a) i 

Si2 (b) fazy α-Si3N4. 
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Rysunek V.3.2.7. Zależność parametrów 

sieciowych β-Si3N4 od temperatury, parametr 

a (a), parametr c (b), stosunek c do a (c). 

Symbole: wartości w zakresie niskich 

temperatur (□), wartości w zakresie wysokich 

temperatur (●), punkty eksperymentalne 

przedstawione w ref. [10] (●). 
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Rysunek V.3.2.8. Zależność w funkcji 

temperatury współrzędnych atomowych dla 

atomu Si1 fazy β-Si3N4. 

 
 

Tabela V.3.2.5. Eksperymentalne i teoretyczne wartości ΘD dla α- i β-Si3N4. 

 

ΘD [K] 

α-Si3N4 β-Si3N4 

Metoda Referencja 

1424 1531 dyfrakcja rentgenowska obecny wynik 

 1130 dylatometria [31] (1976) 

 1100 dylatometria [32] (1989) 

 1200 dylatometria [29] (2001) 

837-1200 837-1200 teoria (Molecular dynamics calculation) [30] (2002) 
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Rysunek V.3.2.9. Zależność objętości komórki elementarnej α-Si3N4 od temperatury (a). Symbole: 

wartości wyznaczone dla zakresu temperatur 10 - 304 K (□), eksperymentalne punkty w zakresie 

temperaturowym od 298 do 1073 K (○), zależność V(T) dopasowana modelem Debye’a-Grüneisena 

(▬). Zależność αv(V) (b). 
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Rysunek V.3.2.10. Zależność objętości komórki elementarnej β-Si3N4 od temperatury (a). Symbole: 

wartości wyznaczone dla zakresu temperatur 10 - 304 K (□), eksperymentalne punkty w zakresie 

temperaturowym od 298 do 1073 K (○), zależność V(T) dopasowana modelem Debye’a-Grüneisena 

(▬). Zależność αv(V) (b). 

 
Badania zmienności stałych sieci spinelowego azotku krzemu od temperatury zostały 

przeprowadzono na linii pomiarowej B2 w laboratorium Hasylab/DESY. Zbieranie danych 

dyfrakcyjnych odbywało się w wysokorozdzielczej konfiguracji dyfraktometru (rozdział III.4).  

Dla polikrystalicznej próbki spinelowego azotku krzemu (jego właściwości strukturalne są opisane 

w rozdziale V.3.1) badania przeprowadzono w zakresie temperatur od 14 do 302 K. Próbka została 

umieszczona w szklanej kapilarze o średnicy 0.8 mm. Wewnątrz tej kapilary umieszczono krótszą 

kapilarę o średnicy 0.5 mm, wypełnioną diamentowym proszkiem (ALDRICH, czystość 99.9 %), 

służącym przy pomiarze jako wzorzec.  

Dla wyznaczenia parametrów sieci badanego materiału w kolejnych punktach temperaturowych 

dane dyfrakcyjne były zbierane w kątowym zakresie refleksu 440 dla γ-Si3N4 oraz refleksu 220 dla 

diamentu (ten ostatni był badany dwukrotnie, przed i po pomiarze refleksu 440 dla γ-Si3N4). Krok 

temperaturowy wynosił od 4 do 8 K.  
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Rysunek V.3.2.1. Zależmość parametru sieci γ-Si3N4 od temperatury (■), punkty eksperymentalne 

dla próbki otrzymanej metodą udarową [33] (○), oraz teoretyczne dane obliczone z pierwszych zasad 

[34] (▬□▬). Skala dla punktów teoretycznych znajduje się po prawej stronie. 

 

 

 

 

 

Rysunek V.3.2.1 pokazuje zależność parametru sieci γ-Si3N4 od temperatury porównane z 

eksperymentalnymi [33] i obliczonymi [34] danymi literaturowymi. Parametr sieciowy badanego 

materiału w zakresie temperaturowym od 14 do 100 K jest praktycznie stały i wynosi 7.7331 Å, przy 

osiągnięciu 300 K wzrasta do 7.7356 Å. Podobnie jak w przypadku z faz α- i β-Si3N4 położenia 

atomów w komórce elementarnej γ-Si3N4 z temperaturą nie zmieniają się istotnie, co stwierdzono 

eksperymentalnie dla zakresu wysokotemperaturowego w pracy [27]. 

Z otrzymanych wyników obliczono zmiany objętości komórki elementarnej spinelowego azotku 

krzemu w badanym zakresie temperatur i zszyto z odpowiednio skorygowanymi wartościami 

eksperymentalnymi dla zakresu temperatur od 295 K do 1075 K, wartości te zmierzono dla tej samej 

próbki i opublikowano w prace [27]. Do otrzymanego przebiegu punktów, za pomocą modelu 

Debye’a-Grüneisena, dopasowano zależności V(T) (rysunek V.3.2.2). 

Z przedstawionej zależności V(T) została wyznaczona temperatura Debye'a (ΘD) γ-Si3N4. 

ΘD=1500 K. Wartość ta jest identyczna z wcześniejszymi rozważaniami teoretycznymi [27].  

Z przedstawionych obliczeń wyznaczono rozszerzalność termiczną tego materiału. Przebieg 

współrzędnych rozszerzalności termicznej z temperaturą w zakresie od 14 K do 1076 K pokazano na 

rysunku V.3.2.3. Rysunek pokazuje porównanie teoretycznych [34], [28] i doświadczalnych [34], [33] 

danych. Lekkie odchylenie danych teoretycznych od danych eksperymentalnych jest związane z 

przyjęciem pewnych uproszczeń w modelu obliczeniowym [34].  
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Rysunek V.3.2.2. Zależność objętości komórki elementarnej γ-Si3N4 od temperatury. Symbole: 

wartości dla zakresu temperatur 14 - 301 K, wyznaczone w niniejszej pracy (■), zszyte 

eksperymentalne punkty w zakresie temperaturowym od 295 do 1072 K [27] (□), punkty 

eksperymentalne dla próbki otrzymanej metodą udarową [33] (○), zależność V(T) dopasowana 

modelem Debye’a-Grüneisena (▬) 
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Rysunek V.3.2.3. Rozszerzalność termiczna γ-Si3N4 w zakresie temperatur 14 -1075 K. Symbole: 

obecny wynik (▬), empirycznie wyznaczona krzywa [34] dla niskich temperatur (▬), 

eksperymentalnie wyznaczona krzywa przedstawiona w pracy [33] (▬), wartości obliczone z 

pierwszych zasad [34] (□), wyniki obliczeń z referencji [28] (▬). 
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V.4. Własności strukturalne i elastyczne odmian polimorficznych 

azotku germanu, α- i β-Ge3N4 
V.4.1. Charakterystyka materiału: analiza fazowa i udokładnienie struktury  
 azotków α- i β-Ge3N4 

Badania strukturalne, badania w warunkach wysokiej i niskiej temperatury, oraz w warunkach 

wysokiego ciśnienia zostały wykonane na polikrystalicznej mieszaninie fazy α i β azotku germanu 

wyprodukowanego przez firmę ALDRICH (czystość 99.9%). Obydwie próbki były badane w zakresie 

kątowym od 10º-do 159º, z krokiem 0.017º w ciągu 18 godzin. 

Analiza fazowa pokazała, że badana próbka zawiera α-Ge3N4 (grupa przestrzenna P31c), β-Ge3N4 

(P63/m) i ilościowo małe domieszki czystego kubicznego germanu oraz tlenku germanu GeO2 

(P3121). Dla udokładniania parametrów strukturalnych składowych faz badanego materiału została 

wykonana analiza rietveldowska. Próbki były modelowane jako obiekty czteroskładnikowe 

zawierające α-Ge3N4, β-Ge3N4, Ge, GeO2 i wzorzec wewnętrzny Al2O3. Zestaw parametrów 

udokładnianych w trakcie analizy jest podany w tabeli V.4.1.1. Na rysunku V.4.1.1 pokazane są 

rezultaty udokładnienia badanych próbek. Wyliczone parametry strukturalne poszczególnych faz oraz 

ich procentowa zawartość są podane w tabeli V.4.1.2. 

Porównania literaturowych i obliczonych w niniejszej pracy wartości dotyczących β-Ge3N4 są 

podane w tabeli V.4.1.3. Parametry sieciowe obliczone za pomocą metody Rietvelda dla β fazy 

badanej mieszanki azotków krzemu wynoszą a = 8.0325(1) Å, c = 3.07734(7) Å. Dane literaturowe 

podane w tabele V.4.1.4 pokazują, że parametr sieci a polikrystalicznego β-Ge3N4 mieści się w 

zakresie od 7.987 Å do 8.0384 Å. Parametr c podany we wcześniejszych pracach zwierają się w 

zakresie od 3.054 Å do 3.0774 Å. Parametry sieciowe a i c β-Ge3N4 wyznaczone w niniejszej pracy 

znajdują się w zakresach podanych w literaturze. Współrzędne atomów fazy β azotku germanu 

otrzymane w wyżej opisanych obliczeniach są zgodne z podanymi w literaturze w zakresie odchyleń 

standadowych. 

Porównania wyników udokładniania rietweldowskiego otrzymanych w niniejszej pracy i danych 

literaturowych dotyczących parametrów sieciowych i współrzędnych atomowych α-Ge3N4 są podane 

w tabeli V.4.1.4. Absolutne parametry sieciowe α fazy badanej mieszanki azotków germanu wynoszą 

a=8.2011(6) Å, c=5.9317(6) Å. Dane literaturowe pokazują, że parametr sieci a polikrystalicznego β-

Si3N4 mieści się w zakresie od 8.196 Å do 8.202 Å, a parametr c w zakresie od 5.9301 Å do 5.941 Å. 

Parametry sieciowe a i c, opaz współrzędne atomów α-Ge3N4 wyznaczone w niniejszej pracy są 

porównywalne z danymi literaturowymi.  
 
