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Abstrakt 

 

VITKOVSKÁ, Eva: Superpočítačové simulácie vlastností tuhých látok. [Diplomová 

práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta elektrotechniky 

a informatiky; Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva. Vedúci práce: prof. Ing. 

Peter Ballo, PhD. 

 

Mnohé makroskopické vlastnosti materiálov sú dané ich mikroskopickou štruktúrou. 

Kryštálová štruktúra a najmä defekty, odchýlky od ideálneho usporiadania atómov, 

určujú mnohé mechanické, magnetické, elektrické či optické vlastnosti látok. 

V teoretickej časti sme sa sústredili na popis defektov a ich vplyvu na vlastnosti 

materiálov. Účinným nástrojom na výskum týchto defektov sú počítačové simulácie, 

lebo experimenty sú drahé a náročné na realizáciu.  V prípade počítačových simulácií 

môžeme použiť semiempirické metódy, ktoré sú jednoduché, rýchle, dokážu pracovať 

s veľkým počtom atómov, avšak nie sú schopné určiť parametre vyplývajúce 

z elektrónovej štruktúry, ako magnetizmus či pásmová štruktúra látky. V takom prípade  

musíme použiť metódy z prvých princípov (ab initio), ktoré sú založené na riešení 

Schro  dingerovej rovnice. Ich nevýhodou je náročné nastavenie vstupných parametrov 

a veľká výpočtová náročnosť vyžadujúca použitie superpočítačov. V práci sme sa 

zamerali na syntézu obidvoch metód za účelom simulácie symetrických sklonových 

hraníc zŕn 5(310) a 5(210)  v magnetickom BCC železe.  Najprv sme skonštruovali 

a otestovali nový kombinovaný semiempirický potenciál, ktorý sme využili pri 

simulovanom žíhaní a výpočte energie hraníc zŕn 5(310) a 5(210). Zrelaxované 

konfigurácie atómov s hranicou zŕn sme použili ako vstupy do ab initio výpočtu 

a skúmali sme zmenu magnetizácie na rozhraní. Podarilo sa nám získať správanie 

magnetizácie na hranici zŕn  5(210). 

 

Kľúčové slová:  

Kryštálová štruktúra. Defekty. Hranice zŕn. Elastické koeficienty. Magnetizácia. 

Simulované žíhanie. EAM. Ab initio. Test potenciálov. 
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Abstract 

 

VITKOVSKÁ, Eva: Supercomputer simulations of the properties of solids. [Master’s 

thesis]. Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Electrical 

Engineering and Information Technology. Institute of Nuclear and Physical 

Engineering. Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. 

 

Many macroscopic properties of solids are result of their microscopic structure. Crystal 

structure, particularly defects; it means deviations from regular atom’s positions, 

determinate mechanical, magnetic, optical as well as electrical characteristics of 

materials. Theoretical part of this work is focused on defects and their impact on 

macroscopic material properties. Experimental research methods are expensive and 

difficult to realize. Therefore computer simulations seem to be very effective tool for 

research in a field of defected materials. We have got two options for computer 

simulations. First one is to use semi-empirical methods, which are simple, fast and able 

to handle with big clusters of atoms. However, parameters resulting from the electronic 

structure, like magnetization or electron structure are out of range. In this case we use 

first principle methods (ab initio), which are based on Schrödinger’s equation solution. 

They are complicated and setting up of input variables is a big challenge. High 

computational demands of ab initio methods resulting into necessity to run massive 

parallel computers. The aim of this work is to show a possibility to combine these two 

methods with the goal to simulate magnetization on symmetric tilt grain boundaries 

5(310) and 5(210)  in iron. We have constructed and tested new semi-empirical 

potential in order to minimize 5(310) grain boundary energy in iron. It combines two 

older potentials. Relaxed configurations of atoms were used as an input variable in 

ab initio simulation and behavior of magnetization in 5(210) tilt grain boundary  was 

obtained. 

 

Key words:  

Crystal structure. Defects. Grain boundaries. The elastic coefficients. Magnetization. 

Simulated annealing. EAM. Ab initio. Testing of potentials. 
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0 Úvod 

 

 V súčasnej dobe sú na konštrukčné materiály kladené čoraz väčšie nároky. 

Realizujú sa stále smelšie projekty, ktoré vyžadujú nové druhy materiálov 

so špeciálnymi vlastnosťami. Časom a používaním samozrejme dochádza 

k opotrebovávaniu, vzniku defektov, a tým k zmene fyzikálnych vlastností. Z hľadiska 

bezpečnosti i výskumu nových materiálov je dôležité poznať, ktoré vlastnosti jednotlivé 

defekty ovplyvňujú a ku vzniku akých defektov môže dôjsť v procese výroby či 

v priebehu používania. Metóda pokusu a omylu by bola nesmierne nákladná a mohla by 

stáť ľudské životy, preto sú veľmi výhodné počítačové simulácie. Pre výskum 

jednotlivých defektov a ich vplyvu na atomárnej úrovni je možné použiť výpočty 

z prvých princípov (ab initio), ktoré riešia Schrödingerovu rovnicu, a tak veľmi presne 

popisujú medziatómové interakcie. Tieto metódy si žiaľ vyžadujú veľmi náročné 

nastavenie vstupných parametrov ako aj veľký výpočtový výkon. Na simuláciu 

zložitejších parametrov a väčších klastrov atómov je nevyhnutné použitie paralelných 

superpočítačov.  Preto je v mnohých prípadoch výhodné využiť semiempirické metódy, 

ktoré sú jednoduchšie a umožňujú nám narábať s výrazne väčším počtom atómov.  

 Na začiatku teoretickej časti práce sa sústredíme na popis ideálnej a reálnej 

štruktúry tuhých látok. Reálna štruktúra obsahuje defekty, ktoré z hľadiska rozmerov 

delíme na bodové, čiarové, plošné a objemové. V závislosti na type porúch a ich 

koncentrácii sa menia aj vlastnosti daného kryštálu. 

 V praxi často dochádza aj k deformácii materiálu. Vzťah medzi tenzorom 

napätia a tenzorom malých deformácií  určuje elastický tenzor, ktorý bližšie popíšeme 

pre kubickú a hexagonálnu sústavu. V týchto sústavách kryštalizujú kovy, na ktoré je 

práca prioritne zameraná. 

 Pri simuláciách sa budeme venovať železu, ktoré je feromagnetický materiál. 

V stručnosti popíšeme aj magnetizáciu a rozdelenie materiálov na základe ich správania 

sa v magnetickom poli. 

 V závere teoretickej časti sú spomenuté dve metódy na numerický popis atómov, 

ktoré sme aj prakticky využívali. Ide o metódu vloženého atómu (angl. Embedded Atom 

Method) a teóriu hustotového funkcionálu (angl. Density Functional Theory). 

Pri simulácii defektov je dôležité umožniť kryštálu aj relaxáciu. Veľmi efektívnym 
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nástrojom je simulované žíhanie. Pre ab initio výpočty s väčším počtom atómov je 

nevyhnutné použitie paralelných superpočítačov. 

 Praktická časť práce pozostáva zo zostavenia a popisu programu na rýchle 

otestovanie semiempirických potenciálov pre BCC, FCC a HCP štruktúru. Práve 

v týchto štruktúrach kryštalizujú kovy. Ďalej obsahuje konštrukciu a test nového 

potenciálu pre železo, ktorý sme vytvorili ako kombináciu dvoch starších potenciálov. 

Tento potenciál využijeme na simuláciu energie hraníc zŕn 5(310) a 5(210)  

v magnetickom BCC železe. Na záver sa venujeme ab initio simulácii základných 

parametrov magnetického železa a správaniu sa magnetizácie na hranici zŕn. 
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1 Ideálna štruktúra kryštálov 

 

1.1 Kryštalografické sústavy 
 

Kryštalické látky sa vyznačujú usporiadanosťou na veľkú vzdialenosť v troch 

rozmeroch. Hovoríme, že majú kryštálovú štruktúru. Operácie, ktoré zobrazujú danú 

štruktúru samu do seba, nazývame operácie symetrie. Základným typom je translácia. 

Ďalšie sú: rotácia, inverzia stredom súmernosti, zrkadlenie a ich kombinácie. [1] 

Translácia sa uplatňuje v každom kryštáli. Nech a,b,c sú translačné vektory a r 

a r´ sú polohové vektory ľubovoľných dvoch bodov, z ktorých zoskupenie atómov 

vyzerá rovnako. Potom platí: r´ = r + ua + vb + wc.  Ak u, v, w sú vhodne zvolené celé 

čísla, vektory a, b, c nazývame primitívne mriežkové vektory. Pri takomto posunutí 

dochádza  k symetrii nielen v usporiadaní atómov ale aj fyzikálnych vlastností. 

Koncové body operácie translácie nazývame mriežkové alebo uzlové body.  Sústava 

priamok prechádzajúca týmito bodmi sa nazýva mriežka. Kryštálová mriežka je len 

geometrickou abstrakciou. Platí 

 

kryštálová štruktúra = kryštálová mriežka + báza 

 

Báza je atóm, alebo skupina atómov, ktorú keď priradíme k mriežkovému bodu 

dostaneme konkrétnu kryštálovú štruktúru. [1] 

Množina operácií symetrie použitých v mriežkovom bode, voči ktorým je 

mriežka invariantná, tvorí bodovú grupu symetrie. Vzhľadom na tieto bodové grupy 

máme štrnásť rôznych typov mriežok, ktoré sú zoskupené v siedmich 

kryštalografických sústavách podľa siedmich typov elementárnych buniek. Prehľad 

kryštalografických sústav je uvedený v tabuľke 1-1. Elementárne bunky nazývame 

Bravaisove elementárne bunky. Dokážu vyplniť celý priestor vhodnými operáciami 

kryštálových translácií. Nie sú vždy totožné s primitívnymi bunkami. Primitívna bunka 

je elementárna bunka s minimálnym objemom a je definovaná primitívnymi 

translačnými vektormi. Pripadá na ňu jeden mriežkový bod. Veľkosti elementárnych 

translačných vektorov a, b, c nazývame mriežkové parametre. [1] 

Uzlové body môžeme okrem vrcholov buniek umiestniť aj do ich stredu 

(stredovo centrovaná bunka), do stien (plošne centrovaná bunka) a do hornej a dolnej 
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podstavy (bazálne centrovaná bunka). Bunky majúce uzlové body len vo vrcholoch 

mriežky nazývame prosté. [1] 

 

Tab.  1-1: Prehľad kryštalografických sústav. [1] 

Kubická (kocková) a = b = c α = β = γ = 90° 

Tetragonálna (štvorcová) a = b ≠ c α = β = γ = 90° 

Ortorombická (kosoštvorcová) a ≠ b ≠ c α = β = γ = 90° 

Monoklinická (jednoklonná) a ≠ b ≠ c α = γ = 90° ≠  β 

Triklinická (trojklonná) a ≠ b ≠ c α ≠ β ≠ γ 

Trigonálna (romboendrická) a = b = c α = β = γ ≠ 90° < 120° 

Hexagonálna a = b ≠ c α = β = 90°, γ = 120° 

 

 Prehľad štrnástich Bravaisových elementárnych buniek: kubická - prostá, 

stredovo centrovaná, plošne centrovaná, tetragonálna - prostá, stredovo centrovaná, 

ortorombická - prostá, stredovo centrovaná, bazálne centrovaná, plošne centrovaná, 

trigonálna - prostá, hexagonálna - prostá, monoklinická - prostá, bazálne centrovaná, 

triklinická - prostá. [1] 

 Z praktického hľadiska je vhodné zaviesť spôsob, akým by sme vedeli 

jednoznačne určiť orientáciu kryštalických rovín bez potreby udania ich polohy. Na toto 

slúžia indexy kryštálových rovín nazývané tiež Millerove indexy. Postup pre stanovenie 

Millerových indexov: 

1. Nájdeme priesečníky roviny s osami a, b, c a vyjadríme ich polohy v relatívnych 

súradniciach vzhľadom k dĺžkam jednotlivých translačných vektorov. Osi a, b, c 

sú translačné vektory. 

2. Urobíme prevrátené hodnoty týchto čísel. 

3. Tieto hodnoty prevedieme na najmenšieho spoločného menovateľa 

a vynásobíme týmto menovateľom. 

 Indexy píšeme do okrúhlych zátvoriek (h k l).  Ak je index záporný, označujeme 

to znamienkom mínus nad týmto indexom         . Ak napíšeme indexy do zloženej 

zátvorky {h k l}, znamená to množinu všetkých ekvivalentných rovín, v ktorých sú 

rovnaké fyzikálne vlastnosti. [1,2] 

 Na určenie smerov slúžia smerové indexy. Chceme posunúť bod A do bodu A´.  

Smer posunu udáva vektor s = ua + vb + wc, kde a, b, c sú mriežkové vektory. Trojicu 

najmenších možných celých čísel u, v, w označujeme ako smerové indexy a zapisujeme 
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ich do hranatej zátvorky [u v w]. Spôsob označovania záporných indexov je rovnaký 

ako v prípade rovín. Na označenie množiny ekvivalentných smerov sa používajú ostré 

zátvorky <u v  w>. Pre kubické kryštály je vektor určený smerovými indexmi [ u v w] 

kolmý na rovinu ( u v w). V iných sústavách toto tvrdenie neplatí.  [1,2] 

 V hexagonálnej sústave sa z praktického hľadiska zaužívalo 4-indexové 

značenie rovín {h k i l} aj smerov <u v t w>,  tzv. 4-indexová notácia. V bazálnej rovine 

hexagonálnych kryštálov sa zaviedli tri osi zvierajúce navzájom uhol 120° a jedna 

zvislá, na ne kolmá os (obr. 1-1). Indexy označujúce rovinu sa nazývajú Mill-

Bravaisove a postup pri ich určovaní je totožný s postupom pre Millerove indexy. 

Osiam v bazálnej rovine zodpovedajú čísla h, k, i, pre ktoré musí platiť h+k+i=0, 

l zodpovedá zvislej osi. Postup určenia smerového indexu [u v t w], ak poznáme 

smerový index [U V W], je nasledovný: 

           

           

                  

    

 

 

Obr.  1-1 Voľba 4 osí v hexagonálnej sústave. 

 

 Typickými kryštalickými usporiadaniami kovov sú kubická mriežka plošne 

centrovaná (FCC), kubická mriežka stredovo centrovaná (BCC) a hexagonálna štruktúra 

s najtesnejším usporiadaním (HCP).  Konkrétne príklady mriežok kovov sú uvedené 

v tabuľke č. 1-2. [2] 
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Tab.  1-2: Príklady kryštalických usporiadaní vybraných kovov pri izbovej teplote. 

kryštálová mriežka kovy 

FCC Ni, Cu, Ag, Pb, Au, Pt 

BCC V, Cr, Fe, Nb, W 

HCP Ti, Co, Zn, Zr, Cd 

 

Rôzne materiály nadobúdajú rôzne kryštalografické usporiadania. Každý 

preferuje také, ktoré minimalizuje jeho energiu. Kryštál je stabilný vtedy, ak je jeho 

celková energia menšia ako sumárna energia voľných atómov. Rozdiel energie na jeden 

atóm v kryštáli a energie voľného atómu v základnom stave je kohézna energia, ktorá 

drží kryštál pohromade. 

 Dôkladná znalosť kryštálovej štruktúry, translačných vektorov, rovín a smerov 

daného materiálu je pri počítačových simuláciách veľmi dôležitá. Kryštálová štruktúra 

a translačné vektory sú základné vstupy do všetkých simulačných programov. Roviny 

a smery sú nevyhnutné pri simuláciách rôznych defektov ako vrstevných chýb, hraníc 

zŕn, elastických koeficientov atď., ale napríklad aj pri výpočtoch pásmovej štruktúry, 

ktorú počítame pozdĺž význačných smerov. 

 

1.2 Najtesnejšie usporiadanie tuhých gúľ 
 

Majme vrstvu tesne usporiadaných gúľ, ako je znázornené na obrázku 1-2. Túto 

vrstvu modrých gúľ označme ako vrstvu A. Následne uložme druhú vrstvu gúľ, 

nazveme ju B, do miest vyznačených červenou farbou. Tretiu vrstvu môžeme umiestniť 

dvojakým spôsobom. Buď ju opätovne uložíme ako prvú vrstvu A, alebo jednotlivé gule 

naukladáme na miesta vyznačené zelenou farbou, a vtedy ju označíme ako vrstvu C. 

Usporiadanie ABCABC... tvorí štruktúru s kubickou plošne centrovanou 

mriežkou viď. obr. 1-3 a usporiadanie ABAB... tvorí hexagonálnu štruktúru 

s najtesnejším usporiadaním viď. obr. 1-4. Obidve majú koeficient zaplnenia 0,740
1
.  

                                                 
1
 Majme úlohu, v ktorej sa snažíme vyplniť priestor tuhými guľami. Predpoklad, že najtesnejšie 

usporiadanie tuhých gúľ má najvyšší možný koeficient zaplnenia, sa nazýva Keplerov dohad (angl. 

