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DIFFRAC.EVA 
 
Úvod 
DIFFRAC.EVA je univerzální software užívaný pro vyhodnocení dat RTG difrakce. 
Poskytuje nástroje k vyhodnocení píků, pozadí a oblastí. Nástroje slouží pro práci se vzorky a 
jejich vyhledávání ve fázové databázi.  
DIFFRAC.EVA je softwarový modul DIFFRAC.SUITE. Je označován jako rozšíření, protože 
to je součástí společného balíčku DIFFRAC.SUITE.  
Každé tlačítko v navigačním panelu odpovídá zásuvnému modulu. Navigační lišta může být  
zobrazena nebo skryta kliknutím na Navigation bar (Navigační lištu) v nabídce View 
(Zobrazit). 
Tady je příklad: 

 
 
DIFFRAC.EVA je obvykle instalována jako samostatné rozšíření. V tomto případě je 
navigační lišta vypnutá.   
V tomto manuálu je termín "EVA" a "DIFFRAC.EVA" synonymem. 
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Licence 
 
Právo používat DIFFRAC.EVA V3 není omezeno pouze na uživatele, kteří si buď koupili 
tuto verzi nebo aktualizaci předchozí verze: všichni uživatelé DIFFRAC.EVA jej spustí, ale 
některé funkce budou vypnuté, pokud jejich licence není aktuální.  
Novější verze se spustí, když bude funkčnost omezena na licencovanou verzi. Například,  
nové funkce V3 budou vypnuty při spuštění s licencí platnou pouze pro V1.  
Nicméně, to nebude mít vliv na aktualizace ve formátu PDF. Na rozdíl od DIFFRACplus EVA 
možnost pracovat s novějšími verzemi PDF nebude omezena na licenci. Je dostačující pro 
instalaci nejnovější DIFFRAC.EVA verze používat nejnovější PDF.  
 
Funkce, které mohou být zakázány, jsou jasně uvedeny v této příručce, a jsou shrnuty v  
příloze.  
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Představení EVA 
 

Program EVA je univerzální nástroj pro analýzu difraktogramů.  
RTG difraktogram je uložen jako raw soubor (soubor s příponou .BRML nebo .RAW). EVA 
vytváří interní kopii raw souboru. Tuto kopiu stejně jako nastavení uživatelského rozhraní lze 
uložit do dokumentu EVA jako soubor s příponou .EVA. To znamená, že původní data 
(odečet pozadí, vyhlazování, úhlové posunutí ...) lze nastavit bez úpravy původního souboru 
raw.  
EVA používá pět různých typů datových objektů (tzv. EVA objekty): "Skeny","Vzorky", 
"Píky", "Oblasti" a "Hladiny".  
 
Skeny 
Výsledkem měření je difraktogram, který vznikne kolekcí rozptýleného rentgenového záření 
při analýze vzorku pomocí XRPD (X-ray powder diffraction - rentgenová prášková difrakce). 
Data jsou uložena v souboru s příponou .BRML nebo .RAW. EVA pracuje program pracuje s 
kopií těchto údajů. Původní soubor se nikdy nezmění, takže se uživatel může vždy vrátit k 

výchozím datům. RAW a EVA soubory jsou rozpoznatelné podle této ikony . 

 
Obrázek 1: EVA zobrazuje měření jako kontinuální linii ve výchozím nastavení.  
 
Vzorky 
Vzorek je charakterizován jako množina vrcholů dané fáze, kterou lze považovat za signaturu 
této krystalické fáze. To je někdy nazýváno seznam d-I, protože to není nic víc než seznam d-
vzdáleností a relativní intenzity I odpovídajících píků. 
Referenční vzorky jsou uloženy v práškových difrakčních databázích. Jsou zobrazeny jako 
tyčové diagramy.  
Soubor práškových difrakcí (PDF)1 je vědecká databáze práškových dat difrakce. Jedná se o  
duševní vlastnictví Mezinárodního centra pro difrakční data (ICDD)1. Tato organizace vytváří 
databázi, jež je k dispozici v rámci licenčních smluv PDF.  
Referenční vzorek si můžete najít podle jeho jména nebo čísla, nebo pomocí procesu 
vyhledávání/přiřazení. Všechny možnosti jsou popsány v části "Provedení vyhledávání ve 
skenu" na straně 67.  
Uživatel může převést sadu píků zobrazenou programem EVA do vzoru (tzv. DIF vzor), který 
bude zobrazen stejně jako další referenční vzory.  

Vzory (DIF) jsou značeny touto ikonou . 
 
 
1 ICDD ® a PDF ® jsou registrované ochranné známky JCPDS - Mezinárodní centrum pro difrakční data  
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Obrázek 2: EVA zobrazuje vzory jako čárový diagram. 
  
Píky 
Píky jsou výsledkem automatického hledání píků při měření (hledání minima druhé derivace, 
spolu s filtrováním výšky a šířky). Mohou být vloženy a editovány ručně. Výsledný seznamu 
píků lze přeměnit na vzor (DIF, pro d-I soubor) a použít v dalších dokumentech EVA nebo 
jiných programech. Změřená data obsahují informace o každém píku, také o ose x (například 

d nebo 2θ) a intenzitě, vše může být zobrazeno na obrazovce. 

Píky jsou označovány touto ikonou . 
 
Oblasti 
EVA umožňuje vypočítat intenzitu pomocí šířky v polovině maxima píku (FWHM), a mnoho 
dalších důležitých hodnot vybrané oblasti. Tato sada výsledků se nazývá oblast. Plochy jsou 
vypočteny integrací, ne podle profilového fitování.  
Výpočet dané plochy může být proveden ve všech oblastech zájmu, a výsledky jsou uloženy v 
seznamu oblastí. Dvě další komponenty DIFFRAC.SUITE provádějí podobné operace: 
DQUANT (kvantitativní analýza za použití regionů přednastavených úhlů) a TOPAS 
(profilový fitovací program). Tento program může separovat nevyřešené linie klastrů v 
jednotlivé linie.  

Oblasti jsou značeny touto ikonou . 
 
Hladiny 
Tato funkce je užitečná při práci s multi-range daty. Údaje o multi-range datech odpovídají 
podobným měřením měřených vícekrát po sobě, zatímco se mění pouze jeden parametr 
(například: 2θ měření s rostoucí teplotou nebo změna křivky s rostoucím úhlem 2θ). Pokud 
uživatel zváží povrch a zvolí: I = f (2θ, n) nebo I = f (θ, n) pro změnu křivek, kde n je počet 
křivek, může uživatel definovat hladiny iso-intenzity, s I = konstantní.   