Tabela V.4.1.1. Parametry uwzględniane w analizie rietveldowskiej materiału Ge3N4 i jego mieszaniny ze 

wzorcem Al2O3. 

 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładniania Ge3N4 (α) Ge3N4 (β) GeO2 (H) Ge (C) Al2O3 

Parametr skali Tak Tak Tak Tak Tak 

Tło M.B. 

Błędy 
systematyczne 

Zero, SyCos 

Parametry sieci a, c a, c a, c a N.U. 

Współrzędne 
atomów 

x(Ge1, Ge2, 
N1, N2); 
y(Ge1, Ge2, 
N1, N2); 
z(Ge1, N1, 
N2, N3 N4) 

x(Ge, N1); 
y(Ge, N1); 

N.U. N.U. z(Al), x(O) 

Czynniki 
temperaturowe 

Izotropowe Izotropowe N.U. N.U. Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu 
(funkcja, 
parametry) 

W, V, U, η0, 
x 

W, V, U, η0, 
x 

W, η0 W, η0 W, V, U, η0, 
x 

Asymetria Tak Tak N.U. N.U. N.U. 
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  (a) 

 
(b) 

 

Rysunek V.4.1.1. Rezultaty udokładnienia dla polikrystalicznego azotku germanu (RWP = 11.1%, RP = 

10.5%, REXP = 3.79%, GOF = 4.93. SCOR = 3.816) (a) i jego mieszaniny z Al2O3 (RWP = 12.0%, RP = 

11.4%, REXP = 3.80%, GOF = 5.84. SCOR = 3.706) (b) za pomocą metody Rietvelda. Symbole: 

dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬),  pozycje refleksów 

braggowskich ( |||| ). 
 
 
Tabela V.4.1.2. Składniki oraz ich zawartość wagowa i podstawowe parametry materialu z polikrystalicznym 

azotkiem germanu. 

 

Parametry sieci Współrzędne atomowe  
Faza 

Grupa 
przes- 
trzenna a [Å] c [Å] Atom x y z 

B [Å
-2

] Zawartość 
faz skła-
dowych 

[wag. %] 

Ge1 0.081(3) 0.511(2) 0.650(2) 1.52(26) 

Ge2 0.252(1) 0.166(2) 0.449(300) 1.34(25) 

N1 0.652(9) 0.621(11) 0.436(25) 4.58(3.08) 

N2 0.316(7) 0.303(7) 0.690(20) 0.89(1.71) 

N3 0.3333 0.6667 0.569(20) 1.79(2.79) 

α- 
Ge3N4 

P31c 8.2017(3)* 
8.2007(3) 
 

5.9321(4)* 
5.9318(3) 
 

N4 0.0000 0.0000 0.414(31) 1.18(2.42) 

26.71(1.18) 

Ge 0.1707(3) 0.7641(3) 0.25 1.126(45) 

N1 0.327(3) 0.027(3) 0.25 1.53(29) 

β- 
Ge3N4 

 

P63/m 8.0325(1)* 
8.0320(1) 

3.07734(7)* 
3.07709(8) 

N2 0.3333 0.6667 0.25 0.57(47) 

72.74(1.69) 

Ge 0.4512 0 0.3333 GeO2 P3121 4.987(1)* 
4.991(3) 

5.650(3)* 
5.650(3) O 0.3971 0.3023 0.24280 

─ 0.52(0.25) 

Ge Fd-3m 5.661(2)* 
5.663(5) 

─ Ge 0 0 0 ─ 0.03(0.04) 

 

 
Tabela V.4.1.3. Dane literaturowe eksperymentalnych wartości parametrów sieciowych, stosunku c/a i 

współrzędnych atomów fazy β azotku germanu.  

Współrzędne atomowe a [Å] c [Å] c/a Atom 
x y z 

T [K] referencja 

8.0325(1)* 3.07734(7)* 
 

0.38311(1) Ge1 
N1 
N2 

0.1707(3) 
0.327(3) 
0.3333 

0.7641(3) 
0.027(3) 
0.6667 

0.25 
0.25 
0.25 

300(2) obecny wynik 

8.038(4) 3.074(2) 0.3824(4) ─ ─ ─ ─ rt [2] (1958) 

8.0276(5) 3.0774(2) 0.38335(4) Ge1 
N1 
N2 

0.1712(2) 
0.334(2) 
0.3333 

0.7658(2) 
0.030(1) 
0.6667 

0.25 
0.25 
0.25 

rt [3] (1972) 

7.987 3.054 0.3823 Ge1 
N1 
N2 

0.1696 
0.3304 
0.3333 

0.7628 
0.0257 
0.6667 

0.25 
0.25 
0.25 

rt [35] (2000) 

 
* bezwzgledny wartości parametrów sieciowych wyznaczone z pomiaru próbki z wzorcem wewnętrznym. 
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Tabela V.4.1.4. Dane literaturowe eksperymentalnych wartości parametrów sieciowych, stosunku c/a i 

współrzędnych atomów fazy α azotku germanu.  

 

Współrzędne atomowe a [Å] c [Å] c/a Atom
x y z 

T [K] referencja 

8.2017(3)* 5.9321(4)* 0.72328(8) Ge1 
Ge2 
N1 
N2 
N3 
N4 

0.081(3) 
0.252(1) 
0.652(9) 
0.316(7) 
0.3333 
0 

0.511(2) 
0.166(2) 
0.621(11) 
0.303(7) 
0.6667 
0 

0.650(2) 
0.449(300) 
0.436(25) 
0.690(20) 
0.569(20) 
0.414(31) 

300(2) obecny wynik 

8.1960(8) 5.9301(5) 0.7235(1) Ge1 
Ge2 
N1 
N2 
N3 
N4 

0.0801(7) 
0.2558(7) 
0.6426(39) 
0.3128(35) 
0.3333 
0 

0.5079(7) 
0.1690(7) 
0.5966(38) 
0.3288(34) 
0.6667 
0 

0.6429(10) 
0.4458 
0.3812(41) 
0.7032(51) 
0.546(21) 
0.349(17) 

rt [3] (1972) 

8.202(4) 5.941(3) 0.7243(7) ─ ─ ─ ─ rt [2] (1958) 

 
* bezwzgledny wartości parametrów sieciowych wyznaczone z pomiaru próbki z wzorcem wewnętrznym. 

 

V.4.2. Zmiany parametrów struktury od temperatury i rozszerzalność termiczna d 

azotków α- i β-Ge3N4  

Badania zależności parametrów struktury azotków germanu α i β od temperatury zostały 

przeprowadzone w laboratorium Hasylab/DESY na linii pomiarowej B2 (patrz rozdział III.3). Badania 

w warunkach wysokotemperaturowych (WT) były wykonane w zakresie od 298 K do 1073 K i w 

warunkach niskiej temperatury (NT) w zakresie temperaturowym od 303 K do 14 K.  

Dane dyfraktometryczne w zakresie wysoko - i niskotemperaturowym były zbierane za pomocą 

licznika OBI (przedział kątowy zbierania danych od 5° do 45° (WT) i od 7° do 60° (NT), krok 

zapisywania 0.008°). Długość fali w trakcie pomiarów wynosiła około 0.6992 Å dla niskich 

temperatur i około 0.4948 Å dla wysokich temperatur. Parametry strukturalne zostały wyznaczone za 

pomocą metody Rietvelda. Dla udokładnienia zastosowano krystalograficzny model strukturalny 

składający się z α-Ge3N4, β-Ge3N4, oraz diamentu użytego jako wzorzec wewnętrzny do kalibracji 

zmian długości fali. Tabele V.4.2.1 i V.4.2.2 pokazują zestawy parametrów do udokładniania dla 

dyfraktogramów nisko i wysoko temperaturowych, odpowiednio. Rysunki V.4.2.1 i V.4.2.2 pokazują 

przykłady udokładnień zebranych dyfraktogramów dla niskich i wysokich temperatur. 

 

 

Tabela V.4.2.1. Zestaw udokładnianych parametrów dla próbki Ge3N4 ze wzorcem diamentowym w niskich 

temperaturach. 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładnianie Ge3N4 (α) Ge3N4 (β) C (diament) 

Parametr skali Tak Tak Tak 

Tło M.B 

Błędy 
systematyczne 

SyCos 

Długość fali Tak 

Parametry 
sieci 

a, c a, c wg. Tabeli A.2 (Dodatek 
A). 

Współrzędne 
atomów 

x(Ge1, Ge2, N1, N2); y(Ge1, Ge2, 
N1, N2); z(Ge1, N1, N2, N3 N4). 

x(Ge, N1); y(Ge, 
N1). 

N.D. 

Czynniki 
temperaturowe 

Wspólne 

(dla α i β) 

Wspólne 

(dla α i β) 

Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu 
(funkcja, 
parametry) 

W, V, U, η0, x W, V, U, η0, x W, U, η0 

Asymetria N.U. N.U. N.U. 
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Tabela V.4.2.2. Zestaw udokładnianych parametrów dla próbki Ge3N4 ze wzorcem diamentowym w wysokich 

temperaturach. 

 

Składniki fazowe Parametry 
udokładnianie Ge3N4 (α) Ge3N4 (β) C (diament) 

Parametr skali Tak Tak Tak 

Tło M.B. 

Błędy systematyczne SyCos 

Długość fali Tak 

Parametry sieci a, c a, c wg. Tabeli A.2 (Dodatek A). 

Współrzędne atomów x(Ge1, Ge2, N1, N2); y(Ge1, 
Ge2, N1, N2); z(Ge1, N1, 
N2, N3 N4). 

x(Ge, N1); 
y(Ge, N1). 

N.D. 

Czynniki 
temperaturowe 

Wspólne  

(dla α i β) 

Wspólne  

(dla α i β) 

Izotropowe 

pseudo Voigt pseudo Voigt pseudo Voigt Profil refleksu (funkcja, 
parametry) W, U, η0 W, U, η0 W, U, η0 

Asymetria N.U. N.U. N.U. 