Keppler conjecture). Snaha nájsť usporiadanie tuhých gúľ, ktoré maximálne vyplní priestor sa nazýva 

Keplerov problém (angl. Keppler problem). Toto usporiadanie nemusí byť nutne periodické. Keplerov 

predpoklad dosiaľ nebol dokázaný. Najbližšie k potvrdeniu dohadu bol zatiaľ Hales, ktorý navrhol dôkaz 

opierajúci sa o rozsiahle použitie počítačových výpočtov. Tento dôkaz je však ťažko overiteľný a 12 

recenzentov sa vyjadrilo, že je na 99% správny. Vzhľadom na ťažkosti pri overovaní dôkazu spustil Hales 

v roku 2003 projekt “Flyspeck“, ktorého cieľom je overenie každého kroku dôkazu počítačom. 

Predpokladá, že projekt zaberie 20 rokov práce. [50] 
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Zhodujú sa aj v koordinačnom čísle (počet najbližších susedov) 12. Ak chceme rozlíšiť 

kubickú štruktúru od hexagonálnej, musíme sa pozrieť na usporiadanie druhých 

najbližších susedov. Nakoľko väzobná energia nezávisí len na počte väzieb 

s najbližšími susedmi, medzi štruktúrami je energetický rozdiel. Báza hexagonálnej 

primitívnej bunky obsahuje dva atómy a  primitívna bunka štruktúry FCC obsahuje 

jeden atóm. Tesné usporiadanie je typické pre kovy. Pri vhodnej teplote mnoho z nich 

ľahko prechádza medzi FCC a HCP. [1] 

 

 

Obr.  1-2 Znázornenie možností vrstvenia najtesnejšie usporiadaných tuhých gúľ. 

 

 

Obr.  1-3 Usporiadanie vrstiev tuhých gúľ pri štruktúre s kubickou plošne centrovanou 

mriežkou. [1] 
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Obr.  1-4 . Usporiadanie vrstiev tuhých gúľ pri hexagonálnej štruktúre s najtesnejším 

usporiadaním. [1] 

 

2 Reálna štruktúra materiálov 

 

2.1  Základné rozdelenie porúch 
 

 Väčšina pevných látok v prírode je polykryštalická. Skladá sa z veľkého 

množstva väčších či menších kryštálov, ktoré sa vyznačujú veľmi pravidelným 

usporiadaním.  Kryštál obsahujúci atómy alebo skupiny atómov v presne stanovených 

polohách je len ideálnym prípadom - abstrakciou. V skutočnosti sa v kryštalických 

materiáloch nachádza množstvo odchýlok od tohto uvažovaného ideálneho 

usporiadania. Tieto odchýlky nazývame defekty. Podľa počtu rozmerov, ktoré pre daný 

defekt prevládajú, môžeme poruchy rozdeliť do štyroch základných skupín: 

1. Bodové poruchy: Nemajú žiadny významný rozmer. Patria sem vakancie, 

vlastné a prímesové intersticiály, substitučné prímesi.  

2. Čiarové poruchy: Majú jeden významný rozmer. Celý reťazec atómov je 

vychýlený zo svojich rovnovážnych polôh. Nazývame ich dislokácie. 

3. Plošné poruchy: Sú to súvislé dvojrozmerné oblasti. Patria medzi ne rozhrania 

v polykryštalických materiáloch - hranice zŕn, rozhrania medzi kryštálom 

a okolitým prostredím - voľný povrch, poruchy v usporiadaní jednotlivých rovín 

v kryštáli - vrstevné chyby ako aj disklinácie - pootočenie či zakrivenie rovín, 

v ktorých ležia ideálne polohy atómov. 

4. Objemové poruchy: Sú to trojrozmerné objekty zahŕňajúce celé skupiny atómov, 

pričom žiaden z rozmerov nie je zanedbateľný. Celé klastre atómov sú 
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vychýlené z rovnovážnych polôh, čo môžeme charakterizovať odlišnými módmi 

kmitania atómov - fonónmi. Môže to viesť k zmene rozloženia elektrického 

poľa, jadrového momentu, chemického potenciálu a iných. Taktiež do tejto 

skupiny zaraďujeme precipitáty - napr. výskyt inej fázy v rámci kryštálu. 

 Všetky typy porúch majú za následok zvýšenie celkovej energie kryštálu. V ich 

okolí vznikajú napätia pôsobiace na okolité atómy. Proces interakcie okolitých atómov 

s týmito napäťovými poľami nazývame relaxácia. [2,3,4] 

2.2 Bodové poruchy 
 

Ak v niektorom uzlovom bode chýba atóm, hovoríme o vakancii, ak sa atóm 

daného prvku nachádza v medziuzlovej polohe hovoríme o vlastnom intersticiáli. 

V kryštáli sa môžu nachádzať aj cudzie atómy - prímesi. Tieto sa môžu usadiť 

v medziuzlových polohách - intersticiálne prímesi  alebo môžu v mriežke nahradiť 

pôvodný atóm - substitučné prímesi.   Tie, ktoré zavádzame do kryštálu úmyselne aby 

sme modifikovali jeho vlastnosti označujeme ako funkčné, naopak tie, ktoré sú z nášho 

pohľadu nežiadúce, nazývame nefunkčné. [2] 

Okrem týchto jednoduchých bodových porúch existujú ešte zhluky  a komplexy 

bodových porúch. Zhluky sú tvorené niekoľkými  poruchami toho istého typu 

a označujeme ich predponami napr. bivakancie, trivakancie atď. Komplexy sú tvorené 

rôznymi druhmi bodových porúch. Pri tepelných vibráciách sa môže niektorý atóm 

vychýliť natoľko, že ostane v intersticiálnej polohe a na jeho pôvodnom mieste sa 

objaví vakancia, takto vznikne komplex intersticiál-vakancia, ktorý nazývame 

Frenkelova porucha. Vznik vakancie premiestnením atómu na povrch kryštálu 

označujeme Schottkyho porucha. Výskyt porúch v kryštáli je štatistický, náhodný. 

Pri danej teplote existuje istá rovnovážna koncentrácia porúch úmerná teplote T 

   
 

 
    

kde kB je Boltzmanova konštanta a W energia potrebná na vznik bodovej poruchy. 

Môžeme dosiahnuť taký stav, kedy je koncentrácia porúch väčšia než rovnovážna. 

V zásade sa na to dajú použiť tri metódy: 

1. Prudké ochladenie 

2. Ožiarenie kryštálu energetickými časticami – neutróny, elektróny, α-častice, 

ióny 
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3. Plastickou deformáciou – pohybujúce sa dislokácie pretínajú nepohybujúce sa, 

a tak na nich vznikajú stupne. Pohyb skrutkových dislokácií so stupňami je 

možný iba za vzniku bodových porúch. 

Energia, ktorú musíme vynaložiť ak chceme z objemu kryštálu presunúť jeden 

atóm na povrch, sa nazýva energia potrebná na tvorbu vakancie (angl. vacancy 

formation energy). 

Všetky bodové poruchy sa prejavia v energetickej štruktúre vznikom hladín 

v zakázanom pásme. Využíva sa to najmä v polovodičovej technike. Dopovaním, čiže 

zavádzaním substitučných prímesí, dokážeme ovplyvňovať vodivosť materiálov (tvorba 

polovodičov typu P a N). Takéto prímesi označujeme ako funkčné. Od substitučných 

atómov často krát závisí farba kryštálu. Kryštál čistého oxidu hlinitého je priehľadný 

a bezfarebný (korund). Ak nahradíme niektoré hlinité ióny chromitými, kryštál sa sfarbí 

do červena (rubín), ak titanitými, vznikne modrý kryštál (zafír). [5,6] 

2.3 Dislokácie 
 

Dislokácie sú porušenia ideálnej kryštálovej štruktúry pozdĺž istej čiary, ktorú 

nazývame dislokačná čiara. Priečny rozmer tejto poruchy je niekoľko atomárnych rovín, 

jej dĺžka môže dosiahnuť až rozmer celého kryštálu. Zavedieme pojem Burgersov 

vektor – vektor vzájomného posunutia. V ideálnom kryštáli vytvoríme uzavretú 

pravotočivú slučku z mriežkových translačných vektorov (obr. 2-1a). V jednom bode 

slučky kryštál porušíme, vytvoríme dislokáciu (obr. 2-1b). Vďaka prítomnosti 

dislokácie sa slučka roztvorí. Vektor, ktorým ju znova uzavrieme, nazývame Burgersov 

vektor. Dislokácie sú určené dislokačnou čiarou a Burgersovým vektorom. Smer 

dislokačnej čiary je ľubovoľný, avšak  Burgersov vektor sa po celej jej dĺžke 

zachováva. Dislokácie sú krivočiare, buď dlhé s málo vybočeniami, alebo krátke 

s množstvom vybočení. Dislokačné čiary nie sú nikdy ukončené voľne v objeme 

kryštálu. Končia na povrchu, na hranici zŕn, uzatvárajú sa do slučiek alebo sa spájajú 

v uzloch dislokácií. Pre každý uzol musí byť splnená podmienka, že súčet Burgersových 

vektorov spájajúcich sa dislokácií je rovný nule. [2,7] 
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Obr.  2-1 a) Burgersova slučka v neporušenom kryštáli. b) Burgersova slučka v kryštáli 

s dislokáciou. Burgersov vektor je označený červenou farbou. 

 

Podľa vzájomnej orientácie Burgersovho vektora  b a elementu dislokačnej čiary  

 máme tieto dva základné typy dislokácií: 

1. Hranová dislokácia – Burgersov vektor je v danom bode kolmý 

na dislokačnú čiaru (b). Môžeme si ju predstaviť, akoby sme pozdĺž istej 

roviny kryštál narezali a vložili doň v danom mieste polrovinu (obr. 2-2a). 

Okraj vloženej polroviny tvorí hranovú dislokáciu. Obdobne by sme ju 

získali aj odobratím polroviny z kryštálu. 

2. Skrutková dislokácia – Burgersov vektor je v danom bode rovnobežný 

z dislokačnou čiarou (b||). Môžeme si ju predstaviť tak, že kryštál v zvislom 

smere narežeme a jednu jeho polovicu posunieme o jednu medziatómovú 

vzdialenosť nahor (obr. 2-2b). V bode pozdĺž priamky D vznikne skrutková 

dislokácia. [2,5,7] 

 

Obr.  2-2 a) Hranová dislokácia b) Skrutková dislokácia 
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 Z tvrdenia, že dislokačná čiara môže mať ľubovoľný smer, zatiaľ čo  Burgersov 

vektor sa zachováva je zrejmé, že existujú aj zmiešané dislokácie tvorené kombináciou 

predchádzajúcich dvoch.  Burgersov vektor nadobúda v každom type mriežky iba určité 

hodnoty 

              

kde a1, a2, a3 sú primitívne translačné mriežkové vektory. Ak sú čísla u, v a w celé čísla, 

hovoríme o úplnej dislokácii, v opačnom prípade ide o neúplnú dislokáciu. V prípade 

neúplnej dislokácie nadväzuje čiarová porucha na poruchu väčších rozmerov - plošnú 

poruchu. Ak v prípade úplnej dislokácie platí u = v = w = 1, ide o základný typ, inak 

hovoríme o viacnásobnej dislokácii. Všeobecne sa realizujú čo najmenšie b, 

viacnásobné dislokácie sú doménou skôr „exotických“ materiálov.  

 V rámci kryštálu dochádza aj k pohybu dislokácií. Aj v tomto prípade máme dva 

základné druhy tohto pohybu: 

1. Konzervatívny pohyb (kĺzanie) – ide o kĺzavý pohyb dislokácie v sklzovej 

rovine (obr. 2-3). Sklzové roviny bývajú roviny s najväčšou hustotou  atómov, 

preto bude pohyb preferovať v každej mriežke nejaký konkrétny smer. 

Skrutková dislokácia nemá definovanú sklzovú rovinu. 

2. Nekonzervatívny pohyb (šplhanie) – šplhanie je spojené s difúziou 

intersticiálnych atómov alebo vakancií k dislokácii, ktorá ich pohltí, a tak sa 

dislokácia presunie do susednej rovnobežnej roviny. Pribúda stavebná jednotka, 

čiže sa nezachováva počet uzlov mriežky, preto hovoríme o nekonzervatívnom 

pohybe (obr. 2-3). Nakoľko sa jedná o difúziu, tento pohyb je tepelne 

aktivovaný dej. Rýchlosť šplhania býva menšia ako rýchlosť sklzu. [2,5,7] 

 

 

Obr.  2-3 Dva druhy pohybu dislokácií 

 

 V okolí dislokácií sa mriežka pružne deformuje a vznikajú napäťové 

a deformačné polia, ktoré zodpovedajú pružnej energii dislokácií. Na popis týchto polí 
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a výpočet energie sa využíva model, kde sa kryštál pokladá za spojité kontinuum 

a využije sa teória pružnosti. Pružná energia sa najčastejšie vzťahuje na jednotku dĺžky 

a nadobúda hodnoty 

   
   

  
   

 

  
  

   
   

       
   

 

  
  

 Kde Es je merná pružná energia skrutkovej dislokácie, Eh je merná pružná 

energia hranovej dislokácie, G je modul pružnosti v šmyku, ν  je Poissonov pomer, b je 

Burgersov vektor, R je vzdialenosť, pokiaľ zahrnieme okolie dislokácie (väčšinou sa 

berie polovica strednej vzdialenosti náhodne usporiadaných dislokácií) a r0 je polomer 

jadra dislokácie. Pre R< r0 už nemôžeme použiť teóriu pružnosti. Na výpočet pomerov 

v dislokačnom jadre sa musí použiť silové pôsobenie medzi jednotlivými atómami. 

Energia jadra dislokácie tvorí približne 10-30% celkovej energie. Energia dislokácie 

vztiahnutá na 1 atomárnu rovinu kolmú na dislokačnú čiaru má hodnotu W ≈ 6eV. 

Vzhľadom na energetickú náročnosť nedochádza ku vzniku dislokácií tepelnými 

fluktuáciami. Kryštál obsahuje najmä dislokácie, ktoré vznikli pri raste kryštálu. [2,5,7] 

 Dislokácie výrazne ovplyvňujú fyzikálne vlastnosti materiálu. Aplikovaný 

matematik von Mises ukázal, že na akúkoľvek deformáciu nám stačí 5 rôznych druhov 

šmykov, čiže máme maximálne 5 lineárne nezávislých sklzových systémov. Pre dobrú 

plastickú deformáciu polykryštalického materiálu je potrebné aby mal všetkých 5 

sklzových systémov dislokácií. Akonáhle ich má materiál menej, už nie je kujný a láme 

sa. V monokryštalických materiáloch vieme nájsť smer, v ktorom je materiál plastický 

aj pre menší počet sklzových systémov. V kovových materiáloch rastie hustota 

dislokácií s deformáciou. Príprava napríklad polovodičových súčiastok si vyžaduje 

nízku hustotu dislokácií. Hustotu dislokácií definujeme nasledovne 

         

kde    je celková dĺžka dislokačných čiar v objeme V.  Druhý spôsob definície je počet 

priesečníkov dislokačných čiar s povrchom jednotkovej plochy. [2,5] 

 FCC mriežka obsahuje 12 sklzových systémov {1 1 1}/<1 1 0>. Najlepšie 

kĺzajúca sa rovina je rovina (1 1 1). Máme 4 takéto ekvivalentné roviny a v každej sú 

možné 3 smery sklzu. Najkratšie Burgersove vektory sú typu                s dĺžkou 

     , kde a je mriežkový parameter. Najkratšie Burgersove vektory v BCC mriežke sú 
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typu               s dĺžkou       a pre SC (kubická mriežka prostá)            

s dĺžkou a. V HCP štruktúre máme tri typy sklzov: bazálny v rovine {0 0 0 1} 

s Burgersovým vektorom                 ,  pyramidálny v rovine              s  

Burgersovým  vektorom                   a prizmatický v  rovine              s  

Burgersovým  vektorom                   . Sklzové roviny sú znázornené na obrázku 

2-4. [2,5] 

 

 

Obr.  2-4 Sklzové roviny v FCC a HCP kryštáli 

 

 Čisté kovy sú tvárne a plasticky sa deformujú už pri pôsobení malých napätí. 

Pri zliatinách existujú štyri spôsoby, ako zvýšiť medzu prieťažnosti materiálu. 

Základom všetkých štyroch je obmedzenie pohybu dislokácií: mechanickým 

blokovaním, zachytávaním rozpustenými atómami, zamedzením pohybu usporiadaním 

na krátku vzdialenosť a zväčšením hustoty dislokácií tak, aby dochádzalo k previazaniu 

jednotlivých dislokačných slučiek. Existuje ešte jedna možnosť, a to odstránenie 

dislokácií z kryštálu, čo je možné iba v prípade jemných vlasových kryštálov 

whiskerov
2
. Mechanické spevňovanie je jav, kedy narastá pevnosť kryštálu s plastickou 

deformáciou. Ako už bolo spomínané, s deformáciou rastie hustota dislokácií, tieto sa 

vzájomne previažu a sťaží sa ich pohyb. [8] 

 

                                                 
2
 Whiskery sú vláknité kryštály s priemerom niekoľko μm a dĺžkou niekoľko mm. Vyznačujú sa 
dokonalou štruktúrou a pravdepodobne obsahujú iba jedinú skrutkovú dislokáciu, ktorá napomáha ich 

jednorozmernému rastu. Whiskery sa najčastejšie pripravujú rastom z plynnej fázy na tenkých 

podložkách. Jediná osová skrutková dislokácia nemôže spôsobiť plastickú deformáciu, a preto je pevnosť 

vlákna v ťahu približne 1000-krát vyššia ako pri polykryštalickom materiáli z rovnakého materiálu a je 

možné ich pružne natiahnuť až o 1% dĺžky. Rekord pevnosti v ťahu drží whisker železa 1340 kg.mm
-2

. 