Hladiny jsou spojeny s touto ikonou . 
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Přehled 
Když se zapne program EVA a údaje a měření jsou poprvé importovány, hlavní okno vypadá 
takto: 

 
 
  Obrázek 3: Prozkoumávání obrazovky. 
 
1 Lišta s názvem 5 Zobrazit okno 
2 Lišta Menu 6 Panel datového stromu 
3 Nástroje 7 Data/zobrazení panelu vlastností 
4 Datový příkazový panel  
 

Lišta s názvem 
- je umístěna v horní části okna, ukazuje současně přihlášeného uživatele. 
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Lišta Menu 
Tato lišta poskytuje přístup k příkazům. Přejděte myší na název nabídky pro zobrazení 
odpovídajících příkazů a klepněte na požadovaný příkaz. 
 
Složka (File Menu) 
Příkaz Klávesová zkratka Funkce 
User Log out  Odhlášení. 
New CTRL+N Vytvoří prázdný dokument EVA. 
Import Scan… CTRL+I Importuje soubor RAW. 
Open CTRL+O Otevře existující dokument EVA. 
Close  Zavře právě aktivní dokument EVA. 
Save... CTRL+S Uloží otevřený dokument EVA pod stejným názvem 

jako má právě používaný soubor. Pokud se ukládá 
dokument EVA poprvé, jméno navrženého názvu je 
defaultně nastaveno jako jméno prvně importovaného 
skenu. 

Save As...  Uloží otevřený dokument EVA pod jiným názvem 
souboru, defaultní název je současný název. 

Print Preview CTRL+P Zobrazí a vytiskne náhled. 
Exit Alt+F4 Zavře program EVA. 
 
Úpravy (Edit menu) 
Příkaz Klávesová zkratka Funkce 
Undo CTRL+Z Vrátí poslední úpravu zpět. 
Redo CTRL+Y Opačná operace k příkazu Undo. 
Cut CTRL+X Vyřízne vybranou část. 
Copy CTRL+C Zkopíruje vybranou část. 
Paste CTRL+V Vloží položku ze schránky. 
Delete  Vymaže vybranou část. 
 
Zobrazení (View Menu) 
Příkaz Klávesová zkratka Popis 
Skins  Vybere vzhled programu. 
Language  Vybere jazyk programu. 
Plugins  Vybere požadovaný plugin. 
Data Tree Panel F2 Zobrazí/skryje Panel datového stromu. 
Data Property Panel F4 Zobrazí/skryje Panel vlastností dat.  
Date Command Panel F6 Zobrazí/skryje Příkazový panel dat. 
Navigation Bar  Zobrazí/skryje Lištu navigace. 
 
 Pomoc (Help Menu) 
Příkaz Popis 
ICCD RDB Databases Zobrazí informace o databázích a licencích. 
Settings Zobrazí dialogové okno Nastavení EVA. 
About Zobrazí okno o EVA. (verze, operační systém...) 
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Nástroje (Toolbar) 
- slouží ke snadnému přístupu k často používaným nástrojům. 
 
Symbol Popis Příkaz Klávesová zkratka 

 

Vytvoří prázdný dokument EVA File | New CTRL+N 

 
Importuje soubor RAW File | Import Scan...  

 
Otevře existující dokument EVA v 
novém okně 

File | Open CTRL+O 

 
Uloží otevřený dokument EVA pod 
současným názvem a umístěním. 

File | Close CTRL+S 

 
Vyměňí hlavní okno s oknem 
náhledu (Pracovní panel se zobrazuje 
ve formátu, který tisknete)  

File | Print Preview  

 
Vrátí poslední úpravu nebo vstup  
zpět  

Edit | Undo CTRL+Z 

 
Opačná operace k příkazu Undo Edit | Redo CTRL+Y 

Cut Vyřízne vybraný/é objekt/y a umístí 
je do schránky 

 CTRL+X 

Copy Zkopíruje vybraný objekt  CTRL+C 
Paste Vloží položku ze schránky  CTRL+V 
Delete Vymaže vybrané objekt/y    

 
Zobrazí/skryje Panel datového 
stromu 

View | Data Tree 
Panel 

F2 

 
Zobrazí/skryje Panel vlastností dat View | Data Property 

Panel 
F4 

 
Zobrazí/skryje Příkazový panel dat View | Data    

Command Panel 
F6 

 

Zobrazí informace o databázích a 
licencích 

Help | ICCD RDB 
Databases 

 

 
Zobrazí dialogové okno Nastavení 
EVA 

Help | Settings  
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Okno zobrazení 
 

Toto okno seskupuje všechna zobrazení: sloupcové zobrazení stejně jako grafické zobrazení 
nebo zobrazení DB (databáze). Každé zobrazení má odpovídající štítek, když jsou poskládané 
vedle sebe. Kliknutím na název štítku se otevře odpovídající zobrazení.  

Pro odejmutí zobrazení z obrazovky klikněte na tlačítko  v odpovídajícím štítku. 

 
Obrázek 4: Příklad sloupcového zobrazení. 
 

Grafické zobrazení (Graphical Views) 
Existují dva hlavní typy grafických zobrazení: 1D zobrazení a 2D zobrazení. 
 
1D zobrazení 

1D zobrazení jsou spojena s touto ikonou . 
 

• Základní zobrazení (General view) 

 
 
Toto je základní zobrazení, ve kterém je měření importováno a uživatel může vidět grafické 
výsledky provedených operací, například vzor nebo některé píky.  
Automaticky otevřené okno s informacemi o objektu EVA lze zobrazit přesunutím kurzoru 
myši na něj (bez kliknutí). Viz příklad na obrázku výše: kurzor myši je umístěn na píku a  
automaticky otevřené okno zobrazuje informace o měření. 
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• Přehled (Overview) 

 
 
Přehled poskytuje užitečné zobrazení při zvětšování. Umožňuje pohled na celé měření, 
zatímco zvětšená oblast se zobrazí v základním zobrazení. Kromě toho umožňuje úpravu 
zvětšené oblasti pohybem vlevo nebo vpravo.  
Okno přehledu může být skryto pomocí funkce automatického skrytí: viz část "Automaticky 
skryté funkce " na straně 31, ve které je podrobnější popis. 
 