 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 

Rysunek V.4.2.1. Wynik udokładniania mieszaniny próbki Ge3N4 z dodanym wzorcem diamentowym 

za pomocą metody Rietvelda w temperaturach 14 K (a) i 303 K (b). Symbole: dyfraktogram 

eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 

 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 

Rysunek V.4.2.2. Wynik udokładniania próbki Ge3N4 z dodanym wzorcem diamentowym za pomocą 

metody Rietvelda w temperaturach 298 K (a) i 1073 K (b). Symbole: dyfraktogram eksperymentalny 

(●), teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 
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Na podstawie przeprowadzonych obliczeń otrzymano zależności zmian parametrów sieciowych 

dla α- i β-Ge3N4 z temperaturą. Przebieg zależności parametrów sieciowych a i c oraz stosunku 

osiowego c/a pokazano na rysunkach V.4.2.3 i V.4.2.4 dla obu faz, odpowiednio.  

Otrzymane zależności pokazują, że wartości parametrów sieciowych a i c dla α-Ge3N4 w badanym 

zakresie temperatur rosną od wartości 8.1981 Å do 8.2213 Å dla parametru a i od 5.9302 Å do 5.9471 

Å dla parametru c. Stosunek c/a jest stały (około 0.7234, zob. rys. V.4.2.3c). Stosunkowo duży rozrzut 

punktów niskotemperaturowych jest związany z małą zawartością fazy α-Ge3N4 w badanej próbce i 

ograniczonym czasem pomiarowym. Efektem tego jest nieidealne zszycie nisko i 

wysokotemperaturowych krzywych (rysunek V.4.2.3) - spodziewanym skutkiem jest większa 

niepewność wyznaczenia rozszerzalności termicznej w obszarze zszycia (~150 – 400 K). 

Dla fazy β-Ge3N4 parametry sieci a i c zmieniają się od 8.0311 Å do 8.0502 Å i od 3.0761 Å do 

3.0854 Å, odpowiednio. Na odcinku temperaturowym poniżej 100 K stosunek c/a jest stały (około 

0.3830) i po przekroczeniu tej granicy stopniowo wzrasta ze wzrostem temperatury do wartości 

0.3833 co sugeruje o anizotropii materiału.  

Podobnie jak w przypadku z faz α- i β-Si3N4 położenia atomów w komórkach elementarnych α- i 

β-Ge3N4 z temperaturą nie zmieniają się istotnie i odpowiadają wartościam eksperymentalnym 

podanym w rozdziale V.4.1. 

Na podstawie wyznaczonych parametrów sieciowych dla α- i β-Ge3N4 w badanych punktach 

temperaturowych obliczono zależności V(T) tych faz. Rozszerzalność termiczna obu tych faz była 

wyliczona na podstawie modelu Debye’a-Grüneisena (rysunek V.4.2.5 dla α fazy i V.4.2.6 dla fazy β). 

Zmienność temperaturowa współczynnika rozszerzalności termicznej dla α-Ge3N4 i β-Ge3N4 jest 

bardzo podobna, co nie jest dziwne, gdyż różnica strukturalna między nimi jest niewielka (inne 

ułożenie identycznych warstw atomowych). Wyznaczone z modelu Debye’a-Grüneisena wartości ΘD 

wynoszą 889 K dla α-Ge3N4 i 1301 K dla β-Ge3N4. 
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Rysunek V.4.2.3. Zależności parametrów 

sieciowych α-Ge3N4 od temperatury: 

parametr a (a), parametr c (b), stosunek c do 

a (c). Symbole: wartości w zakresie niskich 

temperatur (□), wartości w zakresie 

wysokich temperatur (●).  
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Rysunek V.4.2.4. Zależności parametrów 

sieciowych β-Ge3N4 od temperatury: 

parametr a (a), parametr c (b), stosunek c do 

a (c). Symbole: wartości w zakresie niskich 

temperatur (□), wartości w zakresie 

wysokich temperatur (●).  
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Rysunek V.4.2.5. Zależność objętości komórki elementarnej α-Ge3N4 od temperatury (a). Symbole: 

wartości w zakresie niskich temperatur (□), wartości w zakresie wysokich temperatur (○), zależność 

V(T) dopasowana modelem Debye’a-Grüneisena (▬). Zależność α
v
(T) (b). 
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Rysunek V.4.2.6. Zależność objętości komórki elementarnej β-Ge3N4 od temperatury (a). Symbole: 

wartości w zakresie niskich temperatur (□), wartości w zakresie wysokich temperatur (○), zależność 

V(T) dopasowana modelem Debye’a-Grüneisena (▬). Zależność α
v
(T) (b). 
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V.4.3. Zależność parametrów sieciowych od ciśnienia i moduł ściśliwości  

azotków α- i β-Ge3N4  

Badania zależności parametrów sieciowych azotku germanu od ciśnienia zostały przeprowadzone z 

wykorzystaniem promieniowanie synchrotronowego w laboratorium Hasylab/DESY na linii 

pomiarowej F2.1. Eksperymenty zostały wykonane za pomocą prasy dyfrakcyjnej MAX80 (patrz 

rozdział III.3).  

Dla uzyskania warunków pomiarowych możliwie bliskich do warunków hydrostatycznych 

preparat przygotowano przez wymieszanie go z niewielka ilością wazeliny. Badania przeprowadzono 

w zakresie ciśnień od 0.1 MPa do 5 GPa w temperaturze 30±2°C. 

Widma energetyczne były zbierane przy kącie 4.521°, w zakresie od 0 do 73 keV. Na widmach 

widoczne są refleksy od α i β–Ge3N4 i od hBN (materiał tygla, w którym znajduje się próbka). 

Refleksy od mniejszościowych faz Ge2O3 i Ge w zastosowanych warunkach pomiarowych nie są 

widoczne, ze względu na słabą czułość metody.  

Widma były zanalizowane za pomocą metody LeBaila (patrz rozdział IV.1.2). Parametry 

wykorzystane przy udokładnianiu podane są w tabeli V.4.3.1. Przykłady udokładnionych widm dla 

ciśnienia 0.1 MPa i 4.99 GPa są pokazane na rysunku V.4.3.1 a, b. 

 
 
 
 

Tabela V.4.3.1. Parametry uwzględniane w analizie polikrystalicznego azotku germanu. 

 

 
 
 
 
 

 
(a) 

 
(b)  

 

Rysunek V.4.3.1. Wyniki dopasowania widm energetycznych azotku germanu w ciśnieniu 0.1 MPa (a) 

i 4.99 GPa (b). Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczne (▬), krzywa różnicowa (▬), 

pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 

 

 

 

Składniki fazowe Parametry udokładniania 

α-Ge3N4 β-Ge3N4 hBN  

Parametr skali N.D. N.D. N.D. 

Tło M.B. 

Błędy systematyczne Brak 

Parametry sieci a, c a, c a, c 

Gauss Gauss Gauss Profil refleksu (funkcja, parametry) 
U, W U, W W 
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Wyznaczone przebiegi parametrów sieci a i c faz α i β azotku germanu w funkcji ciśnienia oraz 

stosunek osiowy są pokazane na rysunkach V.4.3.2 i V.4.3.2, odpowiednio. Na podstawie 

otrzymanych zależności zostały obliczone objętości komórek elementarnych tych materiałów w 

funkcji ciśnienia. (rysunek V.4.3.4). 

Dla określenia modułu ściśliwości dla α i β–Ge3N4 zależności objętości komórek elementarnych 

tych materiałów od ciśnienia zostały dopasowane modelem Bircha-Murnaghana. W trakcie 

dopasowania udokładnino moduł ściśliwości - jego pochodna po ciśnieniu, B', była ustalona i B' = 4. 

Tabela V.4.3.2 pokazuje obliczone moduły ściśliwości α i β faz azotku germanu i porównanie ich z 

wcześniejszymi danymi literaturowymi. Otrzymane wartości B zgadzają się w zakresie błędów z 

podanymi w literaturze danymi teoretycznymi [36], [35] i eksperymentalnymi [37]. 
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Rysunek V.4.3.2. Zależność parametru sieci 

a (a) i c (b) oraz stosunku c/a (c) dla α-Ge3N4 

od ciśnienia.  

Symbole: wartości w zakresie ciśnień od 

0.1 MPa do 5 GPa (■), „guide to eye” (▬). 

 

 
 
Tabela V.4.3.2. Teoretyczne i eksperymentalne dane literaturowe dla modułu ściśliwości α-Ge3N4 i β-Ge3N4. 

 
B0 [GPa] B' 

α β α β 

Zakres ciśnień [GPa] Metoda 
badawcza 

Referencje 

208.0(6.6) 192.5(3.5) 4.0 4.0 0-5 eksp XRD obecny wynik 

165(10) 185(7) 3.7(4) 4.4(5) 0-23 eksp XRD [37] (2004) 

 218    eksp. Cytowane w [35] 

 185  3.7  teoria  [35] (2000) 

 166  3.7  teoria  [35] (2000) 

210.8 219.8    teoria [36] (2000) 
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Rysunek V.4.3.3. Zależność parametru 

sieci a (a) i c (b) oraz stosunek c/a (c) dla 

β-Ge3N4 od ciśnienia.  

Symbole: wartości w zakresie ciśnień 

od 0.1 MPa do 5 GPa (■), „guide to 

eye” (▬). 
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Rysunek V.4.3.4. Zmiana objętości komórki elementarnej α-Ge3N4 (a) i β-Ge3N4 (b) z ciśnieniem. 

Symbole: wartości w zakresie ciśnień od 0.1 MPa do 5GPa (●), krzywe dopasowane za pomocą 

równania stanu Bircha-Murnaghana (▬), punkty eksperymentalne z ref. [37] (■).  
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Rozdział VI. Dyskusja 

W niniejszej pracy zostały zbadane właściwości strukturalne i elastyczne wybranych azotków 

pierwiastków grupy III i IV. Wyznaczono również na podstawie zależności V(T) wartości temperatury 

Debye'a. Zastosowanie jednakowego podejścia eksperymentalnego i obliczeniowego do siedmiu 

badanych związków pozwala na dokonanie interesujących porównań.  