[6,29] 
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2.4 Rozhranie medzi kryštálom a okolím 
 

 Ako už bolo v prvej časti tejto kapitoly spomenuté, väčšina tuhých materiálov je 

polykryštalická.  Skladá sa z veľkého množstva kryštálov – štruktúrnych blokov, ktoré 

môžu  mať rozmery od  makroskopických až po niekoľko nanometrov. Spojivom medzi 

nimi sú rozhrania – hranice zŕn (angl. grain boundary - GB), od ktorých závisí 

súdržnosť materiálu i jeho odozva na mnohé vonkajšie vplyvy. Hranica zrna je teda 

plocha styku dvoch kryštálov, ktoré majú rôznu orientáciu mriežky. Experimentálny 

výskum je omnoho náročnejší v porovnaní s objemovými vlastnosťami kryštálov, 

nakoľko sú tieto rozhrania veľmi tenké a ťažko prístupné. Najprv vládla predstava, že 

jednotlivé bloky sú pospájané tenkou amorfnou vrstvou. S rozvojom experimentálnej 

techniky sa tento predpoklad ukázal ako nepravdivý. Hranice zŕn majú pravidelnú 

kryštalickú štruktúru. Charakterizujeme ich dislokačným rozhraním,  koincidenčnou 

sieťou alebo kvázikryštalickým agregátom. [3,4] 

Znalosť štruktúry a správania sa hraníc zŕn je pre inžinierov a technológov 

veľmi dôležitá. Ich geometria, štruktúra a chémia určujú mnohé vlastnosti látok. Často 

sú prínosom a využívajú sa či v praxi či v procese výroby, inokedy sú zasa parazitným 

javom a spôsobujú nám problémy. [3,4] 

Najpoužívanejším spôsobom popisu hraníc zŕn je koincidenčná sieť (angl. 

Coincidence Site Lattice - CSL). Koincidenčnú sieť tvorí množina bodov, ktorá je 

spoločná pre obidva susediace kryštály. Čím je hustejšia, tým je rozhranie pevnejšie. 

Pevnosť vyjadrujeme parametrom Σ, ktorý určíme nasledovne 

 

   
                á                

                              
   (2-1) 

 

Parameter Σ udávame vždy v celých číslach. Zo  vzťahu (2-1) vyplýva, že pevnosť 

kryštálu je nepriamo úmerná hodnote Σ. V prípade, že je počet spoločných bodov veľmi 

malý, čiže Σ je veľké, hovoríme o náhodnom rozhraní, ktoré označujeme R. 

Experimentálnymi technikami bolo potvrdené, že nízkoenergetické rozhrania s malým Σ 

sú menej pohyblivé než vysokoenergetické, a taktiež v nich menej často dochádza 

k porušeniu polykryštálu. Veľká hustota CSL je len nutnou, nie postačujúcou 

podmienkou pre  dobrú pevnosť. Do hry vstupuje aj lokálna relaxácia týkajúca sa 

atómov v tesnej blízkosti hranice zŕn a globálna relaxácia zodpovedajúca zníženiu, resp. 
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zvýšeniu energie celého polykryštálu, ku ktorému vplyvom vzniku daného rozhrania 

došlo. Vďaka tejto skutočnosti sa môžu energie jednotlivých rozhraní s rovnakým Σ 

líšiť. [3] 

 Pri označovaní hraníc zŕn sa zvyčajne popri parametri Σ udáva aj rovina 

kryštálu, v ktorej sa dané rozhranie nachádza, či smer osi rotácie, rotovaním  okolo 

ktorej došlo k jeho vzniku. Uveďme príklad pre magnetické BCC železo. V ňom 

dochádza k vzniku hraníc zŕn v rovine (3 1 0) rotáciou dvoch kryštálov oproti sebe 

o uhol 18,45° (ekvivalentné otočeniu jedného kryštálu oproti druhému o uhol  36,9°) 

okolo osi <1 0 0>. Túto hranicu označíme ako: Σ = 5 (3 1 0) [1 0 0] alebo Σ = 5 (3 1 0), 

36,9° /[1 0 0]. Pre danú štruktúru sú stabilné len konkrétne konfigurácie  roviny, smeru 

a uhla. Rotácia dvoch kryštálov okolo osi nie je možná iba už spomínaným spôsobom 

oproti sebe,  kedy leží os rotácie v rovine hranice zrna,  ale aj vzájomným zvrtnutím 

v rovine kolmej na os otáčania. Podľa toho delíme hranice zŕn  na tie, ktoré vznikli 

nachýlením – sklonové (angl. tilt) a zvrtnutím - skrutové (angl. twist). Obidve sú 

znázornené na obrázku 2-5. Obidva kryštály nemusia byť len vzájomne natočené ale 

môžu byť aj posunuté. Popis koincidenčnou sieťou sa používa pre takzvané 

veľkouhlové hranice, keď je uhol natočenia θ>10°.  [3,5] 

 

 

Obr.  2-5 Dva druhy hraníc zŕn (GB) podľa spôsobu rotácie kryštálov okolo osi: 

a) ideálny kryštál b) sklonová GB, ktorá vznikla nachýlením c) skrutová GB, ktorá 

vznikla zvrtnutím. 

 

 Na lepšie pochopenie určenia parametra ∑ uvedieme jeho výpočet 

pre jednoduchú mriežku kubickú. Predstavme si dva dokonalé kryštály, ktoré oproti 

sebe zvrtneme o uhol  53,03° (obr. 2-6) a 36,9° (obr.2-7) okolo osi <1 0 0>. Jednému 

kryštálu zodpovedajú prázdne čierne krúžky a druhému plné červené krúžky. Sieť 

koincidenčných bodov je znázornená čiernymi bodmi. Os [1 0 0] je kolmá na rovinu 

c b a 
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papiera. Výpočet parametra sigma je uvedený pod jednotlivými obrázkami. Parameter ∑ 

sa vždy určuje v rovine kolmej na os otáčania. V prípade skrutovej hranice zrna, je táto 

rovina totožná s rovinou rozhrania, avšak v prípade sklonovej nezodpovedá priamo 

rovine rozhrania, ale je na ňu kolmá. Tento fakt je častokrát veľmi mätúci, a preto je 

potrebné si ho dobre uvedomiť. 

 

 

Obr.  2-6 Výpočet parametra ∑ pre kubickú mriežku prostú pri vzájomnom natočení 

kryštálov o 53,03° okolo osi <1 0 0>. 
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Obr.  2-7 Výpočet parametra ∑ pre kubickú mriežku prostú pri vzájomnom natočení 

kryštálov o 36,9° okolo osi <1 0 0>. 

 

Druhým spôsobom popisu je dislokačné rozhranie. Energia dislokácií je veľmi 

vysoká a v ich okolí vznikajú napäťové polia. Prostredníctvom týchto polí spolu 

jednotlivé dislokácie interagujú. Dislokácie sa na rozhraní dvoch kryštálov usporiadajú, 

čo vedie k výraznému zníženiu energie.  Na obrázku 2-8a je znázornené rozhranie 

dvoch rovnako orientovaných kryštálov, líšiacich sa mriežkovým parametrom, tvorené 

usporiadaním dislokácií. Dislokácie sa pozdĺž rozhrania uložia ekvidištančne a tým 

hustejšie, čím je väčší nesúlad mriežkových parametrov. Pri plastickej deformácii 

materiálu interagujú tieto dislokácie s voľnými, a tak dochádza ku zmene vlastností 

a usporiadania daného rozhrania.  Týmto spôsobom popisujeme aj malouhlové hranice 

zŕn, kedy je uhol natočenia θ<10°. Napríklad symetrickú sklonovú hranicu si môžeme 

predstaviť ako stabilnú sústavu nad sebou ležiacich hranových dislokácií s rovnakým 

Burgersovým vektorom b (obr. 2-8b). [3,5] 
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Obr.  2-8 a) Rozhranie dvoch kryštálov, líšiacich sa veľkosťou mriežkového parametra, 

tvorené dislokáciami b) Malouhlová symetrická hranica zŕn 

 

 Tretím spôsobom popisu hraníc zŕn sú kvázikryštalické agregáty. Kvázikryštály 

sú látky, ktoré na rozdiel od kryštálov nepozostávajú z jednej stavebnej jednotky (napr. 

elementárna bunka), ale z dvoch, poprípade viacerých takýchto jednotiek. 

Predpokladajme, že je rozhranie tvorené kvázikryštálom zloženým z dvoch základných 

buniek A a B (Obr. 2-9). Rozmiestnenie týchto buniek na rozhraní bude kvázi 

periodické – daná konfigurácia sa opakuje v istých cykloch, ktorých dĺžka nemusí byť 

konštantná. To umožňuje dobré prispôsobenie susediacich objemových kryštálov. 

Pravidelnosť usporiadania je výsledkom rovnováhy medzi snahou minimalizovať 

energiu rozhrania a klesajúcou entropiou. [3] 

 

 

Obr.  2-9 Kvázikryštalická štruktúra rozhrania tvorená bunkami A a B 
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Atómy na rozhraní majú vo všeobecnosti vyššiu energiu než atómy v objeme. 

Energiu rozhrania vztiahnutú na jednotku plochy nazývame medzipovrchové napätie γm 

(ak ide o rozhranie kryštálov, označujeme toto napätie ako energia hranice zŕn - angl. 

grain boundary energy). Je to energia potrebná na vytvorenia takéhoto rozhrania. 

Energiu potrebnú na vytvorenie voľného povrchu charakterizuje povrchové napätie γs. 

Pri lome materiálu sa musí energia pružnej deformácie We vyvolaná napätím σ 

vyrovnať energii spojenej so vznikom voľného povrchu Ws.  

      

Pričom platí  

       

       

kde Δa je absolútne predĺženie úsečky, ktorej pružnú deformáciu uvažujeme. V prípade, 

že sa pozdĺž lomu nachádza hranica zŕn, stačí deformačná energia znížená 

o medzipovrchové napätie, čím dochádza k lomu pri nižšom napätí σ. 

          

Súčasne hranice zŕn zhoršujú podmienky pre pohyb dislokácií, ktorým je zabezpečená 

plastická deformácia. Obidva javy vedú k zvýšeniu krehkosti a potvrdzujú veľký 

technologický význam hraníc zŕn v oblasti pevnosti materiálov. [3,4] 

Existujú povrchovo aktívne prímesi, ktoré sa usadzujú najmä na rozhraniach. 

Nepatrné zvýšenie ich koncentrácie vzhľadom na objem materiálu môže viesť k veľmi 

vysokej koncentrácii na hraniciach zŕn, čo mení mechanické vlastnosti zliatiny. 

Takýmito prímesami pre železo sú napríklad síra, cín alebo meď. Síra spôsobuje 

krehkosť ocele pri teplotách kovania (okolo 1000°C). Na hraniciach zŕn dochádza k jej 

vyparovaniu a vzniku sulfidu železa, ktorý má nízky bod topenia, a preto sa pri tejto 

teplote už nachádza v kvapalnom stave. [3,4] 

 Výskyt vnútorných rozhraní ovplyvňuje aj frekvenciu fonónov, rýchlosť difúzie, 

kde je preukázané, že difúzia pozdĺž hraníc zŕn je jednoduchšia ako cez objem, a je 

dôležitý pre pochopenie mnohých iných javov prebiehajúcich v polykryštalických 

materiáloch. [3,4,5] 

 Zatiaľ čo hranice zŕn tvoria rozhranie medzi  jednotlivými kryštálmi v objeme 

polykryštalického materiálu, voľný povrch je rozhranie medzi kryštálom a okolitým 

prostredím materiálu. Jeho prítomnosť zvyšuje celkovú energiu kryštálu, napríklad 

v dôsledku nevykompenzovaných väzieb. Táto energia závisí od typu okolia a tiež 

od orientácie atómov na povrchu. Keďže povrchy môžu mať rôzne rozmery, udávame 
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jej veľkosť vztiahnutú na jednotku plochy (angl. free surface energy). Voľný povrch 

zohráva významnú úlohu v tenkovrstvových štruktúrach, kde sa prejavujú iné vlastnosti 

v porovnaní s objemovými materiálmi toho istého zloženia. [7] 

2.5 Vrstevné chyby 
 

 Vrstevné chyby (SF – stacking faults) sú poruchy uloženia celých kryštálových 

rovín. Budeme si ich demonštrovať na príklade usporiadania tuhých gúľ pre FCC. 

Ideálny kryštál zodpovedá usporiadaniu rovín ABCABCABC....Máme dva základné 

typy vrstevnej chyby: 

1. Intrinzická SF – je taká porucha vrstvenia rovín, ktorú vieme odstrániť vložením 

jednej vrstvy atómov (obr. 2-10a). Príčinou jej vzniku je presýtenie vakanciami,  

ktoré pohltia časť niektorej roviny. 

2. Extrinzická SF – je taká porucha vrstvenia rovín, ktorú vieme odstrániť 

odobratím jednej vrstvy atómov (obr. 2-10b). Príčinou vzniku môže byť 

presýtenie vlastnými intersticiálmi, vďaka ktorému narastie v kryštáli časť 

roviny navyše, alebo pošmyknutie rovín po sebe (obr. 2-10c). 

Pri viacnásobnom pošmyknutí môže vzniknúť štruktúra, ktorá sa nazýva mikrodvojča. 

Objaví sa oblasť kde je opačné poradie rovín (obr. 2-10d).  

 

Obr.  2-10 Vrstevné chyby: a) intrinzická b) extrinzická c) pošmyknutie 

d) mikrodvojča 

 

Ako všetky typy porúch aj vrstevná chyba zvyšuje energiu kryštálu, a nakoľko je 

to plošná chyba, udáva sa vztiahnutá na jednotkovú plochu. Intrinzickú aj extrinzickú 

vrstevnú chybu označujeme ako stabilnú vrstevnú chybu (SSF – stable SF). Rádovo 

dosahuje hodnoty okolo 10-100mJ/m
2
 a zodpovedá istému energetickému lokálnemu 
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minimu. Nakoľko je táto energia malá, takýto druh porúch môže vznikať bez väčších 

problémov. 

 Všeobecná vrstevná chyba (GSF - generalized SF) zodpovedá posunutiu istej 

roviny o ľubovoľný vektor f. Energiu počítame tak, že rozrežeme kryštál pozdĺž nejakej 

roviny. Posunieme jednu jeho časť o ľubovoľný vektor f  a opätovne ho spojíme. 

Určíme navýšenie energie kryštálu vztiahnuté na plochu. Typicky sa počíta závislosť  

energie GSF (Egsf) od dĺžky posunu pozdĺž istého smeru. Usporiadanie rovín, pri ktorom 

dosahuje táto závislosť  maximum, sa nazýva nestabilná vrstevná chyba (USF - unstable 

SF). Energia USF je najnižšia energia potrebná na sklz do stabilnej SF alebo polohy 

ekvivalentnej ideálnemu usporiadaniu rovín. Závislosť Egsf od posunu, energia USF aj 

SSF sú znázornené na obrázku 2-11. [2] 

 

 

Obr.  2-11 Znázornenie priebehu energie všeobecnej vrstevnej chyby Egsf od posunu p 

v danom smere, energie nestabilnej Eusf a stabilnej Essf vrstevnej chyby. 

 

 

3 Elastické koeficienty 

 

Napätie definujeme ako podiel sily a plochy, na ktorú táto sila pôsobí. Ak je sila 

kolmá na plochu, hovoríme o axiálnom napätí (), ak je rovnobežná s plochou, 

o šmykovom napätí (). Jednotkou napätia v SI je Nm
-2

. Vektor sily F ako aj normálový 

vektor roviny n majú tri zložky: Fx, Fy, Fz, nx, ny, nz. Z toho vyplýva, že napätie je 

tenzor obsahujúci 9 zložiek. 
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Diagonálne členy vyjadrujú naťahovanie a stláčanie pozdĺž osí x, y, z (obr. 3-1). 

Šmykové, nediagonálne členy majú nasledovný význam: prvý index určuje smer 

normálového vektora roviny, na ktorú pôsobí sila a druhý index smer pôsobiacej sily 

(obr. 3-1).   

 

Obr.  3-1 Význam diagonálnych ( a nediagonálnych ( členov tenzora napätia. 

 

Z rovnováhy momentov síl pri pôsobení šmykových napätí vyplýva symetria 

      
  

           

Počet zložiek tenzora napätia sa zredukuje na šesť a bude vyzerať nasledovne 

   

   

   

   

  

 Tenzor malých deformácií vyjadruje posun na jednotkovú vzdialenosť. Posun u 

aj polohový vektor r majú tri zložky: ux, uy, uz, rx, ry, rz. Z toho vyplýva, že obsahuje 9 

zložiek.  

   

         

         

         

  

 

Jednotlivé zložky tenzora sú definované nasledovne 
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kde a, b sú indexy osí kartézskej súradnej sústavy x, y a z. Tenzor malých deformácií 

nadobudne tvar 

  

 
 
 
 
 
 
 

   

  

 

 
 
   

  
 

   

  
 

 

 
 
   

  
 

   

  
 

 

 
 
   

  
 

   

  
 

   

  

 

 
 
   

  
 

   

  
 

 

 
 
   

  
 

   

  
 

 

 
 
   

  
 

   

  
 

   

   
 
 
 
 
 
 

 

 

Diagonálne, axiálne členy majú význam relatívneho predĺženia v smere osí x, y a z. 