• Zobrazení čárového diagramu (Stick view) 

 
 
Tyčové zobrazení se objeví pod základním zobrazením a má stejný rozsah na ose X. 
Tento pohled reprezentuje všechny linie základního zobrazení jako malé čáry. 
 
Pro zobrazení čárového diagramu: 

• Zaškrtněte políčko Display Stick View v tabulce View Property. 
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• Rozšířené zobrazení (Extended view) 

 
Rozšířené zobrazení se objeví pod základním zobrazením a má stejný rozsah na ose X. Toto 
zobrazení se většinou používá pro zobrazení odlišností křivek.  
V rozšířeném zobrazení jelinie 0 ve středu. Je-li aktivní toto zobrazení, rozdíly křivek jsou  
automaticky zobrazeny v rozšířeném zobrazení.  
 
Chcete-li použít rozšířené zobrazení:  

• Zaškrtněte políčko Display Extended View v tabulce View Property pro 
samotné zobrazení. 

• Vyberte měření, které má být zobrazeno v rozšířeném zobrazení a zaškrtněte 
políčko Extended v odpovídající tabulce Scan property.  
 

Chcete-li změnit měřítko v rozšířeném zobrazení, klikněte na něj a potáhněte jej nahoru nebo 
dolů k přiblížení nebo oddálení. 
 
  
! Poznámka 
Toto je jediná možnost jak zobrazit a vytisknout křivky s negativními hodnotami. 
 
! Poznámka 
V rozšířeném zobrazení se automaticky objeví statistické chyby a nástroj pro odčítání 
(v případě negativních hodnot ve výsledku). Výsledek měření lze vidět pouze v rozšířeném 
zobrazení (nastavení vlastností: Visible = No a Extended = Yes). 
 

• Vodopádové zobrazení (Waterfall view) 

 
 
Toto zobrazení seznamu měření může být zobrazeno zaškrtnutím políčka Waterfall display v 
tabulce View Property. 
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Chcete-li přiblížit, zvolte zónu, která Vás zajímá ve stínové reprezentaci v pozadí. Kliknutím 
na osu X nebo Y se objeví posuvník, který slouží k posouvání obrazu. 

• Panel nástrojů zobrazení (View toolbar) 

 
- umožňuje přístup ke grafickým nástrojům. Je defaultně zobrazen. 
Může být skryt nebo může mít jinou pozici (nahoře, vpravo, vlevo, dole) výběrem 
odpovídající možnosti v tabulce View Property.  
 
Ikona Nástroj Popis 

 
Osa X Výběr jednotek osy X. 

 
Osa Y Výběr jednotek osy Y. 

 
Projekce osy Y Výběr projekce osy Y.   

 
Obnovení zoomu  Samovysvětlující. 

 
Základna zoomu vždy na nule  Nastavení pracovní oblasti na I = 0 (doporučeno). 

V případě logaritmické osy Y v countech, není 
základna v nule ale jedničce. V případě logaritmické 
osy Y v CPS je základna v 1 dělená výpočetním 
časem na krok. 

 
Fitování zoomu vždy na vrch Nastavení vrchu pracovní plochy, tak aby byl 

nejvyšší změřený bod zobrazen v této oblasti.  

 
Fitování zoomu vždy na spodek Nastavení vrchu pracovní plochy, tak aby byl 

nejnižší změřený bod zobrazen v této oblasti. 

 
Zoom undo/Zoom redo Samovysvětlující. 

 
PIP Mód Vytvoření PIP zobrazení. 

 
VIP Mód Vytvoření VIP zobrazení. 

 
Reziduální měření: Aplikované 
na všechny viditelné skeny 

Samovysvětlující. 

 
Reziduální měření: Obnoví 
všechny viditelné skeny 

Samovysvětlující. 

 
Zkopírovat zobrazený obraz do 
schránky 

Zkopírování zobrazeného obrazu jako Bitmapy 
nebo jako Metafile do schránky.   
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2D zobrazení  

- jsou spojeny s ikonou . 

 
Obrázek 5: Příklad 2D zobrazení 
 
2D mód vyobrazuje skeny na ose X a číslo skenování zaznamenává do souboru 
vícenásobného skenu osy Y.  
Uživatel si může přizpůsobit mapu intenzity klepnutím pravým tlačítkem myši na barevnou 
stupnici po pravé straně a vybrat nastavení barev v kontextovém menu. 
 
Schematické zobrazení (Chart View) 

 
Obrázek 6: Příklad koláčového schematického zobrazení 
 
Schematické zobrazení vyobrazuje data jako koláčový, sloupcový nebo komínový graf. 
Může být tvořen z různých dat: ze seznamu vzorů, měření, prvků... 
Legenda (vodorovná osa pro sloupcový nebo komínový graf) a hodnoty (osa y nebo velikost 
výseče pro koláčový graf) jsou voleny v tabulce Chart View Property. 
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Snímkové zobrazení (Frame View) 
- ukazuje 2-dimenzionální obrazová data změřená detektorem. Snímky mohou být "sloučeny" 
k vyobrazení a pro analýzu. 

 
Obrázek 7: Příklad snímkového zobrazení jednoho snímku. 
 

 
Obrázek 8: Příklad snímkového zobrazení při sloučení pěti snímků. 
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Ovládání rozsahu palet  
Pomocí posuvníku pod displejem obrazu lze nastavit barvy rentgenového snímku intenzity 
pro hodnoty v daném rozsahu.  
Pro nastavení minima a maxima z barevné škály klikněte a potáhněte posuvníky pod 
zobrazeným snímkem, tímto lze nastavit barvu nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu.  
 

 
   Obrázek 9: Normální snímek po načtení (0-6 countů) 
 

 
 
Obrázek 10:  Obrázek se sníženou maximální barvou pixelu (tj. bílý jezdec pixelů byl stažen 

na 2 county)    
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Barevné možnosti 
Ovládání barev se provádí napravo od snímku, takto lze měnit paletu barev. 
 

 
Obrázek 11: Barevné nastavení pomocí předdefinovaných palet. 
 
Je k dispozici určitý počet předdefinovaných palet. Výchozí paleta "BB" se přibližuje křivce  
záření absolutně černého tělesa.  
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Zvětšení snímku 
Zoomování se provádí kliknutím a tažením myší zleva doprava. 
 

 
Obrázek 12: Střední hodnota přiblížené oblasti.  
 
Když velikost přiblížení vede ke značnému rozšíření pixelů, hodnoty countů jsou 
zobrazeny ve snímku. 
 