Dyfraktometryczne badania temperaturowej zależności parametrów sieciowych wybranych 

azotków w wysokich i niskich temperaturach pozwoliły na wyznaczenie objętości komórki 

elementarnej azotków pierwiastków grupy III krystalizujących o strukturze heksagonalnej typu 

wurcytu (P63mc) w funkcji temperatury. Zależność względnej objętości komórki tych materiałów od 

temperatury pokazano na rysunku VI.1, a wynikająca z niej rozszerzalność termiczna jest 

przedstawiona na rysunku VI.2.  

Porównanie krzywych V/Vo dla azotków galu, indu z tej pracy i aluminium (dane dla AlN na 

podst. ref. [1]) pokazuje, że wzrost objętości komórki elementarnej z temperaturą jest najwolniejszy 

dla AlN, a najszybszy dla InN. Podobny wniosek wynika z porównania danych o rozszerzalności 

termicznej azotków pierwiastków grupy III (dane innych autorów): rozszerzalność rośnie w sekwencji 

BN [2], AlN [3], GaN i InN. Taka tendencja jest zgodna z oczekiwaniem, ponieważ wiadomo jest, że 

najsilniejsze wiązanie wśród wurcytowych związków ma BN (energia wiązania –16.3 eV) [4], i 

kolejno AlN (-13.536 eV), GaN (-10.999 eV) i InN (-9.249 eV) [5]. Na podstawie zależności stosunku 

osiowego od temperatury (który w przypadku wurcytowych azotków metali grupy III maleje ze 

wzrostem temperatury) można wnioskować o anizotropii rozszerzalności termicznej dla tych 

związków. Z tej obserwacji wynika, że rozszerzalność termiczna wzdłuż osi c jest mniejsza niż w 

pozostałych. Wcześniej stwierdzono taką różnicę dla tych związków w ograniczonych zakresach 

temperatur [6]. Zbadane zależności pozycji u (współrzędna z atomu azotu) wykazuje tendencji rosnącą 

dla InN, a dla GaN - tendencje do zachowania stałej wartości. 

W tabeli VI.1 zebrano wartości rozszerzalności termicznej w temperaturze 298 K i temperatury 

Debye'a dla azotków grupy III o strukturze wurcytu. Wartości temperatury Debye'a ΘD obliczone w 

niniejszej pracy dla azotków galu i indu są porównane z wybranymi danymi literaturowymi [2], [7] dla 

pozostałych azotków z tej grupy: ΘD rośnie w kolejności InN, GaN, AlN, BN, co koreluje z faktem, że 

rozszerzalność termiczna ma sekwencji w odwrotnej kolejności.  

Podczas badań w wysokiej temperaturze dla azotku indu, zamkniętego w kapilarze w atmosferze 

argonu, zaobserwowano jego rozkład który zaczął się przy temperaturze około 900 K. Od temperatury 

920 K (którą uznajemy za temperaturę dysocjacji w zastosowanych warunkach otoczenia) zawartość 

InN w preparacie zmniejszała się gwałtownie – rozkład całkowity zaobserwowano w 975 K. Wynik 

ten jest zbliżony do niektórych wyników analizy rozkładu InN otrzymanych w podobnych i nieco 

innych warunkach eksperymentalnych (ciśnienie, rodzaj atmosfery) [8].  

W niniejszej pracy eksperymentalnie określono równanie stanu dla azotku indu w zakresie 

ciśnieniowym od 0.1 MPa do 5 GPa. Zależność zmian V(P) dla InN została dopasowana modelem 

Bircha-Murnaghana, na podstawie wyników dopasowania określono moduł ściśliwości B0 azotku 

indu. Wartość B0 dla InN wynosi 136.9 (1.1) GPa, i jest najmniejsza wśród azotków tej grupy (tabela 

VI.2). Porównanie eksperymentalnych i teoretycznych wyników literaturowych wskazuje na to, że 

największy moduł ściśliwości ma azotek boru, a za nim po kolei idą AlN, GaN, i InN. Tendencja 

wzrostu modułu ściśliwości koreluje z tendencjami obserwowanymi w przypadku rozszerzalności 

termicznej tych materiałów.  
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Tabela VI.1. Temperatura Debye'a i wartość objętościowej rozszerzalności termicznej (w temperaturze 298 K) 

azotków pierwiastków grupy III o strukturze wurcytu. 

 
Faza αV [K

-1
] ΘD [K] Referencja 

BN   7.410x10
-6

 1460(70) [2] (1986) 

AlN   7.252x10
-6

  
980(5) 

[3] (1975)  
[7] (2001) 

GaN 11.362x10
-6

 779 obecny wynik 

InN 12.240x10
-6

 755 obecny wynik 
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Rysunek VI.1. Objętość względna komórek elementarnych V/V0 azotków galu i indu obliczone na 

podstawie modelu Debye’a-Grüneisena z danych eksperymentalnych otrzymanych w niniejszej 

pracy oraz literaturowe dane stosunku V/V0 dla AlN [1].  
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Rysunek VI.2. Rozszerzalność termiczna azotków galu i indu obliczone na podstawie modelu 

Debye’a-Grüneisena z danych eksperymentalnych otrzymanych w niniejszej pracy oraz literaturowe 

dane rozszerzalności termicznej AlN [3] i BN [2] o strukturze wurcytu. 
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Tabela VI.2. Moduły ściśliwości azotków grupy III o strukturze wurcytu (dane reprezentatywne). 

Faza B0, GPa technika badawcza Referencja 

BN 390(3) 
                  390 

eksp. - dyfrakcja rentgenowska 
teoria 

[9] (1993) 
[10] (1991) 

AlN 207.9(6.2) 
                  209 

eksp. - dyfrakcja rentgenowska 
teoria 

[11] (1992)  
12] (2000) 

GaN 237(31) 
                  201 

eksp. - dyfrakcja rentgenowska 
teoria 

[13] (1994) 
[14] (2002) 

InN 136.9(1.1) 
                  144 

eksp. - dyfrakcja rentgenowska 
teoria 

obecny wynik 
[14] (2002) 

 

 

Porównanie własności elastycznych azotków grupy IV przeprowadzono dla faz α i β azotków 

krzemu i germanu a także dla γ-Si3N4. Na rysunkach VI.3 i VI.4 pokazano eksperymentalnie 

wyznaczone zależności objętości względnej V/V
o
 i współczynnika rozszerzalności termicznej tych 

materiałów od temperatury, odpowiednio. Przedstawione krzywe reprezentują wyniki dopasowania za 

pomocą modelu Debye’a-Grüneisena danych eksperymentalnych otrzymanych w niniejszej pracy. 

Rozszerzalność termiczna spinelowego azotku krzemu jest największa w grupie polimorficznych 

odmian Si3N4. Fazy α i β azotku krzemu mają małą rozszerzalność i bardzo podobną zależność α
V
 od 

temperatury - rozszerzalność dla fazy α jest marginalnie większa. Zbadane fazy azotku germanu mają 

większą rozszerzalność niż fazy α- i β-Si3N4. W obszarze niskich temperatur (100 – 450 K) α
V
 fazy α-

Ge3N4  jest wyraźnie większa niż fazy β – ze względu na większą niepewność, opisaną w rozdziale 

V.4.2, krzywa ta przedstawiona jest linią przerywaną. Wynikiem tej niepewności może być znaczny 

błąd w określenia temperatury Debye’a dla tego materiału. Wartości rozszerzalności termicznej w 

temperaturze 298 K i obliczona temperatura Debye'a dla zbadanych faz pokazano w tabeli VI.3. Dla 

faz α-Si3N4 i α-Ge3N4 stosunek osiowy c do a z wzrostem temperatury nie zmienia się, a dla faz 

β-Si3N4 i β-Ge3N4 rośnie, co oznacza występowanie niewielkiej anizotropii rozszerzalności. W 

niniejszej prasy nie stwierdzono istotnych zmian położeń atomowych temperaturą dla tych czterech 

związków. 

Eksperymentalnie określone równanie stanu dla azotków fazy α i β-Ge3N4 za pomocą modelu 

Bircha-Murnaghana, pozwoliło na wyznaczenie modułu ściśliwości tych materiałów. Wartość B0 dla 

α-Ge3N4 wynosi 208.0(6.6) GPa, a dla β-Ge3N4 - 192.5(3.5) GPa one są najmniejsze wśród innych 

azotków tej grupy (zob. tabela VI.4). Fazy γ-Si3N4 i γ-Ge3N4 mają największą wartość modułów 

ściśliwości pośród przedstawionych materiałów z tej grópy. 

 

 

Tabela VI.3. Wyznaczone w niniejszej pracy objętościowa rozszerzalność termiczna (w temperaturze 298 K) i 

temperatura Debye'a azotków pierwiastków grupy IV. 

 
Faza αV, K

-1
 ΘD, K 

α-Si3N4 3.747x10
-6

 1424 

β-Si3N4 3.554x10
-6

 1531 

γ-Si3N4 8.973x10
-6

 1500 

α-Ge3N4 (6.229x10
-6

) (889) 

β-Ge3N4 4.664x10
-6

 1301 

γ-Ge3N4 brak danych brak danych 
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Rysunek VI.3. Objętość względna komórki elementarnej V/V
0
 w funkcji temperatury azotków 

pierwiastków grupy IV wyznaczona z modelu Debye’a-Grüneisena. 
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Rysunek VI.4. Rozszerzalność termiczna azotków pierwiastków grupy IV w funkcji temperatury 

obliczona z modelu Debye’a-Grüneisena. 
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Tabela VI.4. Wartości modułu ściśliwości dla azotków pierwiastków grupy IV. 