Nediagonálne, šmykové členy udávajú uhlovú odchýlku od týchto osí (obr. 3-2).  

 

 

Obr.  3-2 Definícia axiálnych a šmykových členov tenzora malých deformácií 

 

Zo symetrie vyplýva, že 

                           

Počet zložiek tenzora sa zredukuje na 6 a zvolíme ich nasledovne 

                  

                  

                  

Tenzor malých deformácii nadobudne tvar 

  

 
 
 
 
   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

  
 

 
  

 

 
 
 

 

 
     

 
 
 
 

 

Objemovú zmenu  v pre malé predĺženia vieme vyjadriť ako 
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 Elasticita popisuje zmenu tvaru a objemu pri pôsobení vonkajšieho napätia. 

Vzťah medzi tenzorom napätia a tenzorom malých deformácií určuje elastický tenzor C. 

Má rozmer v Pascaloch a obsahuje 81 zložiek. Platí 

             

 

   

 

   

 

Po uvážení zredukovaných tenzorov napätia a malého predĺženia na 6 zložiek a symetrie 

cij=cji, bude tenzor C obsahovať 21 nezávislých premenných. Nasledovný zápis vzťahu 

tenzora napätia a tenzora malých deformácii sa označuje ako Voightova notácia. 

        

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  
  

  
  

   
 
 
 
 
 

 

 

 V kubických kryštáloch platí  

             
 

(3-1a) 

             
 

(3-1b) 

             
 

(3-1c) 

Ostatné elastické konštanty sú nulové. Na úplné popísanie elasticity kubických 

kryštálov nám teda postačujú tri koeficienty: c11, c12 a c44. Pre bulk modulus (koeficient 

pružnej deformácie) a tetragonálnu šmykovú konštantu C’ platia vzťahy 

 
  

 

 
           

 

(3-2a) 

 
   

 

 
          

 

(3-2b) 

 V hexagonálnych kryštáloch je päť nezávislých koeficientov: c11, c13, c44, c33, 

c12. Okrem týchto piatich sú ešte ďalšie štyri nenulové a platí pre ne 
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Bulk modulus vieme vyjadriť ako 

  
 

 
              

 

 
     

Koeficient pružnej deformácie je definovaný rovnicou  

    

   

   
    

  

  
 

kde V0 je objem bunky pri minimálnej energii, E je energia kryštálu závislá od objemu 

V a p je tlak pôsobiaci na kryštál rovnomerne zo všetkých strán. Udáva odolnosť 

kryštálu voči stlačeniu. Čím vyššia je hodnota bulk modulu, tým menšia je stlačiteľnosť 

danej látky. Bulk modulus je daný zakrivením závislosti E(V) v oblasti minima. Má tým 

vyššiu hodnotu, čím je zakrivenie väčšie. [1,2,9,10,11,12,13] 

 

4 Magnetizmus 

 

Na charakteristiku zdrojov magnetického poľa slúži fyzikálna veličina 

magnetický moment. Je to vektor, ktorý smeruje z južného pólu k severnému a je tým 

väčší, čím silnejšie pole okolo seba zdroj vytvára. Ak sa objekt s magnetickým 

momentom m nachádza vo vonkajšom magnetickom poli charakterizovanom 

magnetickou indukciou B, pôsobí naň moment sily 

               

a jeho potenciálna energia nadobúda hodnotu 

                 

Z obidvoch vzťahov vyplýva, že ľubovoľný objekt s magnetickým momentom m sa 

v externom magnetickom poli s indukciou B snaží zaujať taký  smer, aby bol jeho 

moment rovnako orientovaný ako indukcia. Ak taká situácia nastane, nepôsobí 

na objekt žiadny moment sily a má minimálnu potenciálnu energiu. Vzťah pre moment 

sily je zároveň definičným vzťahom magnetického momentu, ktorého veľkosť sa rovná 

podielu maximálneho momentu sily pôsobiaceho v magnetickom poli na daný objekt 

a indukcie tohto poľa. Z tejto definície vyplýva aj jeho jednotka Am
2
. 

  
    

 
 

Nositeľmi magnetického momentu, a teda zdrojmi magnetického poľa môžu byť 

permanentné magnety, závit a cievka s prúdom, atómy, molekuly, elektróny, jadrá či 

celé planéty. 
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 Veľkosť magnetického momentu prúdovej slučky vypočítame nasledovne 

     

kde I je prúd prechádzajúci slučkou ohraničujúcou plochu S. V prípade cievky s N 

závitmi nadobudne hodnotu 

      

Z hľadiska počítačových simulácií nás bude zaujímať magnetický moment voľného 

atómu alebo iónu. Ten je daný vzťahom 

             (4-1) 

kde          je celkový moment hybnosti daný súčtom orbitálneho          

a spinového momentu          a  je gyromagnetický pomer, čiže pomer veľkosti 

magnetického momentu k momentu hybnosti. Pre elektrónové systémy sa definuje 

Landeho g-faktor, faktor spektroskopického rozštiepenia. Pre elektrónový spin je g=2 

a pre elektrónový orbitálový moment je g=1. Pre voľný atóm je definovaný rovnicou 

    
                    

       
 

Vzťah medzi g-faktorom a gyromagnetickým pomerom je daný ako 

         (4-2) 

kde B je Bohrov magnetón definovaný v sústave SI ako 

   
  

   
 

a jeho hodnota je veľmi blízka spinovému magnetickému momentu voľného elektrónu. 

Po uvážení rovníc 4-1 a 4-2 je magnetický moment atómu daný vzťahom 

               

 V praxi sa nestretávame s jednotlivými atómami ale materiálmi zloženými 

z veľkého množstva atómov a molekúl. Magnetikum je hmotné prostredie, ktoré 

ovplyvňuje magnetické pole, ak sa v ňom nachádza. Pri vložení do vonkajšieho 

magnetického poľa charakterizovaného indukciou Bex dochádza k magnetizácii 

a magnetikum vytvára vlastné vnútorné magnetické pole charakterizované indukciou 

Bin. Súčet magnetickým momentov v jednotkovom objeme hmotného prostredia sa 

nazýva magnetizácia M. Výsledná indukcia magnetického poľa je potom daná ako 

                  

kde H je intenzita externého magnetického poľa a μ0 je permeabilita vákua.  Vzťah 

medzi veľkosťou magnetizácie M a intenzity poľa H udáva magnetická susceptibilita 
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Po dosadení do rovnice pre magnetickú indukciu dostaneme 

                            

Výraz       označíme ako relatívnu permeabilitu r. Podľa nej delíme látky 

na nemagnetické      a magnetické     . Nemagnetické ďalej delíme 

na paramagnetické      a diamagnetické     .  

 Každá látka je zložená z atómov, ktoré sa skladajú z jadier a elektrónových 

obalov. Magnetické momenty jadier sú približne 10
3
-krát menšie ako elektrónové. 

Práve preto má magnetický moment voľného atómu tri hlavné zložky súvisiace 

s elektrónovým obalom. O dvoch sme už hovorili, a to o spinovom a orbitálnom 

magnetickom momente elektrónov. Tieto sú zodpovedné za diamagnetizmus.  Tretím je 

zmena orbitálneho momentu  vyvolaná vložením do magnetického poľa. Pre každý 

magnetický moment vieme použiť ako analógiu závit s pretekajúcim prúdom. Poznáme 

Lenzov zákon, ktorý hovorí, že indukovaný prúd vplyvom magnetického poľa pôsobí 

proti zmene, ktorá ho vyvolala, čiže produkuje magnetické pole opačne orientované. 

Analogicky si môžeme predstaviť aj situáciu s elektrónmi v obale atómu. Dochádza 

k indukcii magnetického momentu opačného smeru než je pôsobiace magnetické pole, 

a preto je táto tretia zložka magnetického momentu voľného atómu zodpovedná za 

diamagnetizmus. Atómy a molekuly paramagnetických materiálov majú nenulové 

magnetické momenty aj bez prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa. Sú náhodne 

orientované, a preto je výsledný moment nulový. Takúto vlastnosť majú atómy 

s neúplne zaplnenou valenčnou sférou. Po vložení do vonkajšieho magnetického poľa 

dochádza k natáčaniu momentov jednotlivých atómov do smeru poľa, a tým k jeho 

zosilneniu. Paramagnetické látky sú v nehomogénnom magnetickom poli vťahované 

do oblastí s väčšou magnetickou indukciou. V atómoch a molekulách diamagnetických 

látok dochádza k vzájomnému vyrušeniu spinových a orbitálnych magnetických 

momentov elektrónov, a tak nemajú magnetický moment bez prítomnosti vonkajšieho 

magnetického poľa. Po vložení do magnetického poľa sa preto uplatní iba tretia zložka 

magnetického momentu popísaná pre voľný atóm a dôjde k zoslabeniu magnetického 

poľa. Tieto látky sú z magnetického poľa vytláčané. 

 Existujú aj látky, v rámci ktorých vznikajú usporiadané systémy magnetických 

momentov – domény. Patria sem feromagnetiká, ferimagnetiká a antiferomagnetiká. 
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Orientácia magnetických momentov atómov v rámci domény pre tieto tri magnetiká je 

znázornená na obrázku 4-1.  

 

Obr.  4-1 Orientácia magnetických momentov v rámci domény pre feromagnetiká, 

ferimagnetiká a antiferomagnetiká 

 

Feromagnetiká a ferimagnetiká označujeme ako magnetické materiály, lebo majú 

vysokú relatívnu permitivitu a dajú sa z nich zhotoviť permanentné magnety. Domény 

sú vo všeobecnosti náhodne orientované. Ku zvyšovaniu magnetizácie po vložení 

do magnetického poľa dochádza dvomi spôsobmi. V slabých poliach dominuje 

zväčšovanie výhodne orientovaných domén a v silných poliach sa pridáva aj proces 

natáčania magnetických momentov domén do smeru poľa. Príklady diamagnetických, 

paramagnetických a feromagnetických prvkov sú uvedené v tabuľke č. 4-1. [8,14,15,16] 

 

Tabuľka 4-1 Príklady diamagnetických, paramagnetických a feromagnetických prvkov 

diamagnetiká Au, Cu, Zn, C, S 

paramagnetiká Na, Al, O, Cr, Mn 

feromagnetiká Fe, Ni, Co, Gd 

 

 

 

Obr.  4-2 Závislosť magnetického momentu atómu v kryštáli železa od objemu, ktorý 

mu prislúcha. 
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 Veľkosť magnetického momentu atómu súvisí s objemom, ktorý mu v mriežke 

prislúcha. Závislosť magnetického momentu atómu od objemu je na obrázku 4-2. 

Hodnota nasýtenia zodpovedá voľnému atómu. 

 

5 Simulované žíhanie 

 

Simulované žíhanie patrí medzi optimalizačné Monte Carlo metódy. Využíva sa 

vtedy, keď máme príliš veľa stupňov voľnosti (zodpovedajúcich napríklad veľkému 

množstvu polôh atómov v klastri) a použitie štandardných kombinačných metód je  

nereálne. Vychádza z analógie so žíhaním tuhých kryštalických látok. Keď látku 

ohrejeme na vysokú teplotu a necháme pomaly chladnúť, atómy sa usporiadajú 

do svojich optimálnych mriežkových polôh a dochádza k zániku kryštalických porúch. 

Využíva metodológiu Metropolisovho algoritmu s tým, že pravdepodobnosť stavu je 

ovplyvňovaná veličinou – T, ktorá zodpovedá termodynamickej teplote. Uvedieme 

príklad žíhania klastra atómov kryštálu: 

1. Vypočítame celkovú energiu klastra – E1. 

2. Náhodne upravíme polohy jednotlivých atómov. 

3. Vypočítame novú celkovú energiu – E2. 

4. Určíme pravdepodobnosť:     
     

  , kde k je Boltzmanova konštanta a T 

zodpovedá termodynamickej teplote. 

5. Náhodne vygenerujeme číslo z intervalu < 0 , 1 >  =  rnd. 

6. Ak P > rnd, akceptujeme nové polohy atómov a pokračujeme bodom 2, ak nie, 

rovno pokračujeme bodom 2. 

V prípade, že energia novej konfigurácie E2 je menšia ako predchádzajúca, istotne ju 

akceptujeme, nakoľko pravdepodobnosť P je väčšia ako jedna. Ak nastane situácia 

E2 > E1, akceptujeme túto konfiguráciu v závislosti od náhodne generovaného čísla. 

Začíname pri vysokej teplote, ktorú postupne znižujeme. Pri každej teplote urobíme 

niekoľko optimalizačných krokov (body 2-6). Dôležitá je vhodná voľba polomeru, 

v rámci ktorého upravujeme polohy atómov. Ideálne by mal byť taký, aby bolo 

akceptovaných približne 50% optimalizačných krokov pri konkrétnej teplote T. Táto 

metóda nám umožňuje nájsť lokálne minimum energie blízke globálnemu minimu. Je 

veľmi efektívna pri simuláciách relaxácie atómov v okolí defektov v kryštáloch. [17,18] 
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6 Numerický popis interakcie atómov 

 

 Na numerické simulovanie medziatómových interakcií existujú dve hlavné 

skupiny metód: ab initio (z prvých princípov) a semiempirické metódy. Elektróny ako 

aj kladné ióny jadier sú kvantovo mechanické častice. Základnou pohybovou rovnicou 

kvantovej mechaniky je Schrödingerova rovnica. Štruktúra materiálov a medziatómové 

interakcie sú dané riešením tejto rovnice. Pre mnohočasticový problém ju nevieme 

analyticky vyriešiť a práve na to boli vyvinuté ab initio metódy. Dokážu spočítať celú 

škálu parametrov, od tých najzákladnejších ako mriežkový parameter či kohézna 

energia, až po elektrónové štruktúry a magnetizmus. Jednou zo semiempirických metód 

je metóda vloženého atómu (Embedded Atom Method - EAM), kde hľadíme 

na jednotlivé atómy ako na „guľôčky“, ktorým  predpisujeme vzájomné párové 

interakcie závislé len od ich vzájomnej polohy.  Parametre, pre ktoré je nevyhnutné 

rozlišovať jednotlivé jadrá a elektróny, ako napríklad už spomínaný magnetizmus či 

elektrónová štruktúra,  principiálne nie je možné touto metódou určiť. Jej výhodou je 

jednoduchosť a výrazne nižšia náročnosť na výpočtovú  techniku. V mnohých 

prípadoch je užitočné použitie rozumnej kombinácie obidvoch metód. 

 

6.1 Ab initio výpočet – Teória hustotového funkcionálu 
 

 Väčšina ab initio metód rieši Schrödingerovu rovnicu (6-1) v Born-

Oppenheimerovom priblížení. To spočíva v tom, že hmotnosť jadier je oproti hmotnosti 

elektrónov obrovská. Vzhľadom na túto skutočnosť je ich pohyb veľmi malý oproti 

pohybu elektrónov. Kinetickú energiu jadier preto môžeme zanedbať. Polohu jadier R 

pevne stanovíme a uvažujeme o nich ako o fixných externých potenciáloch. 

                  (6-1) 

 Medzi tieto metódy patrí aj Teória hustotového funkcionálu – DFT (Density 

Functional Theory).  Opiera sa o dve teorémy: 

1. Prvá Hohenberg-Kohnova teoréma hovorí, že pre akýkoľvek systém interagujúcich 

častíc v externom potenciáli je ich hustota rozdelenia n(r) jedinečne určená. To 

znamená, že externý potenciál a súčasne všetky vlastnosti zloženého systému sú 

funkcionálom základného stavu hustoty - n0(r). 
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2. Druhá teoréma hovorí, že základný stav energie získame variačným princípom, kde 

variujeme funkcionál energie E[n] podľa n(r). Hustota, ktorá minimalizuje energiu, 

je skutočnou hustotou základného stavu.  

Avšak mnohočasticový problém sme ešte stále neodstránili. Jeho riešenie navrhol 

Walter Kohn spolu s Lu Jeu Shamom [19].  

 Kohn a Sham nahradili systém interagujúcich častíc s reálnym potenciálom 

fiktívnym systémom neinteragujúcich  pseudočastíc (Obr. 6-1), kde sa elektróny 

pohybujú v efektívnom (Kohn-Shamovom) potenciáli. Podmienkou je, aby zostala 

zachovaná energia a hustota základného stavu. Mnohoelektrónovú vlnovú funkciu  (r) 

poskladali z jednoelektrónových vlnových funkcií. 

          

 

   

 

kde  k sú Kohn-Shamove orbitály. Nie sú totožné s chemickými orbitálmi, ale keď ich 

poskladáme, dostaneme rovnaké n(r).  Daňou za prechod od interagujúcich 

k neinteragujúcim elektrónom je výmenná energia EXC. Úspech a presnosť výpočtu 

závisia práve od vhodne zvolenej tejto výmennej energie. Teóriu hustotového 

funkcionálu využívajú ab initio simulačné programy ako ABINIT [20], ORCA [21], 

SIESTA [22], WIEN2k [23] a iné. [1] 

 

Obr.  6-1: Nahradenie systému interagujúcich častíc systémom pseudočastíc, ktoré 

medzi sebou neinteragujú [1]. 