 
Obrázek 13: Vysoká úroveň zvětšení se zobrazenými county.  
 
Zoomování lze vrátit zpět klepnutím a tažením myši zprava doleva. 

  



DIFFRAC.EVA                                                                                             Uživatelský  manuál 

17 
DOC-M88-EXX200 V3 – 02.2013 

Náhled snímku  
- je možné vytvořit kliknutím na příkaz Create Frame Thumbnail View. 
  

 
Obrázek 14: Příklad náhledu snímku 
 
Náhled snímkového zobrazení vytvoří náhled všech snímků v seznamu snímků. Kliknutím  
na miniaturu se otevře související snímek v seznamu. Poklepáním na náhled se otevře nové 
zobrazení snímku, pokud již není zobrazeno.   
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Vytvoření zobrazení 
 

Vytvoření grafického zobrazení  
1D zobrazení je automaticky vytvořeno při importu měření.  
Uživatel může vytvořit 1D zobrazení pro měření, seznam měření, vzor (včetně DIF) nebo 
seznam vzorů.  
Za tímto účelem:  
1. Vyberte objekt nebo seznam objektů v datovém stromu nebo v grafickém zobrazení.  
2. Klikněte na 1D View na panelu příkazů.  
 - nebo -  
 Klikněte pravým tlačítkem myši a poté vyberte Create. Dále klikněte v podmenu na 1D 

View.  
 
Pro seznam skenů může být vytvořeno 2D zobrazení. Postupujte stejným způsobem, ale 
zvolte možnost 2D View namísto 1D.  
 
Vytvoření obrazu měření  
Obraz měření může být vytvořen pro zobrazení obsahu měření.  
Sloupce jsou vytvořeny pro všechny osy kromě 2-theta osy: X -  hodnoty na ose x; Y - 
hodnoty na ose y v countech; dY – počítá statistickou chybu v druhé odmocnině v countech; 
Time - měří čas v sekundách. 
 Je-li osa 2-theta, je d-hodnota v Å zobrazena jako druhý sloupec.  
 
Tato funkce je k dispozici od verze softwaru 3 a výše. 

 
Za tímto účelem:  
1. Vyberte objekt v datovém stromu nebo na grafickém zobrazení.  
2. Klikněte na Scan View v seznamu Create v panelu příkazů.  
 - nebo -  
 Klikněte pravým tlačítkem myši a poté vyberte Create. Klikněte v podmenu na Scan 

View. 

 
Obrázek 15: Příklad zobrazení měření 
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Vytvoření sloupcového zobrazení 
- může být vytvořeno pro seznam objektů. Je možné vytvořit různé typy zobrazení 
sloupcových seznamů ze seznamu skenů nebo datových uzlů dokumentu. Seznam dá 
dohromady data z více podřízených uzlů stejného typu. Například zobrazení prostorového 
sloupcového seznamu může být vytvořeno z datového uzlu seznam skenů. To zobrazí všechny 
oblasti, existující ve všech jeho skenech. 
 
Pro vytvoření sloupcového zobrazení:  
1. Vyberte seznam objektů zájmu v datovém stromu. 
2. Klikněte na Column View nebo Object Column View (záleží na vybraných datech) v 

seznamu Create na příkazovém panelu. 
 - nebo - 
 Klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Create v zobrazeném menu. 

Klikněte v podmenu na možnost Column View nebo Object Column View.  
 Objekty zahrnují: měření, vzorky, píky, oblastí a hladiny.  
 
Přizpůsobení a kopírování sloupců:  
Sloupce tabulky ve sloupcovém zobrazení si lze přizpůsobit.  
Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a zobrazí se kontextové menu. 

 
 
Pro konfiguraci sloupce, klepněte na příkaz Column Configuration: objeví se odpovídající 
menu.  
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Příkazy v menu Konfigurace sloupec jsou popsány v následující tabulce:  
Příkaz Popis 
All columns Klepnutím na tlačítko se zobrazí všechny možné 

sloupce. 
No columns Klepnutím na tlačítko se odstraní všechny 

sloupce z displeje. 
List of arrangements Seznam úprav nakonfigurovaných uživatelem. 

Klepněte na tlačítko požadované uspořádání 
(desired arrangement). 

Configure… Můžete přidat nebo odstranit konfigurace 
sloupců (arrangements). Klepněte na tlačítko 
Configure... pro zobrazení sloupové 
konfigurace v dialogovém okně. Viz část 
"Správa sloupcové konfigurace", podrobnosti 
níže. 

 
Správa sloupcové konfigurace 

=> Přidání konfigurace sloupce 
Jakmile jsou sloupce vytvořeny, tak jak je potřeba, je možné uložit odpovídající sloupcovou  
konfiguraci. Lze to učinit takto: 
 
1. Zobrazí se dialogové okno Konfigurace sloupce, jak je uvedeno v tabulce výše. 

 
 
2. Klepněte na Add Current Configuration: nové uspořádání bude přidáno do seznamu. 
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3. Zadejte název pro nové uspořádání (New Arrangement). 

 
 
4. Klepněte na tlačítko Zavřít. 
5. Nově vytvořená sloupcová konfigurace je přidána do seznamu uspořádání. 

 
 
=> Vymazání konfigurace sloupce 
Pro odstranění sloupcové konfigurace: 
1. Vyberte konfiguraci sloupce v dialogovém okně seznamu sloupcové konfigurace. 
2. Klepněte na tlačítko Delete (Odstranit). 
3. Klepněte na tlačítko Close (Zavřít). 
 
=> Přidání výchozí konfigurace sloupců 
Některé výchozí konfigurace sloupců jsou navrženy pro každý typ zobrazení. Pro přidání do 
seznamu uspořádání:  
1. Klikněte na tlačítko Add Defaults (pokud jsou výchozí konfigurace sloupců již v seznamu, 
tlačítko Add Defaults je vypnuto). 
2. Klepněte na tlačítko Close (Zavřít). 
 
Pro zkopírování sloupce do schránky klepněte na příkaz Clipboard Copy. Zobrazí se 
odpovídající nabídka: 
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Příkazy v menu Clipboard Copy jsou popsány v následující tabulce: 
Příkaz  Popis 
“Column name” Column Klikněte pro zkopírování vybraného sloupce do schránky. 
Visible Columns Klepněte na tlačítko pro zkopírování všech viditelných sloupců do 

schránky.  
(všechny řádky jsou zkopírovány) 

All Columns Klepněte na tlačítko pro zkopírování všech sloupců do schránky.  
(všechny řádky jsou kopírovány) 

With Header Vyberte With Header pro možnost kopírovat sloupce i s jejich 
hlavičkou. 