 

Faza B0, GPa technika badawcza Referencja 

α-Si3N4 228.5(4.0)  
                  257 

eksp. - dyfrakcja rentgenowska 
teoria 

[15] (1997) 
[16] (2000) 

β-Si3N4 273(14)  
                  274 

eksp. -dyfrakcja rentgenowska 
teoria 

[17] (1997) 
[16] (2000) 

γ-Si3N4 317(11)  
                  280 

eksp. - dyfrakcja rentgenowska 
teoria 

[18] (2002) 
[16] (2000) 

α-Ge3N4 208.0(6.6) 
                  178 

eksp. - dyfrakcja rentgenowska 
teoria 

obecny wynik 
[19] (2000) 

β-Ge3N4 192.5(3.5)  
                  185 

eksp. - dyfrakcja rentgenowska 
teoria 

obecny wynik 
[19] (2000) 

γ-Ge3N4 268 
                  240 

eksp. - dyfrakcja rentgenowska 
teoria 

[20] (2006) 
[19] (2000) 
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Rozdział VII. Podsumowanie i wnioski 

Własności strukturalne i elastyczne azotków III-V i IV-V nie były dotąd wystarczająco dobrze znane i 

usystematyzowane - celem niniejszej pracy było wypełnienie tej luki. W wyniku wykonanych pomiarów i 

obliczeń uzyskano wysokiej dokładności dane pozwalające usystematyzować wiedzę w zakresie struktury 

i własności elastycznych azotków pierwiastków grupy III i IV.  

W pracy zastosowano podejście pomiarowe i obliczeniowe w zasadniczych aspektach jednakowe dla 

wszystkich siedmiu badanych związków. W szczególności, użycie technik pomiarowych z wzorcami 

wewnętrznymi pozwoliło na określenie bezwzględnych wartości parametrów sieciowych badanych 

materiałów i wykonanie pomiarów temperaturowych w szerszych zakresach i z istotnie większą precyzją 

niż we wcześniejszych eksperymentalnych pracach innych autorów. Argumentami świadczącymi o 

wysokiej jakości danych są niewielkie odchylenia standardowe punktów pomiarowych, gładkość 

krzywych eksperymentalnych i dobra zgodność z nimi krzywych teoretycznych dopasowanych według 

modelu Debye'a-Grüneisena (dla zależności V(T)) i Bircha-Murnaghana (dla zależności V(P)). Wartości 

modułu ściśliwości wyznaczano w zakresie ciśnień stosunkowo niewielkim, jednak dzięki znacznej 

liczbie punktów eksperymentalnych otrzymane dane są wiarygodne. Wartości wcześniejsze opierały się 

na niewielkiej liczbie punktów zmierzonych w szerszych zakresach ciśnień.  

W pracy, dla udokładnionych wartości parametrów sieci, objętości komórki i stosunku osiowego 

szczególnie staranie wyznaczono odchylenia standardowe. W pomiarach niskotemperaturowych są one 

stosunkowo duże, zwłaszcza dla faz mniejszościowych. Jednak ze względu na znaczną liczbę punktów 

eksperymentalnych jakość dopasowania w tych zakresach nie ustępuje jakości dopasowania w zakresach 

wysokotemperaturowych. 

W eksperymentalnej części pracy przedstawiono i omówiono wyniki badań własności strukturalnych 

i elastycznych w warunkach nisko- i wysokotemperaturowych i w warunkach wysokiego ciśnienia, dla 

azotków GaN i InN, o strukturze wurcytu, oraz dla faz α, β i γ Si3N4, oraz faz α i β Ge3N4.  

Metodami dyfrakcyjnymi przeprowadzono pełną charakteryzację strukturalną wszystkich badanych 

materiałów w temperaturze pokojowej i ciśnieniu atmosferycznym. W oparciu o wyniki analizy fazowej 

zbudowano modele startowe do obliczeń rietveldowskich. Modele te wykorzystano dla wyznaczenia 

własności strukturalnych faz składowych (w tym parametrów sieciowych i pozycji atomów w komórce 

elementarnej) oraz ich procentową zawartość za pomocą bezwzorcowej analizy ilościowej. Dla 

przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych obliczeń zastosowano metodę Rietvelda. 

Wykonano badania parametrów strukturalnych wyżej wymienionych azotków w warunkach niskiej i 

wysokiej temperatury, wykorzystując jako technikę pomiarową wysokorozdzielczą i średniorozdzielczą 

dyfrakcję proszkową, a w obliczeniach - metodę Rietvelda. Otrzymane wartości parametrów sieciowych 

pozwoliły na wyznaczenie zależności objętości komórek elementarnych badanych azotków od 

temperatury. Na podstawie zależności V(T), przez dopasowanie modelu Debye'a-Grüneisena wyznaczono 

rozszerzalność termiczną w szerokim zakresie temperatur oraz temperaturę Debye'a, ΘD, dla każdego ze 

związków będących przedmiotem badań. O anizotropii rozszerzalności wnioskowano na podstawie 

zależności stosunku osiowego od temperatury: dla wszystkich azotków III –V stosunek osiowy c/a z 

temperaturą maleje (wzrost anizotropii), a dla azotków IV-V rośnie, z wyjątkiem fazy α-Ge3N4, dla której 

jest stały. Wyznaczono położenia atomowe w funkcji temperatury - dla większości związków nie 

obserwuje się temperaturowej zmienności pozycji atomowych. Według wiedzy autora, dla niektórych z 

badanych związków zależności stałych sieci i współczynnika rozszerzalności od temperatury oraz 

wartość ΘD metodą dyfrakcyjną wyznaczono po raz pierwszy. Dla pozostałych, dzięki wykorzystaniu 

odpowiedniej metodyki i zbadaniu szerokich zakresów temperatury, własności strukturalne i elastyczne 

(oraz temperatura Debye’a) wyznaczono z dokładnością znacznie lepszą niż w pracach wcześniejszych.  

Określono modułu ściśliwości dla InN oraz faz α-Ge3N4 i β-Ge3N4 poprzez dopasowanie równania 

stanu Bircha-Murnaghana do zależności objętości komórek elementarnych od ciśnienia. Zależności te 

otrzymano, stosując metodę Le Baila do widm energodyspersyjnych zmierzonych w warunkach wysokich 

ciśnień w dostępnym zakresie od 0.1 MPa do około 5 GPa. Wartości modułów ściśliwości są zgodne z 
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literaturą dla azotku indu i fazy β azotku germanu w zakresie odchyleń standardowych, a wartość dla α-

Ge3N4 jest o około 10% większa. 

Zastosowane podejście nie tylko dostarczyło precyzyjnych informacji o strukturalnych i elastycznych 

własnościach zbadanych związków, ale i umożliwiło ich porównanie z własnościami związków 

strukturalnie pokrewnych. Pokazano m.in., że zgodnie z oczekiwaniami bazującymi na energii wiązania, 

własności elastyczne badanych materiałów układają się w sekwencji związanej z liczbą atomową kationu. 
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Dodatek A. Zależność parametru sieciowego diamentu od 

temperatury 

W trakcie badań z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego długość fali wiązki padającej nie 

jest idealnie stabilna. Zjawisko to jest związane ze zjawiskami termomechanicznymi zachodzącymi w 

monochromatorze oraz z fluktuacjami pozycji wiązki w pierścieniu akumulacyjnym synchrotronu. 

Fluktuacje długości fali w trakcie eksperymentu negatywnie wpływają na precyzę określenia parametrów 

sieciowych badanych materiałów i ich temperaturowych zależności w warunkach wysokiej i niskiej 

temperatury, co jest szczególnie dobrze widoczne w przypadkach, kiedy zakres zmienności rozmiarów 

komórki elementarnej jest względnie mały.  

Aby wyeliminować błędy pochodzące od wyżej wymienionych zjawisk, można zastosować metodę 

przeprowadzania badań z wewnętrznym wzorcem. Wzorzec wewnętrzny wykorzystany do badań takiego 

rodzaju powinien spełniać następujące wymagania: dobrze znany przebieg zmian parametru sieciowego 

w badanym zakresie temperatur oraz stabilność, niska reaktywność chemiczna (dla zapobiegania 

tworzenia związków chemicznych pomiędzy wzorcem a badanym materiałem, oraz utleniania), 

stosunkowo mała liczba refleksów braggowskich w badanym zakresie kątowym, nie zakłócająca 

dyfraktogram od badanego materiału i słabo absorbować promieniowania rentgenowskie, małą 

rozszerzalność.  

Dla spełnienia funkcji takiego wzorca było wybrano polikrystaliczny diament (produkcja firmy 

ALDRICH) w postaci proszku o czystości 99% z wymiarami ziaren 1 µm. Materiał ten poddano analizie 

rentgenowskiej w celu określenia składników fazowych oraz precyzyjnego wyznaczenia parametru 

sieciowego.  

Badania dyfrakcyjne przeprowadzono za pomocą laboratoryjnego dyfraktometru X´Pert Pro Alpha1 

MPD (opis techniczny w rozdziale III.2). Dla precyzyjnego określenia parametrów sieciowych diamentu 

próbka została przygotowana jako mieszanina polikrystalicznego diamentu i polikrystalicznego krzemu 

(SRM NIST 640c) jako wewnętrznego wzorca, o parametrze sieciowym a=5.4311946(92) Å. 

Dyfraktogram zbierano w zakresie kątowym od 25º do 159º, z krokiem 0.016º w ciągu 42 godzin. Analiza 

fazowa pokazała, że proszek diamentowy (struktura regularna typu mFd 3 ) nie zawiera obcych faz.  

Dla wyznaczenia dokładnych stałych sieci diamentu zastosowano metodą Rietvelda. Model użyty do 

udokładniania zawierał dwie fazy, diament i krzem. Parametry udokładniane w wybranym modelu są 

podane w tabeli A.1. Rysunek A.1 pokazuje wynik udokładnienia mieszanki Si/C (diament) za pomocą 

metody Rietvelda.  