 

6.2 Metóda vloženého atómu 
 

Pri metóde vloženého atómu sa používajú tri druhy vstupných semiempirických 

dát: potenciál pre elektrostatické odpudzovanie jadier - Φ, elektrónová hustota - ρ 

a funkcia transformujúca elektrónovú hustotu na potenciál pre  elektrostatické 

priťahovanie jadra s elektrónovými oblakmi susediacich atómov - F.  Pre energiu i-teho 

atómu môžeme napísať 
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kde prvá časť rovnice reprezentuje elektrostatické odpudzovanie a druhá  časť 

reprezentuje príťažlivú interakciu atómového jadra s okolitým elektrónovým plynom. 

Všetky potenciály sú párové a závisia iba od vzájomnej vzdialenosti atómov. Príspevky 

od jednotlivých atómov sa sčítavajú v rámci stanoveného polomeru rcutoff. Nevýhodou 

EAM je práve párovosť potenciálov. Preto majú problém postihnúť javy, napr. rôzne 

deformácie kryštálu,  kde dochádza k zmene nielen dĺžky väzby ale aj uhla.  Nakoľko 

pri zmene uhla väzby dochádza k zmenám v  dĺžkach väzieb vzdialenejších susedov, nie 

je to neprekonateľný problém. Povrchy počítané touto metódou tlačia atómy skôr 

od seba, pričom v skutočnosti majú tendenciu sa sťahovať k sebe. Vynikajúce výsledky 

dávajú pre materiály, v ktorých sa elektróny blížia k voľným a majú štruktúru 

usporiadania tuhých gúľ - FCC a HCP štruktúra.  Obidve podmienky výborne spĺňajú 

kovy s výnimkou tých, čo kryštalizujú v BCC mriežke. Pri vzniku jednotlivých 

potenciálov sú do nich vkladané  experimentálne parametre pre daný prvok, pre ktorý sú 

určené, poprípade aj nejaké ab initio dáta. Potenciály sa potom pre rôzne parametre 

testujú. Kvalitný potenciál dáva uspokojivé hodnoty aj pre parametre, ktoré pri jeho 

vzniku vôbec neboli použité. [18] 

 

7 Superpočítače a ab initio výpočty 

 

 Ab initio výpočty sú silným, ale zároveň náročným nástrojom na simuláciu 

vlastností tuhých látok. Zatiaľ čo na výpočet pre čistý prvok, napríklad železo, kde 

program pracuje s jedným alebo dvomi atómami, podľa typu zadaných translačných 

vektorov, stačí obyčajný počítač s výkonnejším procesorom, na výpočet s niekoľkými 

desiatkami atómov je už potrebný paralelný superpočítač a aj tak si na výsledok 

niekoľko dní počkáme. Ak chceme vykonávať simulácie paralelne, potrebujeme k tomu 

tri základné veci: 

1. Hardvér – počítač obsahujúci viacjadrový procesor, počítač obsahujúci viacero 

procesorov, niekoľko počítačov prepojených rýchlou komunikačnou sieťou 

alebo ich kombinácia. 
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2. Softvér – počítač, alebo niekoľko prepojených počítačov musíme vybaviť 

softvérom, ktorý umožní komunikáciu medzi jednotlivými procesormi, a tak 

nám poskytne možnosť písať paralelné programy. 

3. Správny problém – náš problém, ktorý ideme riešiť, sa musí dať rozdeliť 

na viacero celkov, ktoré môžu byť vykonávané súčasne. 

 Schéma možného hardvérového riešenia je na obrázku 7-1. Táto schéma 

korešponduje s usporiadaním použitým na simulácie v tejto práci. Na vstupe je 

obyčajný počítať s dvomi sieťovými kartami, ktorý slúži ako ochrana pre pripojenie 

zvonku. Z neho sa dá pripojiť na nód 0, ktorý je cez switch spojený s ďalšími 15 nódmi. 

Komunikáciu zabezpečuje synchrónna sieť Infiniband a asynchrónna gigabitová sieť. 

Výhodou synchrónnej siete je krátka latencia a práve preto je vhodná na komunikáciu 

pri paralelných programoch. Gigabitová sieť sa používa iba na prístup ku jednotlivým 

nódom. Z PC na vstupe sa dá ešte pripojiť na nód 16 s 8 CPU, ktorý sa používa 

na menšie paralelné výpočty. 

 Nódy  1-5 majú 8 CPU s operačnou pamäťou 12 GB a zvyšné 8 rýchlejších 

CPU s operačnou pamäťou 8GB. Rýchlejšie procesory majú navyše technológiu Hyper-

threading, čo znamená, že sa javia ako 2 virtuálne procesory.  Spolu máme k dispozícii 

na výpočty fyzicky 120 procesorov (200 s uvážením technológie Hyper-threading) 

a 140 GB operačnej pamäte. V prílohe D je fotodokumentácia paralelného 

superpočítača použitého na výpočty v tejto práci, ktorý sa nachádza na Ústave 

jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. 

Pri softvérovom riešení je dôležité najprv nainštalovať operačný systém, napr. 

Linux a základné prekladače ako ifort, gfortran, gcc a.i.. V ďalšom kroku je potrebné 

zabezpečiť komunikáciu. Jedným z možných nástrojov je MPI (Message Passing 

Interface). Po jeho implementácii vytvorí nové upravené prekladače, ktoré umožňujú 

kompilovať programy obsahujúce špeciálne príkazy pre paralelné počítanie. Teraz už 

môžeme napísať vlastný paralelný program, alebo paralelne preložiť nejaký existujúci, 

v našom prípade to bol Abinit. Pred pustením simulácie je ešte nutné vytvoriť hostfile, 

kde zadáme zoznam nódov, ktoré sú k dispozícii. 
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Obr.  7-1 Schéma hardvérového riešenia paralelného superpočítača použitého na naše 

výpočty 

 

 Paralelizácia dokáže výrazne skrátiť dobu výpočtu  a zároveň odstrániť 

problémy s pamäťou. Pri ab initio simuláciách  prebieha výpočet v stanovených           

k-bodoch. Pri použití viacerých k-bodov, čo je z hľadiska presnosti výsledkov často 

potrebné, značne narastá doba výpočtu i použitá pamäť. Ďalším prvkom ich navýšenia 

je počet atómov. Pri stovke už  sériový výpočet ani nie je možný. Program Abinit 

umožňuje paralelizáciu po jednotlivých k-bodoch. Každý môže byť počítaný 

na samostatnom procesore. Príkladom problému, ktorý nie je možné paralelizovať, je 

simulované žíhanie. Každý nasledujúci krok je možné vykonať až keď poznáme 

výsledok predchádzajúceho. V tomto prípade pomôže iba rýchly procesor. Súbežne 

prebiehajúce úlohy môžu alebo nemusia vyžadovať výmenu dát počas výpočtu. Ak ju 

vyžadujú, veľmi dôležitú úlohu zohráva komunikačná sieť. Niekedy sa stane, že 

procesory namiesto toho aby pracovali, čakajú na informáciu od suseda.  

 Pri zložitejších ab initio simuláciách sú superpočítače nevyhnutnou súčasťou. 

V oblasti simulácií tuhých látok nám ich rozvoj priniesol široké možnosti výskumu 

nových materiálov a javov v nich prebiehajúcich. [18,24] 
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8 Test semiempirických potenciálov 

 

 Pred akýmkoľvek výpočtom je nesmierne dôležité otestovať si potenciál, ktorý 

chceme použiť. Ak nedáva správne hodnoty ani pre základné parametre, je vhodnejšie 

nájsť si iný potenciál. Taktiež na základe testov vieme určiť, aké typy parametrov 

popisuje správne a aké nesprávne. Podľa toho posúdime, či je vhodný pre náš výpočet. 

 Vytvorili sme nový potenciál pre železo (označenie EAM12) ako kombináciu 

dvoch už existujúcich potenciálov. Na testovanie sme vytvorili špeciálny program. 

Pracuje s klastrom 256 atómov, je zameraný na BCC  a FCC kovy. Počíta základné 

parametre týchto štruktúr, a to: mriežkový parameter a, kohéznu energiu Ec a koeficient 

pružnej deformácie B. Ďalej obsahuje aj základné parametre HCP štruktúry. 

Optimalizuje mriežkový parameter a, pričom pomer c/a je nastavený na ideálnu 

teoretickú hodnotu 1,63299. Nápomocné môžu byť aj energetické rozdiely medzi 

rôznymi typmi kryštalického usporiadania daného prvku. Práve preto sme program 

doplnili o HCP štruktúru, lebo spolu s FCC a  BCC sú to všetky modifikácie, v ktorých 

sa kovy vyskytujú. Zmene energie o 1eV približne zodpovedá zmena teploty o 10 000K 

(presne 11 604K). Ak poznáme experimentálne určené teploty, pri ktorých daný kov 

mení svoju štruktúru, dokážeme si jednoduchým spôsobom overiť, či nami vypočítaná 

hodnota energetického rozdielu aspoň približne zodpovedá skutočnosti. 

 Okrem základných parametrov, ktoré dáva väčšina semiempirických potenciálov 

správne, nakoľko sú do nich často priamo vkladané, je vhodné otestovať potenciál 

na defekty či elastické konštanty. Ľahko modelovateľnými defektmi sú nerelaxovaná 

energia potrebná na tvorbu vakancie, či energia voľného povrchu. Výpočet obidvoch 

parametrov sme zahrnuli do programu pre všetky tri štruktúry. Z elastických 

koeficientov je významný koeficient c44. Pri deformácii potrebnej k jeho výpočtu 

dochádza ku zmene uhlov medzi väzbami, a práve toto majú párové potenciály problém 

správne popísať. Dobrá hodnota tohto parametra svedčí o kvalite potenciálu. Pre FCC 

a BCC štruktúry vie program určiť elastické konštanty c11, c12, c44 a tetragonálnu 

šmykovú konštantu C’.   

Pri všetkých výpočtoch musíme mať na pamäti jednotky, v ktorých sme daný 

parameter vypočítali. Pri uspokojivých výsledkoch po porovnaní s experimentálnymi  

a ab initio hodnotami môžeme otestované potenciály použiť na výpočet nejakých iných 

parametrov, ktoré nás zaujímajú. 
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8.1 Výpočet parametrov 
 

Program pracuje so základným klastrom 256 atómov. Počet elementárnych 

buniek v smere x, y a z pre BCC štruktúru  je 4x4x8, pre FCC 4x4x4 a pre HCP 8x4x4. 

Využíva periodické okrajové podmienky. Základný klaster vždy obloží zo všetkých 

strán  do kocky. Výsledný počet atómov, s ktorými pracuje, je teda 256*27=6912 

atómov. Na začiatku je potrebné určiť optimálny mriežkový parameter minimalizujúci 

energiu kryštálu. Program spočíta energie E pre široký rozsah mriežkových 

parametrov a. Touto závislosťou preloží parabolu, položí prvú deriváciu rovnú nule, 

a tak určí úvodný hrubý mriežkový parameter. Okolo neho v rozmedzí ± 0,2% prebehne 

celý proces znovu, a tak získa výslednú hodnotu optimálneho mriežkového parametra a0 

(viď. obr. 8-1).  

            
  

    
   

   
 

Pričom p1, p2, p3 sú koeficienty paraboly. Energia pri optimálnom mriežkovom 

parametri prepočítaná na jeden atóm je kohézna energia kryštálu Ec. Pri výpočte bulk 

modulu program prepočíta závislosť E=f(a) na závislosť E=f(V), kde V je objem 

základného klastra. Z nej, opätovne preložením paraboly, určí veľkosť bulk modulu B. 

    

   

   
       

V0 je objem klastra s optimálnym mriežkovým parametrom a0. Takýto spôsob výpočtu, 

kde využívame prekladanie parabolou, označujeme ako harmonické priblíženie. 

Pri výpočte bulk modulu je dôležité aby objem korešpondoval s energiou. Keď 

vezmeme do úvahy celý klaster, môžeme použiť energiu celého kryštálu E. 

Ak počítame s objemom elementárnej bunky, musíme prepočítať aj energiu. V prípade  

BCC a HCP štruktúr, kde jednej elementárnej bunke zodpovedajú 2 atómy, to bude 

energia 2Ec a v prípade FCC, kde sú to 4 atómy, to bude 4Ec. Vďaka známym 

kohéznym energiám je už jednoduché určiť energetické rozdiely medzi jednotlivými 

štruktúrami daného kovu. Štruktúra, ktorú prvok uprednostňuje pri bežných 

podmienkach, by mala mať najnižšiu kohéznu energiu.  

Pri výpočte energie potrebnej na tvorbu vakancie program zo základného klastra 

odčlení jeden atóm, extrémnym zväčšením jednej jeho súradnice. Energiu po vyradení 

atómu označme ako EN-1. Energiu potrebnú na tvorbu vakancie potom program vypočíta 

ako 
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kde N je počet atómov v klastri, konkrétne 256 a E je energia klastra s ideálnou 

kryštalickou štruktúrou. Takýmto spôsobom vypočítame nerelaxovanú energiu tvorby 

vakancie. Ak by sme chceli vypočítať relaxovanú energiu, museli by sme využiť nejakú 

metódu (napr. simulované žíhanie), ktorá by umožnila okolitým atómom dosadnúť 

do polôh minimalizujúcich ich energiu. Takáto relaxácia by výrazne predĺžila dobu 

trvania výpočtu a program by už nespĺňal účel rýchleho testu potenciálov. 

 

 

Obr.  8-1 Ukážka úvodného hrubého hľadania minima a úzkej oblasti okolo neho, 

z ktorej sa následne počítajú jednotlivé parametre. Na grafe je závislosť energie 

od mriežkového parametra pre BCC železo. 

 

 Pri výpočte energie voľného povrchu program predelí ideálny kryštál na dve 

časti v rovine (1 0 0) a oddiali ich od seba o vzdialenosť väčšiu ako cutoff 

semiempirického potenciálu. Tým sa uistíme, že sa dva protiľahlé povrchy nebudú 

vzájomne ovplyvňovať. Energia voľného povrchu sa určí ako 

    
      

  
 

kde E2 je energia klastra so zabudovaným voľným povrchom a A je plocha voľného 

povrchu. Plochu A násobíme dvomi preto, lebo spomínaným spôsobom vzniknú dva 

rovnobežné voľné povrchy, ako je znázornené na obr. 8-2. Z popisu vyplýva, že 
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vypočítaná energia voľného povrchu je nerelaxovaná a ide o rozhranie kryštálu 

s vákuom. 

 

Obr.  8-2 Žltou farbou sú znázornené dva voľné povrchy, ktoré vzniknú pri prerezaní 

kryštálu v rovine (0 0 1). Obrázok zodpovedá FCC štruktúre. [1] 

 

 Elastické konštanty zodpovedajú druhej derivácii energie kryštálu podľa zložiek 

tenzoru malých deformácií v rovnovážnej konfigurácii. Vo Voightovej notácii pre ne 

platí 

 
    

 

  

  
  

      
 
 

 

 

(8-1) 

kde V0 je objem rovnovážnej konfigurácie – nedeformovanej konfigurácie 

minimalizujúcej energiu. Taylorov rozvoj závislosti energie od tenzora malých 

deformácií  má tvar 

 

              

   
 
 

 

   

   
 

 
   

  

      
 
 

    

 

     

    

 

(8-2) 

kde E(0) je energia rovnovážnej konfigurácie. Nakoľko robíme rozvoj v jej okolí, čiže 

v okolí minima energie, prvá derivácia bude rovná nule. Uvážením tejto situácie, 

rozvoju len do druhého rádu a dosadením vzťahu 8-1 do 8-2, dostaneme 

 

          
  

 
         

 

     

 (8-3) 

Elastické koeficienty môžeme teda získať zo závislosti energie od tenzora malých 

deformácií. Napríklad pre výpočet koeficientu c11 musí tenzor malých deformácií 
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vo Voightovej notácii obsahovať člen  1, pre koeficient c12 sú to členy  1  a  2 atď. 

Tenzory malých deformácií a im prislúchajúce deformácie pre výpočet parametrov c11, 

c12 a c44 v kubickej sústave sú znázornené na obrázku 8-3. 

 Nech A je matica obsahujúca elementárne translačné vektory a, b, c. 

Pre kubickú sústavu má tvar 

  

       

 
   
   
   

  
 
 
 

 

Elementárne translačné vektory zdeformovanej bunky dostaneme tak, že ku tenzoru 

malých deformácií pripočítame jednotkovú maticu a následne vynásobíme s maticou A. 

          

Matica A’ obsahuje translačné vektory zdeformovanej elementrárnej bunky. Program 

zdeformoval mriežku pre          až po         s krokom 0,0002 a priradil 

jednotlivým veľkostiam δ energie. Deformácia sa v prípade koeficientov c11 a c12 

realizuje jednoducho, nakoľko pozostáva len z naťahovania a stláčania v smere x, resp. 

x aj y súčasne. Pri parametri c44 je to už náročnejšie. Program najprv otočí kryštál o 45° 

okolo osy x. Následne prepočíta parameter δ na naťahovanie a stláčanie v smere y 

a z a zdeformuje kryštál. Každému δ opätovne priradí energiu. Detaily prepočtu sú 

uvedené v prílohe C. Po dosadení konkrétnych tenzorov malých deformácií do rovnice 

8-3 a uvážení rovností 3-1 dostaneme 

c11:            
  

 
    

  
 

c12:                             
   

c44:            
  

 
    

  
 

Ako  vidíme, ide o kvadratické závislosti. Opätovne využijeme prekladanie parabolou. 