 
Ostatní příkazy pro přizpůsobení sloupce jsou popsány v následující tabulce: 

Příkaz  Popis 
Sort Ascending Seřadit vzestupně. 
Sort Descending Seřadit sestupně. 
Column Chooser Slouží k vybrání sloupce zobrazeného v zobrazení sloupce, 

podrobnosti níže.  
Best fit Klepněte na tlačítko, aby se pro vybraný sloupec fitoval text. 
Best fit (all columns) Klepněte na tlačítko, aby se všechny sloupce fitovaly podle textu. 

 
Využití výběru sloupce 

Klepněte na příkaz Column Chooser pro zobrazení pole Výběru sloupce. 
- nebo- 
Pro přidání sloupce do tabulky jej přetáhněte z pole Column Chooser na hlavičku sloupce, kde 
má být vložen. 

 
Obrázek 16:  Odstranění sloupce "I/Ic User" ze Pattern Column View s využitím Column 

Chooser. 
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Obrázek 17: Přidání sloupce "Scan" na Pattern Column View pomocí Column Chooser 
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Vytvoření databázového náhled

Databázový náhled poskytuje 
 
Pro vytvoření náhledu: 
1. Zvolte hledaný pattern buď
2. Zvolte DB View na Data Command panelu, ve složce Create list.

– nebo – 
Pravým kliknutím myši a následn
v podmenu. 

Obrázek 18: Příklad databázov

Vytvoření Chart View (grafického náhled)
Grafický náhled může být vytvo
Element List... 
1. Zvolte Data list v datovém stromu;
2. Zvolte Data Chart View v

– nebo – 
Pravým kliknutím myši a následn

DIFFRAC.EVA                                                                                             

náhledu  

 detailní informace o zvoleném vzorku (patternu

hledaný pattern buď v datovém stromu či v grafickém náhledu. 
na Data Command panelu, ve složce Create list. 

ravým kliknutím myši a následně zvolte Create na zobrazeném menu. Zvolte 

íklad databázového náhledu. 

(grafického náhled) 
že být vytvořen ze všech možných Data listů jako: Scan list, Pattern list, 

datovém stromu; 
v Data Command panelu, ve složce Create list

ravým kliknutím myši a následně zvolte Create. Zvolte Data Chart View
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patternu). 

 

na zobrazeném menu. Zvolte DB View 

 

 jako: Scan list, Pattern list, 

Create list. 

Data Chart View v podmenu. 
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Vlastnosti zobrazení 
 
Vlastnosti grafického zobrazení 
 
1D Náhled 
Vlastnost Popis 
Osy  
X–scale Zvolte jednotu pro osu X. 
Y–scale Zvolte jednotku pro osu Y. 
Y–scale projection Zvolte projekci pro osu Y. 
Wavelength Vlnová délka je shodná pro všechy skeny v náhledu. Můžete ji 

zvolit v předdefinovaném listu. Pro návrat k výchozí hodnotě 
vložte prázdnou hodnotu. 

Zoom  
Left Levá pozice přibližované oblasti v X jednotkách. 
Right Pravá pozice přibližované oblasti v X jednotkách. 
Top Horní pozice přibližované oblasti v Y jednotkách. 
Bottom Dolní pozice přibližované oblasti v Y jednotkách. 
Zoom Add to Top (%) Pro nastavení Y na nejvyšší možný měřený bod, plus dané 

procento. 
Zoom Add to Bottom (%) Pro nastavení Y na nejnižší možný měřený bod, plus dané 

procento. 
Zoom Base Always Zero Pro nastavení základny dna pracovního prostoru na I = 0 

(doporučeno). V případě logaritmické Y je báze 1, nikoliv 0. 
V případě logaritmické Y stupnice v CPS je báze 1 dělená 
časem, za který vykoná krok. 

Zoom Always Fit Top Pro úpravu vrchní části pracovního prostoru pro případ fitování 
nejvyššího měřeného bodu v dané oblasti. 

Zoom Always Fit Bottom Pro úpravu spodní části pracovního prostoru pro případ 
fitování nejnižšího měřeného bodu v dané oblasti. 

Atributy  
Overview Auto–Hide Zvolte check box pro skrytí Overview a zobrazení pouze 

pokud je myš na záložce. (Nastaveno jako výchozí) 
Waterfall display Zvolte check box pro použití waterfall displeje. 
Scans order Zvolte užitá data pro roztřídění skenů v rollovacím menu. 
Reverse order Zvolte Reverse order pro navrácení skenů do původního 

stavu. 
Display Extended view Zvolte check box pro zobrazení rozšířeného náhledu. 
Display Stick view Zvolte check box pro zobrazení tyčinkového náhledu. 
Stick Lenght Délka tyčinky v pixelech (4-30). 
Stick Bold Zvolte check box pro zobrazení zvýrazněné tyčinky ve Stick 

view. 
Grid Horizontal Lines Zvolte check box pro horizontální mřížku. 
Grid Vertical Lines Zvolte check box pro vertikální mřížku. 
Grid Transparency Průhlednost mřížky (0–255). 
Toolbar Visible Zvolte pozici lišty v rollovacím menu nebo No pro její skrytí. 
Axis Visible Vymažte check box pro odstranění osy z displeje. 
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Vlastnost Popis 
Atributy  
Match Coloration Zabarvení patternu během srovnávání, od šedé k plné barvě. 
Match Brightness Jas patternu při srovnání, od tmavé do světlé barvy. 
Tisk  
Printable Zvolte check box pro vytištění zvoleného náhledu. 
Paper orientation Orientace papíru: portrét, krajina či výchozí. 

Pokud je zvolena výchozí orientace, bude aplikována do 
náhledu. 