Wartość parametru sieciowego a polikrystalicznego diamentu wyznaczona za pomocą metody 

Rietvelda wynosi 3.56734(7) Å. Parametry sieciowe diamentu podane w literaturze zmieniają się w 

znacznym zakresie (od 3.56672(19) Å do 3.56712(5) Å) [1], [2], [3], [4]. Dane literaturowe pokazują, że 

parametr sieciowy monokrystalicznego diamentu zależy od stopnia czystości materiału. W pracy [1] 

badano trzy materiały: o wysokim stopniu czystości, domieszkowany azotem i domieszkowany borem, 

parametry sieciowe tych materiałów wynoszą 3.56682 Å, 3.56686 Å 3.56695 Å odpowiednio przy 280 K.  

Jednak ze względu na małą rozszerzalność termiczną diamentu niewielki procent domieszek istotnie nie 

wpływa na charakter zachowania zmian parametru sieciowego z temperaturą. 

 
Tabela A.1. Zestaw udokładnianych parametrów dla mieszaniny wzorców krzem-diament. 

 

Składniki fazowe Parametry do 
udokładniania Diament (Aldrich) Si (SRM 640c) 

Skala Tak Tak 

Tło wielomian 5-go stopnia 

Długość fali nie 

Błędy systematyczne Zero, SyCos 

Parametry sieci a N.U. 

Współrzędne atomów Brak Brak 

Czynniki temperaturowe Izotropowe  Izotropowe 

pseudo-Voigt pseudo-Voigt Profil refleksów (funkcja, 
parametry) W ,V ,U, η0, x W ,V ,U, η0, x 

Asymetria Tak Tak 
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Rysunek A.1. Wynik udokładnienia mieszanki Si/C za pomocą metody Rietvelda (RWP = 13.6%, 

REXP = 1.82%, GOF = 33.96, SCOR = 6.545). Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), 

teoretyczny (▬), krzywa różnicowa (▬),  pozycje refleksów braggowskich ( |||| ). 

 
Temperaturowa zależność parametru sieciowego monokryształu diamentu w zakresie 

niskotemperaturowym (4.2-300 K) zostały pokazane w pracy [1], a w zakresie wysoko temperaturowym 

w pracy [5] (polikrystaliczna próbka) uznane przez autora jako najbardziej wiarygodne. Korzystając z 

wyników wyżej wymienionych prac odtworzono przebieg zmian parametru sieciowego a diamentu z 

temperaturą i skorygowano stosując jako punkt odniesienia wartość a wyznaczoną w temperaturze 298 K 

dla polikrystalicznego diamentu wyprodukowanego przez firmą ALDRICH. Przebieg ten jest pokazany 

na rysunku A.2. Funkcja opisująca zmiany a diamentu w zakres temperaturowy od 1 K do 298 K jest 

wzięta z referencji [1], a dane w zakres temperaturowy od 298 K do 1645 K zgodnie z referencją [5]. W 

tabeli A.2 są podane wartości parametru sieciowego diamentu w zakresie temperaturowym od 1 K do 

1645 K z krokiem 5 K stosowane w niniejszej pracy dla celów kalibracji długości fali. Zmienność 

temperaturowa parametru sieciowego diamenty jest znacznie mniejsza niż dla badanych pracy niniejszej 

azotków. 
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Rysunek A.2. Zmiany parametru sieciowego diamentu w zakresie temperaturowym od 1 K do 1645 K 

po opisanej w tekstcie operacji zszycia danych nisko- i wysokotemperaturowych. 
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Tabela A.2. Parametry siecze diamenty w zakresie temperaturowym od 1 K do 1645 K stosowany w niniejszej pracy. 

 
T [K] a [Å] T [K] a [Å] T [K] a [Å] T [K] a [Å] T [K] a [Å] 

1 3.566976 250 3.567154 500 3.568568 750 3.571352 1000 3.575031 

5 3.566977 255 3.567169 505 3.568611 755 3.571419 1005 3.575111 

10 3.566978 260 3.567185 510 3.568655 760 3.571485 1010 3.575192 

15 3.566979 265 3.567202 515 3.568700 765 3.571552 1015 3.575272 

20 3.566980 270 3.567220 520 3.568746 770 3.571620 1020 3.575352 

25 3.566980 275 3.567239 525 3.568791 775 3.571687 1025 3.575433 

30 3.566980 280 3.567259 530 3.568838 780 3.571755 1030 3.575514 

35 3.566980 285 3.567281 535 3.568885 785 3.571824 1035 3.575595 

40 3.566980 290 3.567304 540 3.568932 790 3.571892 1040 3.575676 

45 3.566980 295 3.567328 545 3.568980 795 3.571961 1045 3.575758 

50 3.566980 300 3.567354 550 3.569029 800 3.572031 1050 3.575839 

55 3.566980 305 3.567370 555 3.569078 805 3.572100 1055 3.575921 

60 3.566979 310 3.567387 560 3.569128 810 3.572170 1060 3.576003 

65 3.566979 315 3.567404 565 3.569178 815 3.572241 1065 3.576086 

70 3.566979 320 3.567423 570 3.569229 820 3.572311 1070 3.576168 

75 3.566979 325 3.567442 575 3.569280 825 3.572382 1075 3.576251 

80 3.566979 330 3.567462 580 3.569331 830 3.572453 1080 3.576333 

85 3.566979 335 3.567483 585 3.569384 835 3.572525 1085 3.576416 

90 3.566980 340 3.567505 590 3.569436 840 3.572597 1090 3.576499 

95 3.566980 345 3.567527 595 3.569489 845 3.572669 1095 3.576583 

100 3.566981 350 3.567551 600 3.569543 850 3.572741 1100 3.576666 

105 3.566981 355 3.567574 605 3.569597 855 3.572814 1105 3.576750 

110 3.566982 360 3.567599 610 3.569652 860 3.572887 1110 3.576833 

115 3.566983 365 3.567625 615 3.569707 865 3.572960 1115 3.576917 

120 3.566985 370 3.567651 620 3.569762 870 3.573033 1120 3.577001 

125 3.566986 375 3.567678 625 3.569818 875 3.573107 1125 3.577086 

130 3.566988 380 3.567705 630 3.569874 880 3.573181 1130 3.577170 

135 3.566990 385 3.567733 635 3.569931 885 3.573255 1135 3.577255 

140 3.566992 390 3.567762 640 3.569988 890 3.573330 1140 3.577339 

145 3.566995 395 3.567792 645 3.570046 895 3.573405 1145 3.577424 

150 3.566998 400 3.567823 650 3.570104 900 3.573480 1150 3.577509 

155 3.567001 405 3.567854 655 3.570163 905 3.573555 1155 3.577595 

160 3.567005 410 3.567885 660 3.570222 910 3.573631 1160 3.577680 

165 3.567009 415 3.567918 665 3.570281 915 3.573707 1165 3.577765 

170 3.567013 420 3.567951 670 3.570341 920 3.573783 1170 3.577851 

175 3.567018 425 3.567985 675 3.570401 925 3.573859 1175 3.577937 

180 3.567023 430 3.568019 680 3.570462 930 3.573936 1180 3.578023 

185 3.567029 435 3.568054 685 3.570523 935 3.574012 1185 3.578109 

190 3.567035 440 3.568090 690 3.570585 940 3.574089 1190 3.578195 

195 3.567041 445 3.568127 695 3.570647 945 3.574167 1195 3.578281 

200 3.567048 450 3.568164 700 3.570709 950 3.574244 1200 3.578368 

205 3.567056 455 3.568201 705 3.570771 955 3.574322 1205 3.578454 

210 3.567064 460 3.568239 710 3.570834 960 3.574400 1210 3.578541 

215 3.567073 465 3.568278 715 3.570898 965 3.574478 1215 3.578628 

220 3.567082 470 3.568318 720 3.570962 970 3.574556 1220 3.578715 

225 3.567092 475 3.568358 725 3.571026 975 3.574635 1225 3.578802 

230 3.567103 480 3.568399 730 3.571090 980 3.574714 1230 3.578890 

235 3.567115 485 3.568440 735 3.571155 985 3.574793 1235 3.578977 

240 3.567127 490 3.568482 740 3.571221 990 3.574872 1240 3.579065 

245 3.567140 495 3.568524 745 3.571286 995 3.574952 1245 3.579152 
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Tabela A.2 (ciąg dalszy) 

 

T [K] a [Å] T [K] a [Å] T [K] a [Å] T [K] a [Å] T [K] a [Å] 

1250 3.579240 1335 3.580752 1400 3.581931 1485 3.583500 1565 3.585004 

1255 3.579328 1340 3.580842 1405 3.582022 1490 3.583593 1570 3.585099 

1260 3.579416 1345 3.580932 1410 3.582114 1495 3.583686 1575 3.585194 

1265 3.579505 1330 3.580662 1415 3.582206 1500 3.583780 1580 3.585289 

1270 3.579593 1335 3.580752 1420 3.582297 1505 3.583873 1585 3.585384 

1275 3.579681 1340 3.580842 1425 3.582389 1510 3.583967 1590 3.585479 

1280 3.579770 1345 3.580932 1430 3.582481 1515 3.584061 1595 3.585575 

1285 3.579859 1350 3.581023 1435 3.582573 1520 3.584154 1600 3.585670 

1290 3.579947 1355 3.581113 1440 3.582665 1525 3.584248 1605 3.585766 

1295 3.580036 1360 3.581203 1445 3.582758 1530 3.584342 1610 3.585862 

1300 3.580125 1365 3.581294 1450 3.582850 1535 3.584437 1615 3.585957 

1305 3.580215 1370 3.581385 1455 3.582943 1540 3.584531 1620 3.586053 

1310 3.580304 1375 3.581475 1460 3.583035 1545 3.584625 1625 3.586149 

1315 3.580393 1380 3.581566 1465 3.583128 1550 3.584720 1630 3.586250 

1320 3.580483 1385 3.581657 1470 3.583221 1555 3.584814 1635 3.586342 

1325 3.580573 1390 3.581748 1475 3.583314 1560 3.584909 1640 3.586438 

1330 3.580662 1395 3.581840 1480 3.583407 1565 3.585004 1645 3.586535 

 