            
  

Následne pomocou koeficientu p3 program určí veľkosti elastických konštánt. 

c11:     
   

  
 (8-4a) 

c12:     
  

  
     (8-4b) 

c44:     
   

  
 (8-4c) 
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Obr.  8-3 Tenzory malých deformácií a im prislúchajúce deformácie pre výpočet 

parametrov c11, c12 a c44 v kubickej sústave. 

 

Tetragonálnu šmykovú konštantu vypočíta zo vzťahu 3-2b. V prípade 

elastických konštánt je preloženie závislosti parabolou úplne presné, ako ukážeme 

v nasledujúcej kapitole. 

Program ešte dokáže urobiť deformáciu zodpovedajúcu transformácii FCC 

mriežky na BCC pri známych mriežkových parametroch obidvoch štruktúr. 

Transformácia je znázornená v prílohe A. Pozostáva z dvoch druhov deformácií. Najprv 

stláčania FCC mriežky v smere <0 0 1> a potom úpravy mriežkového parametra. 

Program vykonáva obidve deformácie súčasne a priebežne zaznamenáva energiu 

kryštálu. 
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8.2 Overenie správnej funkčnosti programu na testovanie 

potenciálov  
 

Prv než využijeme program na otestovanie nového potenciálu, musíme sa uistiť, 

že pracuje správne. Experimentálne parametre pre iné typy štruktúr ako tie rovnovážne 

sa získavajú veľmi ťažko. Kovy na ne prechádzajú  zväčša pri vysokých teplotách, často 

blízkych teplote tavenia. Preto sme sa rozhodli program otestovať pre tri kovy, ktoré 

majú rôzne typy mriežok. Meď pre FCC, železo pre BCC a zirkón pre HCP štruktúru. 

Vypočítané parametre, porovnané s experimentálnymi hodnotami, sú uvedené 

v tabuľkách 8-1 a 8-2. Pri výpočte mriežkového parametra zirkónu sme pomer c/a 

nastavili na experimentálnu hodnotu 1,593 [25]. Vypočítané a experimentálne výsledky 

sa pekne zhodujú. Drobné odchýlky sa vyskytujú pri zirkóne. Môže to byť spôsobené 

menej kvalitným potenciálom ako aj fixne nastaveným pomerom c/a, danému 

potenciálu môže zodpovedať iný. Na overenie správnej funkčnosti programu, tvorby 

jednotlivých štruktúr, či defektov výsledky postačujú. V tabuľke 8-2 je uvedená hodnota 

bulk modulu B(vyp.). Táto hodnota nie je získaná prekladaním parabolou, ale výpočtom 

z elastických konštánt podľa rovnice 3-2a. Hodnoty získané výpočtom a prekladaním 

paraboly sa líšia na desatinných miestach, čo opätovne podporuje správnosť programu. 

Závislosti energie od δ pre jednotlivé elastické konštanty preložené parabolou sú 

na obrázkoch 8-4 až 8-6. Môžeme vidieť, že harmonické priblíženie je úplne presné. 

 

Tabuľka 8-1 Porovnanie vypočítaných parametrov pre železo, meď a zirkón 

s experimentálnymi hodnotami. a - mriežkový parameter, Ec - kohézna energia, B - bulk 

modulus, Ev - nerelaxovaná energia na tvorbu vakancie, γs - nerelaxovaná energia 

voľného povrchu {1 0 0} 

Parameter Železo (BCC) Meď (FCC) Zirkón (HCP) 

 EAM
a
 Experiment EAM

b
 Experiment EAM

c
 Experiment 

a [Å] 2,867 2,86
d
 3,615 3,615

g
 3,229 3,23

h
 

Ec [eV] -4,28 -4,28
e
 -3,54 -3,54

g
 -6,359 -6,25

h
 

B [GPa] 178 180
d
 139 140

g
 95 97

i
 

Ev [eV] 2,110 2,0
f
 1,308 1,03-1,30

g
 1,919 2,07

i*
 

γs [Jm
-2

] 2,474 2,36
a
 1,35 1,79

g
 1,269 - 

a
 Ref. [26] 

b
 Ref. [27] 

c
 Ref. [28] 

d
 Ref. [29] 

e
 Ref. [30] 

f
 Ref. [31] 

g
 Ref. [32] 

h
 Ref. [8] 

i
Ref. [33] 

*
 ab initio hodnota 
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Tabuľka 8-2 Porovnanie vypočítaných elastických konštánt pre železo 

a meď s ich experimentálnymi hodnotami 

Parameter Železo (BCC) Meď (FCC) 

 EAM
a
 Experiment EAM

b
 Experiment 

c11 [GPa] 240 242
d
 170 176

c
 

c12 [GPa] 148 146
d
 123 125

c
 

c44 [GPa] 113 112
d
 76 82

c
 

C‘[GPa] 46 48
d
 24 25,5

c
 

B(vyp.)
* 
[GPa] 179 - 139 - 

*
vypočítané z rovnice 3-2a  

a
 Ref. [26]  

b
 Ref. [34] 

c
 Ref. [32] 

d
 Ref. [35] 

 

Pri testovaní HCP štruktúry sme najprv použili potenciál z databázy programu 

LAMMPS
3
. Tento potenciál dával záporné hodnoty kohéznej energie pre všetky tri 

štruktúry zirkónu, napriek tomu, že na stránke udávali experimentu veľmi blízku 

hodnotu kohéznej energie pre HCP štruktúru.  Nakoľko potenciály pre meď a železo 

dávali správne výsledky, usúdili sme, že v programe chyba nebude. Skúsili sme použiť 

iný potenciál, a ten už dával správne kladné hodnoty uvedené v tabuľke 8-1. To je ďalší 

dôvod, prečo je potrebné každý potenciál pred použitím otestovať. 

 

 

Obr.  8-4 Závislosť energie od δ pre výpočet parametra c11 preložená parabolou. 

Závislosť je počítaná pre BCC železo a potenciál EAM12. 

                                                 
3
 https://sites.google.com/a/gmu.edu/eam-potential-database/Home/zr 
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Obr.  8-5 Závislosť energie od δ pre výpočet parametra c12 preložená parabolou. 

Závislosť je počítaná pre BCC železo a potenciál EAM12. 

 

 

Obr.  8-6 Závislosť energie od δ pre výpočet parametra c44 preložená parabolou. 

Závislosť je počítaná pre BCC železo a potenciál EAM12. 
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8.3 Konštrukcia a test nového potenciálu pre železo 
 

Železo sa vyskytuje v štyroch rôznych modifikáciách. Do 770°C kryštalizuje 

v kubickej stredovo centrovanej mriežke  a je magnetické. Túto modifikáciu 

označujeme ako α-železo. V rozmedzí teplôt 770-910°C zanikajú jeho magnetické 

vlastnosti, avšak svoju kryštalickú štruktúru si zachováva. Táto modifikácia sa nazýva 

β-železo. Pri teplote väčšej ako 910°C dochádza už aj k zmene kryštalografického 

usporiadania. Mriežka BCC  prechádza na mriežku FCC. Táto forma má označenie      

γ-železo. Svoju pôvodnú BCC štruktúru nadobudne opäť pri 1390°C a udrží si ju až 

do teploty tavenia, ktorá má hodnotu 1535°C. Táto posledná modifikácia nesie názov  

δ-železo. [1] 

Otestovali sme dva semiempirické potenciály pre železo, ktoré budeme 

označovať ako EAM1 [34] a EAM2 [26] a nový potenciál vytvorený kombináciou 

týchto dvoch potenciálov - EAM12, ktorý bol vytvorený za účelom zlepšenia výpočtu 

energie hranice zŕn. Princíp kombinovaného potenciálu EAM12 spočíva v tom, že je 

stanovený hraničný polomer rh, ktorý je akoby prepínačom medzi potenciálmi EAM1 

a EAM2. Ak je vzdialenosť najbližšieho suseda i-teho atómu menšia ako hraničný 

polomer, bude sa jeho energia počítať podľa potenciálu EAM1, ak je väčší alebo rovný, 

tak podľa EAM2. Tento potenciál vhodne kombinuje vlastnosti oboch 

predchádzajúcich. Energia i-teho atómu v prípade jeho použitia je daná nasledovne 

   

 
  
 

  
  

 
            

   
  

        
         

   

      

 

 
            

   
  

        
         

   

      

  

Hraničný polomer rh sme experimentálne nastavili na hodnotu minimalizujúcu energiu 

hranice zrna 5(310), a to 2,407Å. Porovnanie výsledkov potenciálov je v tabuľkách   

8-3 až 8-6. Pre α-železo je uvedené aj porovnanie s ab initio výpočtami 

a experimentálnymi hodnotami. Elastické konštanty sme spočítali aj programom 

LAMMPS [36], čo je program pre molekulárnu dynamiku, a výsledky sú uvedené 

v tabuľke 8-5. 

Pri porovnávaní potenciálov je zjavné, že potenciály EAM2 a EAM12 dávajú 

pre všetky nami testované parametre zhodné výsledky. Tieto výsledky sú zároveň 

výrazne lepšie, čiže vo výbornej zhode s experimentálnymi dátami, než dáva potenciál 
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EAM1. Ten dáva nižšie hodnoty kohéznej energie ako aj energie na tvorbu vakancie či 

energie voľného povrchu. Energetický rozdiel medzi FCC a BCC železom dáva 

polovičný, než by sme podľa experimentu a jednoduchého prepočítania teploty 

na energiu očakávali, naopak potenciál EAM2 je s týmto údajom vo výbornej zhode. 

Hodnoty pre bulk modulus a elastické koeficienty sú pri potenciáli EAM1 výrazne  

podhodnotené. V prípade FCC železa dokonca vychádza záporná tetragonálna šmyková 

konštanta.  

 

Tabuľka 8-3 Vypočítané parametre pre BCC železo, porovnané  s ab initio výsledkami 

a s experimentom. a - mriežkový parameter, Ec - kohézna energia, B - bulk modulus,   

Ev - nerelaxovaná energia na tvorbu vakancie, γs  - nerelaxovaná energia voľného 

povrchu {1 0 0} 

BCC Fe 
semiempirické potenciály porovnanie 

EAM 1 EAM 2 EAM12 ab initio experiment 

a [Å] 2,867 2,867 2,867 
2,873(LAPW)

e
 

2,881(LMTO)
e
 

2,86
a
 

Ec  [eV] -4,300 -4,280 -4,280 
-4,52(GGA)

f 

-4,46
g
 

-4,28
b
 

Ebcc-Efcc [eV] -0,050 -0,099 -0,099 -0,07
c
 -0,1

i
 

Ebcc-Ehcp [eV] -0,058 -0,059 -0,059 -0,75
c
 - 

B [GPa] 89 178 178 
173(LAPW)

e
 

179(LMTO)
e
 

180
a
 

Ev [eV] 1,485 2,110 2,110 
1,93

d
 

2,02
d
 

2,0
h
 

γs [Jm
-2

] 1,568 2,474 2,474 2,179
i
 2,36

i
 

a
 Ref. [29] 

b
 Ref. [30] 

c
 Ref. [34] 

d
 Ref. [37]

 e
 Ref. [38]

 f
 Ref. [39] 

g
 Ref  [40] 

h
 Ref. [31] 

i
 Ref. [26] Odhadnuté z teploty transformácie na FCC železo 910°C 

 

Tabuľka 8-4 Parametre vypočítané pre FCC a HCP železo.  a - mriežkový parameter, 

Ec - kohézna energia, B - bulk modulus, Ev - nerelaxovaná energia na tvorbu vakancie, 

γs  - nerelaxovaná energia voľného povrchu {1 0 0} 

Parameter 
FCC HCP

*
 

EAM 1 EAM 2 EAM12 EAM1 EAM2 EAM12 

a [Å] 3,603 3,606 3,606 2,553 2,548 2,548 

Ec  [eV] -4,25 -4,181 -4,181 -4,242 -4,221 -4,221 

B [GPa] 84 118 118 72 135 135 

Ev [eV] 1,434 2,005 2,005 1,429 2,042 2,042 

γs [Jm
-2

] 1,540 2,266 2,266 1,395 2,285 2,285 
* 
Pre HCP štruktúru je fixne nastavený teoretický optimálny pomer c/a=1,63299 
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Tabuľka 8-5 Vypočítané elastické konštanty pre BCC železo porovnané  s ab initio 

výsledkami, s výsledkami vypočítanými programom LAMMPS a s experimentom 

BCC Fe 
semiempirické potenciály porovnanie 

EAM1 EAM2 EAM12 ab initio LAMMPS
a
 experiment 

c11 [GPa] 122 240 240 250
b
 243 242

c
 

c12 [GPa] 74 148 148 145
b
 139 146

c
 

c44 [GPa] 61 113 113 142
b
 115 112

c
 

C‘[GPa] 24 46 46 52,5
b
 52 48

c
 

a
 Ref. [36] 

b
 Ref. [37] 

c
 Ref. [35] 

 

Tabuľka 8-6 Vypočítané elastické konštanty pre FCC železo 

Parameter 
FCC 

EAM 1 EAM 2 EAM12 

c11 [GPa] 63 142 142 

c12 [GPa] 94 107 107 

c44 [GPa] 82 73 73 

C‘[GPa] -16 17,5 17,5 

 

Na obrázku 8-7 je grafická závislosť energie od mriežkového parametra 

pri transformácii FCC železa na BCC železo. Pri potenciáli EAM2 je nárast energie 

strmší a oblasť  lokálneho minima pre FCC štruktúru pekne viditeľná. Potenciál EAM1 

udáva menší nárast energie a lokálne minimum nie je na pohľad vôbec vidieť. Veľmi 

poučný je priebeh pre nový kombinovaný potenciál EAM12. Po hodnotu mriežkového 

parametra približne 4Å kopíruje potenciál EAM2 a potom prudko preskočí. Na tomto 

mieste je potrebné upozorniť, že mriežkový parameter je v skutočnosti mriežkovým 

parametrom kubickej sústavy iba vo vyznačených bodoch FCC a BCC. Mimo týchto 

bodov mriežka nie je kubická. Presný priebeh deformácie rozložený na deformáciu FCC 

štruktúry na BCC a deformáciu úpravy mriežkového parametra je v prílohe A. 

Pri výpočte energetickej závislosti obidve deformácie prebiehajú naraz, čo má pri železe 

za následok stláčanie v jednom smere a rozťahovanie vo zvyšných dvoch smeroch. Táto 

deformácia aj s vyjadrením energie príslušnej konfigurácie je v prílohe B. Prudký skok 

kombinovaného potenciálu EAM12 zo závislosti pre EAM2 na závislosť EAM1 

vyplýva zo situácie, že v smere stláčania sa k sebe atómy dostanú na vzdialenosť 

menšiu ako hraničný polomer pre prepínanie potenciálov. Na grafe je mriežkový 

parameter určovaný práve v inom smere, kde dochádza iba k rozťahovaniu, a preto by 

sa mohlo mylne zdať, že prepnutie je vzhľadom na definíciu potenciálu EAM12 

nelogické. Prepínanie je hrubé, preto nie je možné tento nový potenciál využiť 
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na simuláciu javov, keď sa mriežka nachádza  v neštandardných situáciách, čo sú rôzne 

druhy priebehov ako táto transformácia, či všeobecné vrstevné chyby. Na javy 

zodpovedajúce istým lokálnym minimám, kde patrí aj energia hranice zŕn je použiteľný 

a ako ukážeme v ďalších kapitolách dáva lepšie výsledky. Slabiny potenciálu EAM1 

premení na prednosti v ten správny okamih. 

 

Obr.  8-7 Transformácia BCC železa na FCC železo pre všetky tri testované 

semiempirické potenciály. 

 

Pre úplnosť sú ešte na obrázkoch 8-8 a 8-11 uvedené závislosti energie 

od predĺženia pre výpočet elastických konštánt. Všeobecne platí, čím väčšia krivosť, 

tým väčšia hodnota. Parameter c12 má preto najväčšie zakrivenie, aj keď nemá číselne 

najväčšiu hodnotu, lebo sa počíta odlišne než c11 a c44 (viď. rovnica 8-4).  Môžeme si 

všimnúť, že pri FCC železe a použití potenciálu EAM1 došlo k prehodeniu zakrivenia 

závislostí. Najmenšie zakrivenie má parameter c11. Prejavilo sa to pri výpočte  

tetragonálnej šmykovej konštanty, ktorá v tomto prípade vyšla záporná ( tabuľka 8-6). 
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Obr.  8-8 Závislosť energie od predĺženia pre výpočet elastických konštánt c11, c12 a c44 

s využitím potenciálov EAM12/EAM2 pre BCC železo. Čiary sú len spojnice bodov. 

 

 

Obr.  8-9 Závislosť energie od predĺženia pre výpočet elastických konštánt c11, c12 a c44 

s využitím potenciálov EAM12/EAM2 pre FCC železo. Čiary sú len spojnice bodov. 
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Obr.  8-10 Závislosť energie od predĺženia pre výpočet elastických konštánt c11, c12 

a c44 s využitím potenciálu EAM1 pre BCC železo. Čiary sú len spojnice bodov. 