Náhled  
Name Jméno náhledu. 
Description Popis náhledu, může být změněn. 
Osa  
Left Zvolte informaci pro zobrazení levé osy. Viz sekce „Creating 

Captions“ na str. 52 pro více informací. 
Left (display) Zobrazit náhled pro levou osu. 
Bottom Zvolte informaci pro zobrazení dolní osy. Viz sekce „Creating 

Captions“ na str. 52 pro více informací. 
Bottom (display) Zobrazit náhled pro dolní osu. 
Legenda  
Display Legend Zvolte check box Display Legend pro zobrazení legendy na 

grafickém náhledu. (zvoleno jako výchozí). 
Horz. Alignment Zvolit typ horizontálního zarovnání legendy. 
Vert. Alignment Zvolit typ vertikální zarovnání legendy. 
Background Colour Zvolte barvu pro pozadí legendy. 
Background Transparency Zvolte průhlednost pozadí v %. 
Border Colour Zvolte barvu pro ohraničení legendy. 
Border Transparency Zvolte průhlednost ohraničení legendy v %. 
Text Colour Zvolte barvu textu v legendě. 
Text Transparency Zvolte průhlednost textu v legendě v %. 
Font Popis fontu v legendě. Zvolte znaménko + pro přístup a 

definování parametru fontů. 
Name Zvolte požadovaný font v rolovacím menu. 
Size Zvolte požadovanou velikost fontu. 
Unit Zvolte požadovanou jednotu velikosti. 
Bold Zvolte „True“ v rolovacím menu pro tučné. 
Italic Zvolte „True“ v rolovacím menu pro kurzívu. 
Strikeout Zvolte „True“ v rolovacím menu pro přeškrtnuné. 
Underline Zvolte „True“ v rolovacím menu pro podtržené. 
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Vlastnost Popis 
Display Markers Zaškrtněte políčko pro zobrazení ukazatelů v legendě. 
Display Images Zaškrtněte políčko pro zobrazení obrázků v legendě. 
Text Color as Object Zaškrtněte políčko, pokud má mít text stejnou barvu jako 

objekt s ním související. 
Border size in pixels Velikost ohraničení legendy v axelech. 
All Velikost všech hranic v pixelech, pokud nejsou dodatečně 

modifikovány. Zadejte požadovanou velikost v pixelech 
Left Velikost levé hranice. 
Top Velikost horní hranice. 
Right Velikost pravé hranice. 
Bottom Velikost dolní hranice. 
Max lines Zadejte maximum linií použitých v legendě. 

 

2D Náhled 
Vlastnost Popis 
Atributy  
Scan Grid Zaškrtněte políčko pro zobrazení mřížky. 
Grid Color Zvolte barvu mřížky. 
Grid Transparency Zadejte požadovanou průhlednost mřížky. 
Intensity Map Zaškrtněte Intensity Map pro zobrazení intenzity mapy. 
Levels Zaškrtněte Levels pro zobrazení hladin. 
Smoothness Zvolte typ hladkosti v rozbalovacím seznamu. 
Y-axis Vyberte data k setřídění měření na ose Y v rozbalovacím 

seznamu.  
Reverse Y-axis Zaškrtněte pro otočení pořadí měření na ose Y.  
Tooltip Vyberte data, která se zobrazí v popisku osy Y. 
Tisk  
Printable Zaškrtněte políčko, pokud chcete dané zobrazení vytisknout. 
Paper orientation Orientace papíru: na výšku, na šířku nebo výchozí.  

Pokud zvolíte výchozí, bude použita orientace papíru zvolená v 
náhledu tisku. 

Náhled  
Name Jméno náhledu. 
Description Popis náhledu, může být změněn. 
Osa  
Left Zvolte informaci pro zobrazení levé osy. Viz sekce „Creating 

Captions“ na str. 52 pro více informací. 
Left (display) Zobrazit náhled pro levou osu. 
Bottom Zvolte informaci pro zobrazení dolní osy. Viz. sekce „Creating 

Captions“ na str. 52 pro více informací. 
Bottom (display) Zobrazit náhled pro dolní osu. 
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2D Snímkové zobrazení 
Vlastnost Popis 
Atributy  
Mirror Horizontal Pokud je zaškrtnuto, X-osa má opačný směr. 
Mirror Vertical Pokud je zaškrtnuto, Y-osa má opačný směr. 
Tisk  
Printable Zaškrtněte políčko, pokud chcete dané zobrazení vytisknout. 
Paper orientation Orientace papíru: na výšku nebo na šířku. 
Náhled  
Name Jméno náhledu. 
Description Popis náhledu, může být změněn. 
 

Zobrazení měření 
Vlastnost Popis 
Tisk  
Printable Zaškrtněte políčko, pokud chcete dané zobrazení vytisknout. 
Paper orientation Orientace papíru: na výšku nebo na šířku. 
Font Header Pro přizpůsobení fontu záhlaví klikněte na tlačítko Browse 

v dialogovém okně Font. 
Font Row Písmo záhlaví může být zobrazeno kliknutím na tlačítko 

Browse v dialogovém okně Font.  
  
Náhled  
Name Jméno náhledu. 
Description Popis náhledu, může být změněn. 
 
Schematické zobrazení 
Vlastnost Popis 
Atributy  
Type Vyberte typ grafu: buď koláčový, sloupcový nebo komínový 

graf.  
Use as legend Vyberte data pro Legendu: horizontální osu pro sloupcový graf 

a oblast legendy pro koláčový graf.  
Use as Value Vyberte data, které budou použity jako Hodnoty: osa y nebo 

velikost oblasti pro koláčový graf. 
Tisk  
Printable Zaškrtněte políčko, pokud chcete dané zobrazení vytisknout. 
Paper orientation Orientace papíru: na výšku, na šířku nebo výchozí.  

Pokud zvolíte výchozí, bude použita orientace papíru zvolená v 
náhledu tisku. 

Náhled  
Name Jméno náhledu. 
Description Popis náhledu, může být změněn. 
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Seskupení zobrazení 

Je možné seskupení několika náhledů v jedné kartě, ty lze rozdělit vertikálně nebo  
horizontálně. Pokud existuje více než dva náhledy, lze je seskupit v matici nebo mřížku.   

Pro zobrazení skupiny:   
1. Vyberte více náhledů (multi-select) ve stromu dat (Data Tree). 
2. Klepněte na příkaz Vertical, Horizontal, Array or Grid v příkazovém panelu sat (Data 

Command Panel) pro seskupení náhledů svisle, vodorovně, v matici nebo mřížce  
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na „multi-select“ a poté klepněte na Group 
v kontextovém menu. Klepněte na tlačítko Vertical, Horizontal, Array or Grid v 
podmenu pro seskupení náhledů svisle, vodorovně, v matici nebo mřížce. 

Uživatel může dát skupině název kliknutím na něj a zapsáním názvu do políčka Name 
v tabulce skupinových vlastností (the Group Property Table).  