                                                 
1 Sato T, Ohashi K, Haruna K, Maeta H, Thermal expansion of a high purity synthetic diamond single 

crystal at low temperatures, Phys. Rev. B 65 (2002) 092102 

2 Straumanis ME, Aka EZ, Precision determination of lattice parameter, coefficient of thermal expansion 

and atomic weight of carbon in diamond, J. Am. Chem. Soc.73 (1951) 5643-5646 

3 Grenville-Wells HJ, Lonsdale K. X-ray study of laboratory-made diamonds, Nature 181 1958) 758-759 

4 Yamanaka T, Morimoto S, Isotope effect on anharmonic thermal atomic vibration and k-refinemant of 
12C and 13C diamond, Acta Crystallogr. B 52 (1996) 232-238 

5 Reeber RR, Wang K, Thermal expansion, molar volume and specific heat of diamond from 0 to 3000 

K, J. Electron. Mater. 25 (1996) 63-67 
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Dodatek B. Metoda Rietvelda, opis i podstawy stosowania 
 

Celem metody Rietvelda jest znalezienie najlepszego matematycznego modelu opisującego 

dyfraktogram. Poszukiwanie takiego modelu jest realizowane za pomocą metody najmniejszych 

kwadratów, kiedy suma SY kwadratów różnic pomiędzy obliczonymi i zmierzonymi natężeniami w 

każdym poszczególnym punkcie dyfraktogramu jest minimalna. SY 
 wyznacza się wzorem: 

( )∑ −⋅=

i

cioiiY

YYwS

2
                                                                                                                    (B1) 

gdzie 

oi

i

Y

w
1= ; 

Y
oi
 –natężenie obserwowane w i-tym punkcie dyfraktogramu; 

Y
ci
 –natężenie obliczone w i-tym punkcie dyfraktogramu. 

 

Natężenie w poszczególnych punktach w modelu dyfraktogramu bazuje na następującym wzorze:  

bi

P K

K

P

iKci

YIGY +⋅=∑∑                                                                                                                   (B2) 

gdzie  

 
ci

Y – natężenie obliczone w i-tym punkcie dyfraktogramu, 

 
bi

Y – natężenie tła,  

 G
iK

 – funkcja opisująca kształt refleksu (n.p. funkcja mieszana Gauss + Lorentz), 

 I
K  – natężenie K-tego refleksu Bragga,  

 K
1

 ... K
n

 – wskaźniki refleksów dających wkład do natężenia w punkcie i,   

 p – wskaźnik kolejnej fazy obecnej w preparacie. 

 

Definicja natężenia maksimów braggowskich opiera się na kinematycznej teorii dyfrakcji i 

opisana jest wzorem: 

KKrKK

FLAESPSI ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=                                                                                                         (B3) 

gdzie 

S - czynnik skali (zależy od ilości materiału biorącego udział w rozpraszaniu dyfrakcyjnym i natężenia 

wiązki padającej); 

P

K

 - funkcja opisująca wpływ uprzywilejowanej orientacji krystalitów na natężenia refleksów;  

S

r

 - czynnik opisujący zmiany natężenia z powodu chropowatości powierzchni próbki; 

E - czynnik opisujący zmiany natężenia z powodu ekstynkcji; 

A - czynnik opisujący zmiany natężenia z powodu absorpcji; 

L

K

 - łączy w sobie czynnik Lorentza, czynnik polaryzacyjny i czynnik krotności płaszczyzn 

sieciowych; 

F

K

 - amplituda strukturalna k-tego refleksu Bragga; 

K - wskaźniki Millera h k l dla refleksu Bragga. 
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Amplituda strukturalna reprezentuje amplitudę fali rozproszonej przez grupę atomów o liczbie g w 

punkcie rozmieszczonym w odległości równej jeden od tej grupy i klasycznie jest zdefiniowana 

wzorem: 

( )[ ] [ ]∑
=

−⋅++⋅⋅=

g

j

jjjjjjK

MlzkyhxifNF

1

exp2exp π                                                            (B4) 

gdzie 

N

j

 - mnożnik określający liczbę atomów w j-ej pozycji atomowej 

f

j

 - czynnik atomowy j-ego atomu; 

h, k, l – wskaźniki Millera, 

x
j
, y

j
, z

j
 - współrzędne j-ego atomu; 

M
j
 - czynnik temperaturowy opisujący drgania termiczne j-ego atomu. 

 

Czynnik atomowy jest stosunkiem amplitudy fali rozproszonej przez pojedynczy atom do 

amplitudy fali rozproszonej przez elektron: 

e

a

I

I

f =
2

                                                                                                                                            (B5) 

gdzie 

e

a

I

I

 jest stosunkiem natężenia promieni X rozproszonych przez pojedynczy atom do natężenia 

promieni X rozproszonych przez elektron.  

Jak wynika z rozważań Thomsona: 

( )θ2cos1
2

2

422

4

+=
cmr

eI

I

o

e

                                                                                                             (B6) 

Czynnik atomowy jest związany z rozkładem gęstości elektronów w atomie ( )rU : 

( )∫
∞

=

0

sin
dr

kr

kr

rUf ,                                                                                                                         (B7) 

gdzie  

         
λ

θπ sin4
=k  (moduł wektora sieci odwrotnej), 

        ( )∫
∞

=

0

ZdrrU  

Przebiegi zależności ( )
λ

θsin
Zff =  zostały obliczone teoretycznie dla większości pierwiastków (Z –

jest liczbą atomową w stanie obojętnym lub zjonizowanym). Wartości ( )
λ

θsin
Zf  dla różnych Z można 

znaleźć w międzynarodowych tablicach krystalograficznych. 

Zjawiska takie jak termiczne drgania atomów i statystyczne odchylenia atomów od idealnej 

pozycji w komórce (defekty sieci krystalicznej) powodują rozmycie chmury elektronowej atomu co 

osłabia natężenie wiązki ugiętej. Dla uwzględnienia tego zjawiska w formule opisującej amplitudę 

strukturalną wprowadzono tak zwany składnik temperaturowy („atomic displacement”): 

[ ]
j

M−exp  

gdzie 



 99

2

2
2

2 sin

3

8

λ

θπ
UM

j

=  

2
U -średni kwadrat całkowitego odchylenia  j-ego atomu od pozycji równowagi.  

Czynnik L

K

 : 

NL
K

⋅
⋅

+
=

θθ

θ
2

2

sincos2

2cos1
                                                                                                                    (B8) 

składa się z czynnika Lorentza, czynnika polaryzacyjnego i czynnika krotności płaszczyzn 

sieciowych. 

Czynnik Lorentza opisuje zależność kątową natężenia integralnego rozproszonej przez kryształ fali: 

( )
θθ

θ
2

sincos

1

⋅
=L                                                                                                                           (B9) 

Czynnik polaryzacyjny charakteryzuje zależność kątową natężenia wiązki rozproszonej przez kryształ, 

spowodowaną przez polaryzację fal rentgenowskich przy rozpraszaniu na elektronach:  

( )
2

2cos1 2
θ

θ
+

=P                                                                                                                           (B10) 

Czynnik krotności płaszczyzn sieciowych (N) reprezentuje liczbę równoznacznych płaszczyzn (hkl) w 

komórce elementarnej, które dają wkład do natężenia danego refleksu. 

    

Czynnik absorpcyjny określa jak natężenie wiązki ugiętej zmienia się z powodu absorpcji: 

( ) 









−=

−
θ

µ

µ
θ sin

2

1
2

1
L

eA                                                                                                                    (B11) 

gdzie 

  µ - liniowy współczynnik absorpcji, 

  L - grubość  kryształu. 

W przypadku geometrii pomiarowej Bragga-Brentano płaszczyzny odbicia są równolegle do 

powierzchni próbki. ( )θA  grubego kryształu nie zależy od θ dlatego, że grubość takiego kryształu 

∞=L : 

( )
µ

θ
2

1
=A  

P

K

 - funkcja opisująca wpływ uprzywilejowanej orientacji krystalitów na natężenia refleksów. 

w najprostszym przypadku może być opisana jako: 

( )2

1exp
KK

GP α−=                                                                                                                          (B12) 

gdzie  

G
1 
- parametr udokładniany 

K

α - kąt pomiędzy wektorem dyfrakcji a normalną do powierzchni krystalitów. 

Chropowatość powierzchni próbki powoduje to, że osłabienie natężenia wiązki ugiętej jest nieliniowe 

dla niskich kątów. Efekt taki skorygowany tez za pomocą następującej funkcji: 

( ) ( )[ ]2
sin/sin/ θτθτ −+= CPS

or

                                                                                              (B13) 
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gdzie  

P
0
, C, τ –udokładniane parametry. 

Dla opisu kształtu Braggowskich maksimów stosuje się różne funkcje [1]. Jedną z ważniejszych 

funkcji w rentgenografii jest funkcja pseudo-Voigta (średnia ważona funkcji Lorentza i Gaussa): 

[ ] ( ) [ ]2

1

2
1

112

0

0 exp11
2

1
2

1

iK

K

jK

K

iK

XC

H

C

XC

H

C

G −⋅−++⋅=
−

π
η

π
η                                                    (B14) 

gdzie 

θηη 20 ⋅+=
r

X  ( 0η - określa wkład funkcji Lorentza w kształt refleksu dla 0=θ , natomiast 

parametr 
r

X -uwzględnia zmianę tego wkładu z kątem). 

C

0

 = 4, 

C

1

 = 4ln2, 

H

k  – szerokość połówkowa refleksu (ang. FWHM) 

X

jK

 = (2θ
i

 - 2θ
K

)/H

K

  

 

W przypadku funkcji pseudo-Voigt szerokość połówkowa jest opisana funkcją [2]:  

( ) 2
1

tantan2
WVUH

K

++= θθ                                                                                                     (B15) 

gdzie  

U, V i W - udokładniane parametry.  