 

 

Obr.  8-11 Závislosť energie od predĺženia pre výpočet elastických konštánt c11, c12 

a c44 s využitím potenciálu EAM1 pre FCC železo. Čiary sú len spojnice bodov. 
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9 Výpočet energie hraníc zŕn 5(310) a 5(210) pre železo 

 

 Väčšina materiálov je polykryštalických a mnohé makroskopické vlastnosti ako 

pevnosť, odpor, korózia a i., sú dané mikroskopickou štruktúrou hraníc zŕn. Numerické 

simulácie a výskum týchto rozhraní môžu výraznou mierou prispieť ku tvorbe nových 

druhov materiálov (napr. ocelí) s požadovanými vlastnosťami. [41] 

 Po otestovaní potenciálov a overení ich vlastností sme použili kombinovaný 

potenciál EAM12 na výpočet energie symetrickej sklonovej hranice zŕn Σ5(310) 

pre magnetické BCC železo. Hranicu zŕn (GB – grain boundary) sme vytvorili rotáciou 

dvoch ideálnych kryštálov s mriežkovým parametrom 2,867 Å okolo osi [1 0 0] voči 

sebe, každý o uhol 18,45°. Následne sme odstránili zdvojené atómy a vyrezali klaster 

640 atómov s rozmermi 11,47 x 9,05 x 72,52 Å. Tretí rozmer bol úmyselne zvolený 

pomerne veľký, aby sa hranice zŕn v strede a na okraji klastra vzájomne 

neovplyvňovali. Nezrelaxovaná konfigurácia 640 atómov obsahujúca dve hranice zŕn je 

na obrázku 9-1. 

 

Obr.  9-1 Nerelaxovaná konfigurácia klastra 640 atómov obsahujúca sklonovú hranicu 

zŕn Σ5(310). Červenou a modrou farbou sú znázornené atómy prislúchajúce 

rovinám (1 0 0) a (2 0 0). 

 

Na relaxáciu atómov v okolí hranice zŕn sme využili simulované žíhanie. 

Žíhanie sme nechali prebehnúť od teploty 350K s exponenciálnym poklesom v 200 

krokoch až na teplotu 22K. Pri každej teplote sa vykonalo 1000 optimalizačných 

cyklov. Aby sme mali splnené kritérium úspešnosti 50%, ešte predtým sme spustili 

žíhanie len pre 100 optimalizačných krokov pre konkrétnu teplotu. Ak nebola 

dosiahnutá požadovaná úspešnosť, došlo k úprave polomeru, v rámci ktorého sa 

modifikovali súradnice atómov klastra. Pre každú teplotu sme získali optimálny 

polomer, ktorý sme využili pri konečnom žíhaní. Polomer sa menil v rozmedzí 

od 0,01 Å pri 350K po 4,64x10
-5 
Å pri 22K pre EAM12, od 0,01 Å pri 350K 
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po 7,56x10
-4 
Å pri 22K pre EAM2 a od 5,63x10

-3 
Å pri 350K po 7,17x10

-4 
Å pri 22K 

pre EAM1. 

Energiu hranice zŕn sme vypočítali ako rozdiel energie ideálneho kryštálu 

a energie relaxovanej konfigurácie 640 atómov obsahujúcej dve hranice zŕn podelený 

dvojnásobkom plochy jednej hranice zŕn. Energiu ideálneho kryštálu sme určili z vďaka 

testom už známej kohéznej energie, ktorú udáva konkrétny potenciál. Rovnakým 

spôsobom sme energiu GB Σ5(310) vypočítali aj pre potenciály EAM1 a EAM2. 

Zrelaxované konfigurácie klastrov 640 atómov aj s hodnotami energií jednotlivých 

atómov pre potenciály EAM12, EAM1 a EAM2 sú na obrázkoch 9-2 až 9-4. 

 

 

Obr.  9-2 Zrelaxovaná konfigurácia 640 atómov s hranicou zŕn Σ5(310). Energie 

jednotlivých atómov vypočítané s použitím potenciálu EAM12 sú znázornené 

farebným odtieňom. 

 

 

Obr.  9-3 Zrelaxovaná konfigurácia 640 atómov s hranicou zŕn Σ5(310). Energie 

jednotlivých atómov vypočítané s použitím potenciálu EAM1 sú znázornené 

farebným odtieňom. 
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Obr.  9-4 Zrelaxovaná konfigurácia 640 atómov s hranicou zŕn Σ5(310). Energie 

jednotlivých atómov vypočítané s použitím potenciálu EAM2 sú znázornené 

farebným odtieňom. 

 

Simuláciou sme získali závislosť energie hranice zŕn od klesajúcej teploty (obr. 

9-5). Túto závislosť sme preložili parabolou a extrapolovali energiu k nulovej teplote. 

Táto extrapolácia nepopisovala v prípade potenciálu EAM12 pokles energie s teplotou 

správne, preto sme skúsili použiť krivku tretieho rádu, kde sme dosiahli uspokojivý 

výsledok (obr. 9-6). Zo závislostí je krásne vidieť, že kombinovaný potenciál prebral 

tendenciu poklesu potenciálu EAM1, ktorá vedie k nižším hodnotám energie hranice 

zŕn. Výsledky pre obidva druhy extrapolácie porovnané s experimentálnymi aj inými 

výsledkami sú uvedené v tabuľke 9-1. 

 

Tabuľka 9-1 Vypočítané hodnoty energie hranice zŕn Σ5(310) a ich porovnanie s inými 

publikovanými hodnotami a experimentom. Hodnoty sú extrapolované k teplote 0K. 

 náš výpočet iné publikované výpočty  

experiment EAM1 EAM2 EAM12 ab initio EAM EAM 

EGB [Jm
-2

] 
1,02

p
 

0,98
k
 

1,27
p
 

1,10
k
 

0,95
p
 

0,82
k
 

1,63
a
 1,10

b
 1,30

a
 0,74*

c
 

* pravdepodobne je to priemerná hodnota energií hraníc zŕn vyskytujúcich sa v železe.  
p
 parabolický fit 

k
 kubický fit

 a
 Ref. [42] 

b
 Ref. [43] 

c
 Ref. [4] 

 

Z výsledkov uvedených v tabuľke 9-1 vyplýva, že potenciál EAM12 dáva 

hodnoty bližšie k experimentálnemu údaju ako jednotlivé potenciály samostatne. 

Kubická extrapolácia dáva dokonca vynikajúci výsledok, keď uvážime, že 

experimentálna hodnota je istá stredná hodnota energií hraníc zŕn, ktoré sa v železe 

nachádzajú.  Výsledok je výborný aj v porovnaní s inými publikovanými hodnotami. 
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Obr.  9-5 Závislosť energie hranice zŕn 5(310) železa od teploty pre potenciály 

EAM1, EAM2 a EAM12 extrapolovaná parabolou k nulovej teplote. 

  

 

Obr.  9-6 Závislosť energie hranice zŕn 5(310) železa od teploty pre potenciály 

EAM1, EAM2 a EAM12 extrapolovaná k nulovej teplote kubickou krivkou. 



63 

 

 

Pre potenciál EAM12 sme spočítali aj energiu čisto geometrickej hranice zŕn, 

ako je znázornená na obrázku 9-1, bez akejkoľvek možnosti relaxácie.  Táto hodnota  

12,96 Jm
-2 
je viac než desaťnásobne vyššia oproti zrelaxovanej. To potvrdzuje, že sa 

atómy v okolí defektov vplyvom napäťových polí vysúvajú zo svojich rovnovážnych 

polôh, a tak dochádza k zníženiu celkovej energie kryštálu. Pri niektorých poruchách, 

ako sú vakancie, tento jav nie je až taký výrazný a pri výpočte nemusíme zahrnúť 

relaxáciu, no pri iných poruchách, ako napríklad hranice zŕn, si takýto luxus dovoliť 

nemôžeme, ak chceme  dosiahnuť relevantné výsledky.  

 Rozhodli sme sa vypočítať aj energiu symetrickej sklonovej hranice zŕn 

5(210). Postupovali sme rovnakým spôsobom ako pri hranici 5(310). Hranicu zŕn 

sme vytvorili rotáciou dvoch ideálnych kryštálov s mriežkovým parametrom 2,867 Å 

okolo osi [1 0 0] voči sebe, každý o uhol 26,515°. Následne sme odstránili zdvojené 

atómy a vyrezali klaster 328 atómov s rozmermi 11,47 x 6,42 x 52,66 Å. Tretí rozmer 

sme  zo skúsenosti z výpočtu hranice zŕn 5(310) nevolili až taký veľký, nakoľko 

oblasť zvýšenej energie nezasahovala hlboko do objemu. Pri tvorbe konfigurácie sme 

od seba odsunuli dva najbližšie atómy na hranici zrna, každý o 0,35Å, čo je 12,25% 

mriežkového parametra. Bolo to nutné, lebo potenciály udávali pre nekorigovanú 

konfiguráciu nezmyselné hodnoty energie. Nezrelaxovaná konfigurácia 328 atómov 

obsahujúca dve hranice zŕn je na obrázku 9-7. Môžete si všimnúť neštandardné uloženie 

dvoch najbližších atómov. Jednou z ďalších možností korekcie by mohlo byť pokĺznutie 

dvoch kryštálov po sebe. Takýmto spôsobom by sme získali nesymetrickú hranicu zŕn. 

 

 

Obr.  9-7 Nerelaxovaná konfigurácia klastra 328 atómov obsahujúca sklonovú hranicu 

zŕn Σ5(210). Červenou a modrou farbou sú znázornené atómy prislúchajúce 

rovinám (1 0 0) a (2 0 0). Dva najbližšie atómy na hranici zŕn boli od seba posunuté 

každý o 0,35Å. 
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Relaxácia prebiehala za rovnakých podmienok ako pri 5(310). Polomer, 

v rámci ktorého dochádzalo ku zmene súradníc atómov, sa menil od 5,63x10
-3

 Å 

pri 350K po 1,26x10
-3

 Å pri 22K pre EAM1, od 5,09x10
-4

 Å pri 350K po 1,09x10
-3

 Å 

pri 22K pre EAM12 a od 3,32x10
-3

 Å pri 350K po 9,73x10
-4

 Å pri 22K pre EAM2. 

Zrelaxované konfigurácie klastrov 328 atómov aj s hodnotami energií jednotlivých 

atómov pre potenciály EAM12, EAM1 a EAM2 sú na obrázkoch 9-8 až 9-10. Po 

vyžíhaní sme pri potenciály EAM1 zaznamenali posun dvoch najbližších atómov 

smerom ku sebe a pre potenciály EAM2 a EAM12 ešte viac od seba. Percentuálne 

vyjadrené posuny zrelaxovaných najbližších atómov sú 10,99% pre EAM1, 16,53% 

pre EAM2 a najviac 16,6% pre nový potenciál EAM12. 

 

 

Obr.  9-8 Zrelaxovaná konfigurácia 328 atómov s hranicou zŕn Σ5(210). Energie 

jednotlivých atómov vypočítané s použitím potenciálu EAM12 sú znázornené 

farebným odtieňom. 

 

 

Obr.  9-9 Zrelaxovaná konfigurácia 328 atómov s hranicou zŕn Σ5(210). Energie 

jednotlivých atómov vypočítané s použitím potenciálu EAM1 sú znázornené 

farebným odtieňom. 
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Obr.  9-10 Zrelaxovaná konfigurácia 328 atómov s hranicou zŕn Σ5(210). Energie 

jednotlivých atómov vypočítané s použitím potenciálu EAM2 sú znázornené 

farebným odtieňom. 

 

 Závislosti energie hranice zŕn od teploty sú znázornené na obr. 9-11 a 9-12. 

Opätovne sme použili parabolickú i kubickú aproximáciu. Kubický fit priniesol výrazné 

zlepšenie pre potenciál EAM1. Výsledky porovnané s experimentom a inými výpočtami 

sú uvedené v tabuľke 9-2. Na základe výsledkov dáva opätovne najnižšiu energiu, 

najbližšiu k experimentu, potenciál EAM12. V obidvoch prípadoch, ako hranice zŕn  

Σ5(210) tak aj Σ5(310), dáva nový potenciál najužšiu oblasť zvýšenej energie kryštálu 

okolo hranice zrna, ale zároveň vnáša väčší energetický rozptyl jednotlivých atómov 

v oblastiach neovplyvnených hranicou zŕn.  

 

Tabuľka 9-2 Vypočítané hodnoty energie hranice zŕn Σ5(210) a ich porovnanie s inými 

publikovanými hodnotami a experimentom. Hodnoty sú extrapolované k teplote 0K. 

 náš výpočet  

experiment 

iné výpočty 

 EAM1 EAM2 EAM12 ab initio 

EGB [Jm
-2

] 
1,06

p 

0,98
k
 

1,63
p 

1,64
k
 

1,00
p
 

0,95
k
 

0,74* 2,0
+
 

* Priemerná z rôznych konfigurácií GB 
p
 parabolický fit 

k
 kubický fit 

+
nesymetrická GB 

Ref. [44] 
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Obr.  9-11 Závislosť energie hranice zŕn 5(210) železa od teploty pre potenciály 

EAM1, EAM2 a EAM12 extrapolovaná parabolou k nulovej teplote. 

 

 

 

Obr.  9-12 Závislosť energie hranice zŕn 5(210) železa od teploty pre potenciály 

EAM1, EAM2 a EAM12 extrapolovaná k nulovej teplote kubickou krivkou. 



67 

 

10 Ab initio simulácia 

 

10.1 Ab initio simulácia základných parametrov železa 
 

 Tak ako je pre semiempirické potenciály veľmi dôležité ich dôkladné 

otestovanie, je potrebné precízne nastaviť vstupné premenné ab initio výpočtu. 

Na simuláciu sme využili program ABINIT [20], ktorý sa opiera o DFT a využíva 

rozvoj potenciálov do rovinných vĺn. Použili sme Troullier-Martins LDA potenciál 

s výmenným členom  ixc 1, ktorý zodpovedá Teter Pade parametrizácii [45]. V rámci 

vstupných premenných ide najmä o správnu voľbu k-bodov v inverznom priestore, 

nastavenie cutoff-u, ktorý ohraničuje počet použitých rovinných vĺn  a pre magnetické 

materiály obzvlášť potrebnú správnu teplotu elektrónového plynu.  Práve preto sme sa 

najprv zamerali na konvergenčné testy týchto vstupných parametrov a nasimulovali sme 

základné parametre magnetického železa: mriežkový parameter, kohézna energia, bulk 

modulus, magnetický moment pripadajúci na jeden atóm v kryštáli a pre voľný atóm. 

Podrobný popis vstupných premenných programu ABINIT je uverejnený v práci [1].  

Konvergenčné testy pre k-body a hodnotu cutoff nájdete na obrázkoch 10-1 a 10-2. 

Na základe týchto testov sme použili dvakrát posunutú Monkhorst-Packovu inverznú 

mriežku 5x5x5 a cutoff 36Ha.  

ngkpt 5 5 5 

nshiftk 2 

shiftk   0.25 0.25 0.25 

            -0.25 -0.25 -0.25 

ecut 36.0 

Pri konvergenčných testoch bolo dôležité zvoliť takú hodnotu, aby už nedochádzalo 

k výraznej zmene optimalizovaného mriežkového parametra. Potom  sme pre dané 

nastavenie spravili konvergenčné testy aj pre elektrónovú tepotu, premenná tsmear. 

Tieto testy boli odlišného charakteru. Sledovali sme závislosť mriežkového parametra 

i magnetizácie od zvolenej teploty. Závislosti sú na obrázku 10-3.  
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Obr.  10-1 Závislosť optimalizovaného mriežkového parametra železa od počtu bodov 

Monkhorst-Packovej mriežky k-bodov. 

 

 

 

Obr.  10-2 Závislosť optimalizovaného mriežkového parametra železa od hodnoty 

cutoff. 
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Obr.  10-3 Závislosť optimalizovaného mriežkového parametra a magnetizácie železa 

od teploty. 

 

Ako vidíte, magnetizácia má svoje maximum pri hodnote tsmear 0.008 Ha, a to 

2,188μB. Magnetický moment kryštalického α-železa pripadajúci na jeden atóm je 

rovný 2,2 μB a pri individuálnom atóme sú to 4 μB [46]. Pri takto, najbližšie 

k experimentu, nastavenej hodnote magnetizácie dával výpočet mriežkový parameter 

2,826 Å, čo je o 0,034 Å (1,19%) menej oproti experimentálnej hodnote. Zlepšenie by 

prinieslo zvýšenie teploty elektrónového plynu, avšak súčasne by poklesla 

magnetizácia, ako je zrejmé zo závislostí na obr. 10-3. Pri testovaní mriežky k-bodov 

sme si všimli, že má veľký vplyv na magnetizáciu. Skúsili sme namiesto generácie 

mriežky k-bodov použiť pevne zadané, rovnomerne rozmiestnené k-body pre BCC 

štruktúry [47]. Počet generovaných a pevne zadaných k-bodov bol rovnaký: 14. 

Opätovne sme spravili konvergenčné testy pre cutoff a teplotu. Sú na obrázkoch 10-4 a 

10-5. Hodnotu cutoff sme stanovili na 50 Ha. Závislosť na obrázku 10-5 je priaznivejšia 

ako na obrázku 10-3. Maximálna hodnota magnetizácie pri teplote 0,01 je väčšia než 

experimentálna. Môžeme ju znížiť zvýšením teploty, čo zároveň vedie k zväčšeniu 

všeobecne podhodnoteného mriežkového parametra. V tomto prípade sa nám preto 

podarilo získať lepší výsledok z pohľadu mriežkového parametra pri zachovaní dobrého 

výsledku zo strany magnetického momentu. Vstupné parametre použité pri výpočte teda 
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boli: teplota tsmear 0.0167 Ha, cutoff ecut 50.0 Ha a pevne zadaných 14 k-bodov. 