Chcete-li oddělit skupinu náhledů: 

1. Vyberte skupinu ve stromu dat.   
2. Klepněte na příkaz Ungroup (rozdělit) v příkazovém panelu dat.  

- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na multi-výběr a potom klepněte na příkaz Ungroup v 
kontextové nabídce. 
 

 
Obrázek 19: Horizontální seskupení dvou zobrazení. 
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Panely 

Obsahem této kapitoly je stručný popis jednotlivých panelů. 

Panely mohou být uspořádány podle potřeby: mohou být skryté nebo posunuté. Viz kapitola 
"Organizace pracovního prostoru" na straně 33. 

Příkazový panel dat  

Všechny příkazy z tohoto panelu jsou použitelné pro vybrané data nebo náhled. 

To zahrnuje: 

• základní příkazy, například příkaz Odstranit; 
• příkazy pro vytvoření různých typů zobrazení, jako je sloupcové zobrazení; 
• nástroje, které provádějí operace na základě dat, jako je vyhledávání píků. 

 
Tento příkazový panel se skládá z několika "boxů". Každý "box" je složen z hlavní lišty a 
seznamu příkazů. Můžete skrýt seznam příkazů daného boxu klepnutím na tlačítko 
Hide/Display ( ) pod daným panelem.  
 

 
Obrázek 20: Horizontální seskupení dvou zobrazení. 
 

Panel datového stromu  
 

Různé typy dat a zobrazení jsou uvedeny ve stejném panelu a organizovány ve formě stromu, 
jak je uvedeno níže: 
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Na výše uvedeném obrázku lze vidět základ stromu, ten se dále dělí na tři větve: 
• Větev Zobrazení, která obsahuje: grafické zobrazení, zobrazení sloupců, zobrazení 

DB atd. 
• Větev Parametry, které obsahuje chemické a databázové filtry  
• Větev Dat, které obsahuje: skeny, vzory, píky, hladiny atd. 

Data jsou uspořádány podle jejich závislosti na ostatních datech. Užívají se pojmy „Parent“ 
(mateřský, zdrojový) a „Children“ (dítě). Například seznam píků je parent a všechny vrcholy 
jsou children. 

Chcete-li zvolit Parent nebo Children data můžete buď:  
klepnout na tlačítko Select Parent (Vybrat mateřský soubor), a pak Select Children (Vyberte 
dceřiný soubor), v Příkazovém panelu dat (Data Command Panel). 
- nebo -  
Klepněte pravým tlačítkem myši na položku, zobrazí se související nabídka a klepněte na 
tlačítko Select Parent, a pak Select Children.  

Barevné kódování ukazuje propojení mezi daty a zobrazeními. Každé zobrazení (grafické, 
sloupcové nebo tabulkové) je dáno barvou. Barevná tečka se zobrazí před názvem zobrazení v 
záložce zobrazení a datovém stromu, ale také před souvisejícími daty v datovém stromu.  
Navíc je barevná linka zobrazena na levé straně celkového pohledu. 

Automatické zobrazení náhledu  

Správa velkého množství dat a náhledů může komplikovat uživatelské rozhraní. Z toho 
důvodu je automatické zobrazení náhledu implementováno v závislosti na výběru ve stromu 
dat. Pokud jsou zvolena data, všechny související zobrazení jsou atomaticky vyobrazeny a 
označeny tučným písmem v datovém stromu. 

Podobně to platí: kdy je vybrán náhled, tak je související uzel dat v datovém stromu označen 
tučně.  

Na rozdíl od stromové struktury ve Windows výběr v DIFFRAC.EVA není odstraněn  
po kliknutí kdekoli jinde. 
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Panel vlastností  

Tento panel zobrazí v detailu zvolená data nebo zobrazení. 

 

Při výběru dat jsou odpovídající vlastnosti zobrazeny v panelu vlastností.  

Při výběru zobrazení jsou odpovídající vlastnosti zobrazeny v panelu vlastností. 

Vlastnosti mohou být buď zobrazeny nebo upravovány. 

  



DIFFRAC.EVA                                                                                             Uživatelský  manuál 

33 
DOC-M88-EXX200 V3 – 02.2013 

Organizace pracovního prostoru  

Všechny panely jsou ukotvené a mohou být snadno skryty, zobrazeny a přesunuty pomocí  
Organizace pracovního prostoru. 

Skrytí panelu  

Panely mohou být odstraněny z obrazovky a poté kdykoli zobrazeny.   
Chcete-li odstranit panel:  

Klikněte na jeho tlačítko zavřít ( ).          
- nebo -   
Klepněte na odpovídající tlačítko Show/Hide panel (panel Zobrazit/Skrýt) na 
panelu nástrojů.  
- nebo -   
Použijte vyhrazenou klávesovou zkratku. Viz klávesové zkratky pro panely na 
straně 179.  

Pokud chcete zobrazit skrytý panel, klepněte znovu na tlačítko Show/Hide panel nebo 
použijte vyhrazenou klávesovou zkratku. 

Správa ukotvitelných oken  

Kotvící operace používají techniku drag-and-drop (přetáhni-a-pusť). Přetažení může být 
zahájeno v oblasti titulku panelu nebo v odpovídající kartě.  Panely lze umístit do levého 
horního rohu a na dolní nebo pravý okraj formuláře. Pokud přetahujete panel, objeví se 
zvýraznění na pozicích, kde je možné panel ukotvit. 

 
Obrázek 21: Kotvení panelu. 

 
Obrázek 22: Kotvící zvýraznění. 
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V případě, že je panel přemístěn na některé z vnějších zvýraznění, bude vytvořen dělený 
kontejner na cílené straně panelu.  

Pokud je panel umístěn na střed zvýraznění, bude vytvořen kontejner se záložkami. 

Viz příklady níže: 

 
Obrázek 23: Vytvoření horizontálně rozděleného kontejneru ze dvou ukotvených panelů. 

 
Obrázek 24: Vytvoření kontejneru se záložkami. 
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Vytvoření plovoucího panelu  

Panel se označuje jako plovoucí, není-li ukotven k formuláři nebo k jinému panelu. 

Pro vytvoření plovoucího panelu buď: 

Přetáhněte panel z prostoru, kde byl ukotven.   
- nebo -   
Poklepejte na jeho titulek. Pokud poklepete na titulek tohoto panelu podruhé, bude 
panel obnoven do původní polohy. 

 

Obrázek 24:Vytvoření plovoucího panelu. 