Istotne jest to, że refleksy braggowske mogą mieć asymetryczny kształt z powodów nie 

związanych z właściwościami badanego materiału, a ze względu na aberacje optyczne spowodowane 

przez wybraną geometrię i optykę pomiaru. Takie efekty można skorygować za pomocą następującej 

funkcji: 

( )
( ) ( )

( )

( ) ( )

( )
K

ba

K

ba

s

zFPzFPzFPzFP

zA

θθ 2tanhtanh
1 4321 +

+
+

+=                                                                     (B16) 

gdzie 

K

shfKi

H

S

z

−−
=

θθ 22
 

shf

S  - zawiera błędy systematyczne  

( ) ( )2
exp2 zzzF

a

−⋅=  

( ) ( ) ( )zFzzF
ab

322
2

−=  

P
1
, P

2
, P

3
, P

4
 – parametry udokładniania.  

 

Tło Y
bi

 może być uwzględnione na różne sposoby np.: 

- w postaci wielomianu: 

( )∑
=

−=

11

0

022
m

m

imbi

AY θθ                                                                                                          (B17) 
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gdzie 

m

A  - współczynniki wielomianu (do udokładniania); 

- w postaci zestawu ręcznie wyznaczonych punktów (liczba punktów od 40 do 130 w zależności od 

kształtu tła) połączonych odcinkami prostoliniowymi (tak zwany manual background (M.B.)); 

- lub może być odjęte matematycznie (zredukowane do poziomy zerowego). 

Błędy systematyczne takie jak przesunięcie zerowej pozycji licznika (Zero) oraz przesunięcie 

badanej próbki względem osi również są uwzględniane w metodzie Rietvelda. W przypadku geometrii 

pomiarowej typu Bragga-Brentano systematyczne przesunięcie pozycji refleksów z powodu zsunięcia 

badanej próbki z osi jest uwzględnione zgodnie z następującym wzorem: 

θθ cos
2

)2(
R

s−
=∆                                                                                                                          (B18) 

gdzie 

s - zsunięcie próbki z osi, 

R - promień goniometru; 

stosunek 
R

s2−
 w przypadku tej geometrii pomiarowej będziemy nazywać SyCos. 

Dla geometrii pomiarowej typu Debye’a-Scherrera systematyczne zesunięcie pozycji refleksów z 

powodu zsunięcia badanej próbki z osi w kierunku poprzecznym do wiązki padającej są uwzględnione 

wzorem: 

θθ sin)2(
R

e
y

=∆                                                                                                                              (B19) 

gdzie 

R - promień goniometru, 

e
y
 - zsunięcie próbki z osi w kierunku poprzecznym do wiązki, 

stosunek 
R

e
y

 w przypadku tej geometrii pomiarowej będziemy nazywać SyCos. 

Natomiast przy zsunięciu badanej próbki z osi w kierunku równoległym w stosunku do wiązki 

padającej systematyczne przesunięcie pozycji refleksów jest uwzględnione wzorem: 

θθ sin)2(
R

e
x

=∆                                                                                                                              (B20) 

gdzie 

R - promień goniometru, 

e
x - zsunięcie badanej próbki z osi w kierunku równoległym do wiązki padającej, 

stosunek 
R

e
x  w przypadku tej geometrii pomiarowej będziemy nazywać SySin. 

Bardziej szczegółowy opis wymienionych i innych błędów systematycznych można znaleźć w pracy 

A. J. C. Wilsona [3].  

Następnym ważnym zagadnieniem jest jakość dopasowania. Niżej zostaną opisane w oparciu o 

artykuł Briana H. Toby’ego [4] niektóre ważniejsze wskaźniki dopasowania (tak zwane czynniki R), 

które mogą pomóc w ocenie jakości wykonanych obliczeń.  
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Dla przyprowadzenia analizy rietveldowskiej jest potrzebna wiedza o rozbieżności między 

natężeniem w zmierzonych punktach z prawdziwym natężeniem. Taka niezgodność może być 

oceniona na podstawie statystyki zmierzonego widma i oznacza się jako [ ]
oi

Yσ : 

[ ] ( )
22

oioioi

YYY −=σ                                                                                                                  (B21) 

gdzie symbol  - oznacza wartość oczekiwaną. 

W przypadku kiedy zgodność obserwowanych (zmierzonych) i obliczonych z modelu punktów jest 

idealna ( ) [ ]
oioici

YYY

22
σ=−  a, ( ) 1

2
=−⋅

oicii

YYw . Na podstawie tego można wprowadzić opis 

jakości dopasowania istniejącego modelu do oczywistości poprzez wskaźnik: 

2
1

,1

2

,1

2

100















 −

⋅=

∑

∑

=

=

ni

oii

ni

cioii

wp

yw

yyw

R
                                                                                                       (B22) 

gdzie  

[ ]
oi

i

Y

w 2
1
σ

=  (waga statystyczna). 

Drugim ważnym wskaźnikiem, który pokazuje „najlepszy” z możliwych wskaźników 
wp

R  jaki można 

uzyskać dla danego dyfraktogramu expR : 

2
1

,1

2exp 100
















⋅=

∑
= ni

oii

Yw

N

R                                                                                                           (B23) 

gdzie  

N - liczba zmierzonych (obliczonych) punktów. 

Stosunek 
wp

R  do expR  nazywa się 
2

χ  i pozwala na ocenę jakości dopasowanego modelu 

krystalograficznego. W przypadku kiedy 12 〉〉χ , ten fakt może oznaczać następne trzy możliwości: 

1. dopasowany model jest dobry, ale [ ]
oi

Yσ  jest oceniona niepoprawnie; 

2. dopasowany model nie jest pełny np. ze względu na błędy systematyczne które nie są włączone do 

modelu; 

3. dopasowany model jest zły. 

Oprócz tego 
2

χ  może mieć wysoką wartość z innych powodów, na przykład, kiedy dyfraktogram jest 

zebrany z bardzo małym krokiem i dobrą (wysoką) statystyką zliczeń. W każdym poszczególnym 

przypadku należy przeanalizować przyczyny wysokiej wartości tych czynników, co pozwoli podjąć 

decyzję o kontynuacji modyfikacji.  

Na ogól przyjmuje się, że jakość dopasowania jest dobra gdy wartości R znajdują się na poziomie 

poniżej 15%. Ale trzeba pamiętać, że czynniki R nie mogą służyć jako absolutna ocena jakości 

dopasowania modelu krystalograficznego, ponieważ łączą w sobie dodatkowo jakość dopasowania tła 

i profile refleksów, co powoduje ich wysoką wartość nawet wtedy, gdy krystalograficzny model jest 

idealny. 

 

Błędy otrzymanych w trakcie udokładniania parametrów są obliczone według wzoru: 
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 – zestaw tych samych udokładnianych parametrów; 

N - liczba punktów dyfraktogramu biorących udział w dopasowaniu; 

P - liczba udokladnianych parametrów. 

Błędy obliczone w taki sposób są minimalnymi możliwymi błędami obliczeń i pochodzą od 

błędów przypadkowych. W takiej postaci nie należy ich utożsamiać z „prawdziwymi” błędami 

eksperymentalnymi.  

Według pracy Bérara [5] dla uzyskania realnych wartości otrzymanych błędów muszą być 

pomnożone przez czynnik korekty niepewności systematycznych SCOR (tę metodę zastosowano w 

niniejszej pracy). 

 

Dla otrzymania dobrych wyników i uniknięcia problemów ze złą zbieżnością udokładnianych 

parametrów zalecane jest użycie właściwego modelu startowego (na podstawie wstępnej analizę 

fazowej) i trzymanie się optymalnej strategii udokładniania, włączając parametry do udokładniania 

stopniowo w następnej kolejności: 

1.   Czynnik skali. 

2.   Parametry tła. 

3.   Stałe sieci. 

4.   Błąd zera skali (lub zsunięcie próbki z osi) 

5.   FWHM. 

6.   Czynnik temperaturowy.  

7.   Położenia atomów, obsadzenia pozycji. 

8.   Parametry kształtu refleksu. 

9.   Parametry asymetrii refleksu. 

10. Uprzywilejowana orientacja. 

 

Nie mniej ważną rzeczą są zasady przygotowania próbki i zasady pomiaru, które pomagają 

uzyskać dobre dane dyfraktometryczne dla udokładniania: 

- Wielkość krystalitów (1-10 mikronów); 

- Brak uprzywilejowanej orientacji; 

- Dobra statystyka zliczeń (długi czas pomiaru oraz obrót próbki w trakcie pomiaru); 

- Szeroki zakres kątowy; 

- Krok kątowy (0.01-0.02 stopnia 2θ); 

- Odpowiednia optyka rentgenowska. 
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Dodatek C. Skróty przyjęte w pracy 
 
N.U. – nie udokładniano 

N.D. – nie dotyczy 

M.B. – manualne tło 

rt – temperatura pokojowa 

eksp. – eksperyment 

EPD – proszkowa dyfrakcja elektronowa (electron powder diffraction) 

XRD – dyfrakcja rentgenowska (X-ray diffraction) 

XPD – proszkowa dyfrakcja rentgenowska X-ray powder diffraction 

HRXRD – wysokorozdzielcza dyfrakcja rentgenowska (high resolution X-ray diffraction) 

NPD – proszkowa dyfrakcja neutronowa (neutron powder diffraction) 

XCSD – dyfrakcja rentgenowska na monokryształach (X-ray single crystal diffraction) 

 

 



Errata 
(dodano po otrzymaniu recenzji) 

 

Strona (równanie) Nie poprawnie Poprawnie 
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46 objętości komórek (rysunek V.2.2.7) objętości komórek (rysunek V.2.2.8) 

63 w zakresie od 7.339 Ǻ do  w zakresie od 7.7339 Ǻ do 

 