Výsledky pre mriežkový parameter, magnetizáciu, kohéznu energiu a bulk modulus sú 

uvedené v tabuľke 10-1. 

 

Tabuľka 10-1 Ab initio vypočítané parametre pre magnetické BCC železo, porovnané  

s inými publikovanými ab initio výsledkami a s experimentom. a – mriežkový 

parameter, Ec – kohézna energia, B – bulk modulus, m – magnetický moment. 

BCC Fe Náš výpočet Iné publikácie Experiment 

a [Å] 2,862 
2,873(LAPW)

e
 

2,881(LMTO)
e
 

2,86
a
 

Ec  [eV] -5,075 
-4,52(GGA)

f 

-4,46
d
 

-4,28
b
 

B [GPa] 176,48 
173(LAPW)

e
 

179(LMTO)
e
 

180
a
 

mbulk [μB] 2,208 - 2,2
c
 

mvoľný [μB] 3,846 - 4
c
 

a
 Ref. [29] 

b
 Ref. [30] 

c
 Ref. [46] 

 

 

 

Obr.  10-4 Závislosť optimalizovaného mriežkového parametra železa od hodnoty 

cutoff pre pevne zadané k-body. 
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Obr.  10-5 Závislosť optimalizovaného mriežkového parametra a magnetizácie železa 

od teploty pre pevne zadané k-body. 

 

 Bulk modulus sme vypočítali rovnakou metódou ako pri semiempirických 

potenciáloch. Napočítali sme 23 energií pre mriežkové parametre od 5,3 do 5,52 Bohru 

s krokom 0,01. Závislosť energie od objemu primitívnej bunky je na obrázku 10-6. Ak 

sa detailne pozrieme na túto závislosť, zistíme že minimum preloženej paraboly je 

mierne vysunuté doprava. Príčinou je väčšia strmosť závislosti smerom vľavo 

od minima ako vpravo od neho. Vďaka tejto nesymetrii môžeme pozorovať objemovú 

rozťažnosť látok. Pri ohriatí dochádza k väčšej výchylke kmitania atómov smerom 

od seba ako ku sebe, čím sa posunie ich stredná poloha smerom von a dôjde k nárastu 

objemu. Práve z tohto dôvodu môžeme používať harmonické priblíženie len v blízkom 

okolí rovnovážnej konfigurácie atómov. Na určenie magnetizácie a kohéznej energie 

sme nechali prebehnúť sériu výpočtov pre rôzne mriežkové parametre, od optimálneho 

5,409 Bohru až po 30 Bohrov. Závislosť magnetizácie i energie od mriežkového 

parametra je na obrázku  10-7. Výslednú energiu i magnetizáciu voľného atómu sme 

určili ako priemer hodnôt vypočítaných pre najväčšie tri mriežkové parametre  20, 25 

a 30 Bohrov, kde už prakticky nedochádzalo ku žiadnej významnej zmene. Priebeh 

na obr. 10-7 potvrdil nárast magnetizácie s rastúcim objemom prislúchajúcim jednému 

atómu. 
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Obr.  10-6 Závislosť energie od objemu primitívnej bunky preložená parabolou. 

 

 

Obr.  10-7 Závislosť magnetizácie a energie od veľkosti mriežkového parametra. 
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 Pri pohľade na výsledky v tabuľke 10-1 je výrazná vysoká hodnota kohéznej 

energie. Na tomto mieste je potrebné spomenúť, že vo všeobecnosti pre 3d kovy ako je 

železo, dáva lepšie výsledky GGA aproximácia. My sme použili LDA potenciál, ktorý 

zvyčajne dáva kohéznu energiu okolo -6,0 eV (Ref. [48]). Z tohto pohľadu sme 

pre ideálny kryštál magnetického BCC železa dosiahli veľmi dobré výsledky a môžeme 

pokročiť k výpočtu magnetizácie na hranici zŕn. 

 

10.2 Ab initio simulácia magnetizmu na hranici zŕn 
 

Pri výpočte magnetizácie na hranici zŕn sme vychádzali z nastavení pre ideálny 

kryštál železa popísaných v predchádzajúcej podkapitole. V prvom kroku sme zmenšili 

počet atómov na štvrtinu orezaním klastra v smere x zo štyroch mriežkových 

parametrov na jeden. Následne sme zmenšený klaster upravili na mriežkový parameter 

získaný z ab initio výpočtu viď. tab. 10-1. Nakoľko program Abinit pracuje 

s relatívnymi súradnicami, museli sme aj my súradnice atómov previesť z absolútnych 

na relatívne. Výpočet sme začali s hranicou zŕn 5(210). Má menej atómov, výpočet 

trvá kratšie, čím sa pre nás zvyšuje možnosť optimalizácie vstupných parametrov.  

Translačné vektory, ku ktorým sme vzťahovali pozície atómov, boli 

          

           

           

kde i, j, k sú jednotkové vektory v smere x, y, z a veľkosti sú zadané v Bohroch, 

opätovne preto, lebo s nimi pracuje program Abinit. Celú konfiguráciu atómov 

s hranicou zŕn sme teda klasifikovali ako jednu bunku. Nastavenie takejto bunky 

v programe Abinit vyzerá nasledovne: 

acell  5.409  12.095  99.252 

chkprim  0 

chksymbreak  0 

rprim  1.0  0.0  0.0 

0.0  1.0  0.0 

0.0  0.0  1.0 

Premenné acell a rprim určujú translačné vektory, premenná chkprim 0 znamená, že 

nejde o primitívnu bunku a voľba chksymbreak 0 znamená, že program nemá testovať 
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konfiguráciu z hľadiska symetrie. Nakoľko ide o neštandardnú konfiguráciu, bez tejto 

voľby program zastane s upozornením o narušení symetrie. Nastavenie cutoff 

a elektrónovej teploty sme prebrali z výpočtu pre ideálny kryštál železa. Zmenu sme 

spravili pri voľbe k-bodov. Tie sú zadávané v relatívnych súradniciach vzhľadom 

ku translačným vektorom. 14 k-bodov použitých v predchádzajúcom výpočte sa 

vzťahuje k primitívnym translačným vektorom pre BCC mriežku 

rprim  0.5  0.0  0.0 

0.0  0.5  0.0 

0.0  0.0  0.5 

Naša supercela je skôr bližšia kubickej mriežke prostej. Zvolili sme teda 10 k-bodov 

vztiahnutých ku primitívnym translačným vektorom pre kubickú mriežku prostú 

rprim  1.0  0.0  0.0 

0.0  1.0  0.0 

0.0  0.0  1.0 

Ďalším parametrom, na ktorý nemôžeme zabudnúť, je počet pásov určených 

na obsadzovanie elektrónmi. Túto premennú treba výrazne navýšiť. Pod istú hodnotu 

program ani neprebehne. Z hľadiska pamäte a doby výpočtu je samozrejme vhodné 

zvoliť najnižšie možné číslo. My sme zvolili nband 450 (pre porovnanie pri výpočte 

s jedným atómom stačilo 16 s bohatou rezervou). Pri takomto zložitom výpočte má 

veľký vplyv aj správne nastavenie počiatočnej magnetizácie atómov. Odporúčané 

nastavenie pre železo je spinat 0.0 0.0 4.0. Zvolili sme 50 SCF (self-konzistentných) 

cyklov. Výpočet počas týchto 50 cyklov neskonvergoval podľa nami zadaného kritéria 

a zároveň sme zistili, že počet pásov na obsadzovanie elektrónmi bol nedostatočný.  

 Aby sa nám podarilo dosiahnuť zlepšenie, spustili sme opätovne výpočet 

pre ideálny kryštál železa. Namiesto jedného atómu a primitívnych translačných 

vektorov sme použili dva atómy  a elementárne translačné vektory totožné 

s primitívnymi translačnými vektormi pre kubickú mriežku prostú. To nám umožnilo 

počítať s 10 k-bodmi ako v prípade hranice zŕn. Pri pevne zadanom mriežkovom 

parametri sa ukázalo, že je vhodné zvýšiť teplotu z 0,0167 na 0,018 Ha. Zároveň sme 

spočítali, že na jeden atóm železa je potrebných 6 pásov. Na základe tohto zistenia sme 

určili počet pásov pre 82 atómov na 500 aj s malou rezervou. Rozhodli sme sa zmeniť 

konvergenčné kritérium z tolvrs 1.0d-05 na toldfe 1.0d-05. Prvé zodpovedá rozdielu 

rezíduí potenciálu a druhé rozdielu energií v predchádzajúcom a nasledujúcom kroku. 

Taktiež sme navýšili počet SCF cyklov na 60. Druhý výpočet už mal dostatočný počet 
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pásov a hoci opätovne nedosiahol požadovanú presnosť (zadaný rozdiel energií), 

konvergoval výrazne lepšie oproti prvému výpočtu. Rozdiel energie predchádzajúceho 

a nasledujúceho kroku v poslednom SCF cykle bol 7,99d-05 Ha. Na získanie 

magnetizácie jednotlivých atómov sme použili program gz2.py
4
 uverejnený na stránke 

Abinit, ktorý dokáže z výstupného súboru obsahujúceho dáta elektrónovej hustoty 

„názov_DEN“ vypočítať magnetické momenty jednotlivých atómov. Program bolo 

potrebné upraviť tak, aby pracoval aj s verziami vyššími ako Abinit 6.0. Konfiguráciu 

atómov s hranicou zŕn 5(210) s farebne vyznačenými magnetickými momentmi 

atómov pre 1. a 2. výpočet si môžete pozrieť na obrázkoch 10-8 a 10-9. Grafické 

znázornenie magnetického momentu v závislosti od vzdialenosti atómu od hranice zŕn 

pre obidva výpočty je na obrázku 10-10. 

 

 

Obr.  10-8 Konfigurácia 82 atómov s hranicou zŕn Σ5(210). Magnetické momenty 

jednotlivých atómov získané 1. výpočtom sú znázornené farebným odtieňom. 

 

 

Obr.  10-9 Konfigurácia 82 atómov s hranicou zŕn Σ5(210). Magnetické momenty 

jednotlivých atómov získané 2. výpočtom sú znázornené farebným odtieňom. 

 
 

                                                 
4
 http://www.abinit.org/documentation/helpfiles/for-v5.7/tutorial/lesson_spin/gz2.py/?searchterm=gz2.py 
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Obr.  10-10 Závislosť magnetického momentu atómu od jeho vzdialenosti od hranice 

zŕn Σ5(210) pre 1. a 2. výpočet. Vzdialenosť je udaná v relatívnych súradniciach. 

 

 Pri pohľade na výsledky vidíme výrazný pokles magnetizácie práve tých 

atómov, ktoré sme museli ešte pri semiempirickom výpočte oddialiť o 0,35 Å, a ich 

blízkych susedov. Pri druhom výpočte je už badateľný trend nárastu magnetizácie troch 

atómov na hranici zŕn. Vieme, že magnetizácia atómu súvisí s objemom, ktorý mu 

v rámci kryštálu prislúcha. Ako najpravdepodobnejšia sa javí interpretácia, že za prudké 

zníženie magnetizácie je zodpovedné veľmi blízke a tesné uloženie atómov, a tým 

pádom malý objem im prislúchajúci a za zvýšenie magnetizácie troch atómov zasa im 

prislúchajúci zväčšený objem. Na základe výsledkov sme spočítali aj energiu hranice 

zŕn. Vychádzali sme z energie získanej výpočtom s jedným atómom železa 

v predchádzajúcej podkapitole a celkových energií obidvoch výpočtov s hranicou zŕn. 

Pre prvý výpočet sme dostali hodnotu 6,069 Jm
-2

 a pre druhý 2,5 Jm
-2

. Aj v tomto 

prípade vidíme výrazné, ale stále nie dostatočné zlepšenie 2. výpočtu  (porovnajte 

tab. 9-2).  

 Vzhľadom na veľkú časovú náročnosť  a nastávajúce problémy s pamäťou PC 

sme v ďalších výpočtoch nepokračovali. Nespustili sme ani výpočet pre hranicu zŕn 

Σ5(310), keďže jej supercela obsahuje až 160 atómov, čo je približne dvojnásobok 
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v porovnaní so Σ5(210). Do budúcnosti navrhujeme  v 1. rade zmenšiť rozmer klastrov 

v smere z, čím sa nám podarí znížiť počet atómov a tak urýchliť a zjednodušiť ab initio 

výpočet. Zo skúseností zo semiempirických výpočtov vieme, že hranica zŕn ovplyvňuje 

iba veľmi úzke okolie atómov, a preto si zmenšený rozmer v smere z môžeme dovoliť. 

Menšia výpočtová cena vedie k zvýšeniu flexibility v modifikácii vstupných 

parametrov. V rámci modifikácií navrhujeme skúsiť iné rozdelenie k-bodov, iné 

rozdelenie elektrónovej hustoty ako Fermi-Diracovo (napr. Marzariho rozdelenie [51]), 

pohrať sa s voľbou mriežkového parametra. Optimálny mriežkový parameter sa mení 

pri každej zmene k-bodov, teploty, cutoff, supercely, preto je mylné predpokladať, že 

konfigurácii s GB zodpovedá taký istý optimalizovaný mriežkový parameter ako 

pri výpočte ideálneho kryštálu. Obzvlášť magnetické výpočty majú tendenciu 

skonvergovať do nesprávneho minima, preto je voľba vstupných parametrov nesmierne 

dôležitá a výrazne ovplyvňuje výsledok. 

 V závere môžeme zhodnotiť, že je možná efektívna syntéza rôznych 

výpočtových metód. Magnetické výpočty sú netriviálne. Ak chceme dosiahnuť 

dôveryhodné výsledky, potrebujeme urobiť sériu výpočtov a testov s rôznymi 

pozmenenými vstupnými parametrami, čo si vyžaduje veľa času a odhodlania.  
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11 Záver 

 

 Cieľom práce bolo oboznámiť sa s poruchami v kryštáloch, porozumieť ich 

vplyvu na fyzikálne vlastnosti a naučiť sa efektívne používať syntézu viacerých 

výpočtových metód na simuláciu týchto porúch.  

Urobili sme prieskum kvalitnej literatúry so zameraním na kryštálovú štruktúru a 

defekty. Zostavili sme funkčný program na rýchle otestovanie semiempirických 

potenciálov pre FCC, BCC a HCP štruktúru. Program dokáže spočítať nielen základné 

parametre ako mriežkový parameter, bulk modulus a kohéznu energiu, ale aj 

nerelaxovanú energiu na tvorbu vakancie, nerelaxovanú energiu voľného povrchu 

a elastické koeficienty pre BCC a FCC štruktúru. Tieto tri kryštalografické usporiadania 

sme zvolili preto, lebo naším cieľovým zameraním je výskum kovov, ktoré v nich 

kryštalizujú. Konkrétne v tejto práci sme sa venovali železu a hraniciam zŕn. Podarilo sa 

nám preň skonštruovať nový semiempirický potenciál ako kombináciu dvoch starších. 

Jeden dával kvalitné hodnoty parametrov pri testovaní, druhý lepšiu energiu hranice zŕn. 

Náš nový potenciál kopíroval testované parametre podľa prvého potenciálu, ale čo sa 

týka energie hranice zŕn, ešte vylepšil výsledok získaný druhým potenciálom. 

Simulovali sme dve symetrické sklonové hranice zŕn 5(210) a 5(310). Na relaxáciu 

atómov sme použili simulované žíhanie z teploty 350K na 22K. Energiu sme 

aproximovali k nulovej teplote kvadratickým i kubickým fitom. Vypočítané hodnoty 

pre nový potenciál a kubický fit sú 0,95 Jm
-2

 a 0,82 Jm
-2

 a pre parabolický 1,00 Jm
-2

 

a 0,95 Jm
-2
, zodpovedajúce hranici 5(210) a 5(310). Experiment udáva 0,74 Jm

-2 
ako 

priemer energií rôznych konfigurácií hraníc zŕn v železe.  

Veľmi zaujímavé sú magnetické vlastnosti a správanie sa magnetizácie 

na hranici zŕn. V tomto prípade sme museli opustiť pôdu semiempirických potenciálov 

a prejsť k ab initio výpočtom, ktoré magnetizáciu umožňujú spočítať. Na ab initio 

výpočet základných parametrov železa, mriežkový parameter, kohéznu energiu, bulk 

modulus a magnetizáciu sme použili program Abinit opierajúci sa o DFT. Dosiahli sme 

výborné výsledky v porovnaní s experimentom a inými ab initio výpočtami.  

Na záver sme spojili sily semiempirickej a ab initio simulácie. Vyžíhanú 

konfiguráciu hranice zŕn 5(210) získanú semiempirickým výpočtom sme použili ako 

vstup do ab initio výpočtu a získali sme správanie sa magnetizácie na hranici zŕn. 

Ab initio výsledok pre energiu hranice zŕn 5(210) nám vyšiel 2,5 Jm
-2

. Výpočet mal 
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ešte rezervy a problémy s konvergenciou. Do budúcnosti by bolo potrebné najmä znížiť 

počet atómov v klastri, čo umožní vyššiu flexibilitu v nastavení vstupných parametrov, 

a tým pádom zlepšenie kvality ab initio výpočtu. Simuláciu magnetizácie na hranici zŕn 

5(310) sme práve z dôvodu veľkého počtu atómov nespustili. 
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