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Kwazikrysztaªy to struktury krystaliczne, zatem charakteryzuj¡ce si¦ wyst¦powaniem ostrego obrazu
dyfrakcyjnego w przestrzeni odwrotnej, a jednocze±nie aperiodyczne, czyli ªami¡ce symetri¦ translacyjn¡ w uporz¡dkowaniu atomowym. Wyst¦powanie niekrystalogracznych symetrii prowadzi w przypadku kwazikrysztaªów do zaªamania klasycznego podej±cia do modelowania struktury atomowej, w tym
tak»e poj¦cia komórki elementarnej. Kwazikrysztaªy ikozaedryczne, zwane te» trójwymiarowymi, s¡
nieperiodyczne w ka»dym z trzech wymiarów i wykazuj¡ peªn¡ symetri¦ ikozaedru (Plato«skiego dwudziesto±cianu foremnego) w obrazie dyfrakcyjnym, w szczególno±ci pi¦ciokrotne osie symetrii. Jest to
najliczniej reprezentowana rodzina kwazikrysztaªów, w±ród której znane s¡ zwi¡zki dwu- i trójskªadnikowe. Kwazikrysztaªy maj¡ unikalne wªasno±ci strukturalne, wobec czego ich badaniem zajmuj¡ si¦ obok krystalografów - tak»e zycy, chemicy i matematycy, a krystalograa kwazikrysztaªów jest nauk¡
interdyscyplinarn¡.
Ze wzgl¦du na brak periodyczno±ci w trzech wymiarach nie jest mo»liwy prosty sposób charakteryzowania struktury kwazikrysztaªów. Najpowszechniej u»ywanym podej±ciem jest opis wielowymiarowy, gdzie periodyczno±¢ jest przywracana strukturze zdeniowanej w wielu wymiarach, np. sze±ciu
w przypadku kwazikrysztaªów ikozaedrycznych. Struktura atomowa jest modelowana za pomoc¡ tzw.
powierzchni atomowych i otrzymywana poprzez rzutowanie z wielu wymiarów. Metoda ta, matematycznie bardzo przejrzysta i relatywnie prosta, daje wyniki, które nie zawsze maj¡ satysfakcjonuj¡c¡
interpretacj¦ zyczn¡. Mimo ponad 30-stu lat bada« nad kwazikrysztaªami nadal stosunkowo niewiele
struktur ikozaedrycznych zostaªo w peªni scharakteryzowanych przy pomocy modeli wielowymiarowych.
W niniejszej pracy zaproponowano alternatywny sposób opisu kwazikrysztaªów ikozaedrycznych,
oparty na metodzie statystycznej z wykorzystaniem poj¦cia ±redniej komórki elementarnej. Szczegóªowo przedstawiono wszelkie aspekty podej±cia statystycznego do kwazikrysztaªów ikozaedrycznych modelowanych za pomoc¡ tzw. pokrycia Ammanna. Przedyskutowano matematyczne wªasno±ci ±redniej
komórki elementarnej dla modelowego kwazikrysztaªu ikozaedrycznego. Wyprowadzono czynnik strukturalny dla dowolnej dekoracji atomowej jednostek strukturalnych w pokryciu Ammanna i potwierdzono
jego poprawno±¢ dla przykªadu tzw. prostej dekoracji (w wierzchoªkach i na kraw¦dziach romboedrów).
Wcze±niej, dla dekoracji monoatomowej (tylko w w¦zªach sieci Ammanna), wykazano peªn¡ zgodno±¢
metody statystycznej z opisem wielowymiarowym i jej zasadnicze zalety. W odró»nieniu od metody
wielowymiarowej zaprezentowane podej±cie statystyczne pozwala na peªny opis struktury bez potrzeby
uciekania si¦ do wielu wymiarów, ograniczaj¡c si¦ tylko do przestrzeni zycznej, gdzie obserwowana jest
rzeczywista struktura. Zamiast trudnych do zinterpretowania powierzchni atomowych wprowadza si¦
statystyczne rozkªady rzutów poªo»e« atomowych na tzw. sieci referencyjne. Rozkªady te maj¡ ksztaªty zale»ne od przyj¦tej denicji sieci referencyjnych i w najprostszym przypadku s¡ to triakontaedry
rombowe (Keplerowskie trzydziesto±ciany foremne). Niniejsza rozprawa jest pierwszym tak obszernym
studium opisu statystycznego struktury kwazikrysztaªów ikozaedrycznych.
W kontek±cie analizy strukturalnej kwazikrysztaªów ikozaedrycznych w przestrzeni zycznej dokonano tak»e werykacji ju» istniej¡cych modeli wielowymiarowych opartych o podsie¢ w¦zªów sieci Ammanna o 12-krotnym upakowaniu (ang.

12-fold packing ) pod k¡tem rzeczywistej struktury atomowej. Dla

modelu Takakury (kwazikrysztaª z ukªadu Cd-Yb) na gruncie oblicze« analityczne zwerykowano lokalne otoczenie w¦zªów sieci. W przypadku modelu Katza-Gratiasa (kwazikrysztaªy z ukªadów Al-Cu-Fe
oraz Al-Pd-Mn) zaproponowano i przeanalizowano mechanizm peªnej kontroli nad struktur¡ atomow¡
w przestrzeni zycznej (w odró»nieniu od przestrzeni wielowymiarowej) poprzez zbadanie obj¦to±ciowego udziaªu wybranych jednostek strukturalnych niewielkiej liczby prostych typów w caªej strukturze
(ang.

cell-decomposition ). W oparciu o obliczenia energetyczne przedyskutowano potencjalne mo»liwo±ci
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udoskonalenia modelu w kontek±cie poprawnej g¦sto±ci atomowej w przestrzeni zycznej. Rozwa»ania
nt. modeli wielowymiarowych tak ukierunkowane pod k¡tem analizy w przestrzeni zycznej nie byªy
dot¡d systematycznie prowadzone.
Praca w znacz¡cej cz¦±ci dotyczy tak»e udoskonalania i pogª¦bionego rozwoju metody statystycznej
do opisu krysztaªów aperiodycznych w ogólno±ci. Przedyskutowano mo»liwo±ci i pokazano niew¡tpliwe
korzy±ci z zastosowania opisu statystycznego w przestrzeni wektora falowego, z wykorzystaniem tzw.
funkcji obwiedniej oraz funkcjonalno±¢ tzw. dwu-modalnej transformaty Fouriera w mo»liwym ujednoliconym opisie periodycznych krysztaªów, kwazikrysztaªów, struktur modulowanych i kwazikrystalicznych
aproksymant.
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Rozprawa zostaªa uzupeªniona o dodatkowe wyniki otrzymane w trakcie pobytu autora na sta»ach
naukowych w grupach Prof. H. Takakury (Uniwersytet Hokkaido w Sapporo, Japonia) oraz Dr. M. Mihalkovi£'a (Sªowacka Akademia Nauk w Bratysªawie, Sªowacja). Dotycz¡ one analizy wybranych modeli
wielowymiarowych, ale pod k¡tem uporz¡dkowania atomów w przestrzeni zycznej. Wyniki te nie byªy
jeszcze publikowane, badania w tym zakresie b¦d¡ nadal prowadzone.
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