 

  
! Poznámka 
Plovoucí panely mohou být použity v počítačových sestavách s více monitory pro pohyb částí 
uživatelského rozhraní na jiné monitory.  
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Funkce automatického skrytí  

Pomocí této funkce může být panel automaticky skryt, po přesunutí kurzoru myši mimo tento 
panrl. Na okraji se zobrazí pouze štítek po daném panelu.  

Chcete-li tuto funkci povolit, klikněte na tlačítko Auto-hide (Automaticky skrýt) ( ) v 
titulku tohoto panelu.   

Chcete-li zobrazit skrytý panel, přejeďte na jeho štítek.  

Chcete-li deaktivovat tuto funkci, klikněte znovu na tlačítko Auto-hide ( ). 

 
Obrázek 26 a 27: Oranžově zvýrazněné tlačítko Auto-hide (vlevo) a skrytý panel (vpravo). 

Různé způsoby, jak provést operaci  

Existují různé způsoby, jak lze provést danou operaci: 

• Klepněte na objekt zájmu buď ve Stromu dat nebo v grafickém zobrazení. Poté 
klepněte na tlačítko požadovaného příkazu v Příkazovém panelu dat. 

• Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt zájmu ve Stromu Dat nebo v grafickém 
zobrazení a klepněte na tlačítko požadovaného příkazu ve vyobrazené kontextové 
nabídce.  

Způsoby, jak postupovat budou znovu podrobně popsány u každé operace. 

Uživatel může pracovat pouze s 1D zobrazením, bez stromů nebo panelů. Všechny příkazy 
lze provést klepnutím pravého tlačítka myši na objekt zájmu. 
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! Poznámka 
Je možné provést operaci přímo na daném vzoru ze seznamu.  
Chcete-li tak učinit: 
Klepněte pravým tlačítkem myši na řádek s vybraným vzorem se zobrazí kontextové menu a 
klikněte na požadovaný příkaz. 

Zacházení s ICDD databází licencí (Handling the ICDD Database Licences) 

 
Obrázek 28: Dialogové okno ICDD Databáze licencí. 

Dialogové okno ICDD Databáze Licencí poskytuje seznam instalovaných databází, je zde 
možné kontrolovat odpovídající licence. 

Chcete-li otevřít databázi:  

1. Klepněte na tlačítko ICDD RDB Databases ( ) na panelu nástrojů.    
-nebo- 
Klepněte na příkaz ICDD RDB Databases v menu Help (Nápověda). 

2. Klepněte na tlačítko Check Selected Licence pro ověření vybrané informace o 
licenci.  

3. Vymažte zastaralé zaškrtnuté políčka. 
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Práce s dokumenty EVA  

Vytvoření dokumentů EVA a importování skenů   

Chcete-li vytvořit nový dokument EVA, klepněte na příkaz New (Nový) v menu File 
(Soubor) nebo na tlačítko New na panelu nástrojů. Zobrazí se prázdný dokument EVA. 

Chcete-li importovat soubor z měření (soubor .BRML nebo .RAW): 

1. Vyberte jednu z možností, jak postupovat z níže uvedené tabulky:  
Popis Ilustrace 
Klikněte na Import scan button (tlačítko Vložit sken) na 
panelu nástrojů  

Klikněte na Import a Scan File (Vložit skenovaný 
soubor) v Příkazovém panelu dat 

 
Klikněte na Import Scan… (Vložit sken…) v menu File 

 
Klepněte pravým tlačítkem myši na Dokument nebo 
„Scan List“ (Seznam sken) ve Stromu Dat pro zobrazení 
souvisejícího menu. Poté v tomto menu klepněte na 
tlačítko Import a Scan File 

 

2. Vyhledejte soubor .BRML nebo .RAW, který chcete importovat do adresáře, který 
obsahuje nezpracované soubory dat. 

3. Klikněte Open (Otevřít). 

Vybrané měření se zobrazí v grafickém zobrazení a je uvedeno ve Stromu dat. V případě, že 
nezpracovaný soubor dat je multi-range (s větším rozsahem), každý rozsah odpovídá jednomu 
skenu. Všechny měření jsou vyobrazeny v grafickém zobrazení a stejně tak ve Stromu dat. 
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Obrázek 29: Dialogové okno při importovaní skenovaných souborů. 

! Poznámka 
Soubory RAW a BRML mohou být přeneseny na příkazový řádek a otevřeny poklepáním. 

Importování skenů z DIFFRAC.SUITE databáze  

Měření lze importovat z databáze DIFFRAC.SUITE. Chcete-li tak učinit, vyberte Import 
Scans from Database (Importovat sken z databáze) v záložce databáze v dialogovém okně 
EVA Plugin Settings (Nastavení zásuvných modulů EVA) před importováním skenu. 

Importování několika skenů zároveň 

Chcete-li importovat několik skenů současně, otevřete dialogové okno Import a Scan File 
(Importovat Soubor měření) a postupujte podle následujícího popisu:  

1. Klepněte pro importování prvního skenu.  
2. Stiskněte klávesu CTRL při klepnutí na další sken. 
3. Klepněte na tlačítko Open (Otevřít). 

Importované skeny jsou zobrazeny v grafickém zobrazení a uvedeny ve Stromu dat. Pokud 
importované soubory obsahují pouze jednotlivé skeny, které byly naměřeny s použitím stejné 
osy, bude vytvořen jeden seznam skenů, který bude obsahovat všechna tato měření. V 
případě, že bylo měřeno s použitím více os, bude vytvořeno více seznamů skenů.  
Když alespoň jeden soubor ze všech importovaných obsahuje vícenásobný sken, bude pro ně 
vytvořen jeden seznam (byly měřeny s použitím stejné osy), bez ohledu na to, zda soubory 
obsahují jednotlivé nebo vícenásobné skeny. 

Po importu do dokumentu se skeny stávají samostatnými datovými objekty. 
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! Poznámka 
Při importu 2θ měření, které byly měřeny s odlišnou vlnovou délkou než první měření v  
seznamu (ze kterého se provádí import), jsou nově importované skeny přepočteny na  
vlnovou délku prvního skenu v seznamu. Provádí se dvě transformace: Nejprve v d a pak v 2θ 
pro vlnovou délku prvního skenu v seznamu.   
Vlnová délka, která se používá k zobrazení všech měření je uvedena v náhledu vlastností 
jako: "Wavelenght". 

Ukládání dokumentů EVA  

Chcete-li uložit dokument EVA: 

1. V menu File (Soubor) klepněte na příkaz Save As (Uložit jako).  
-nebo-  

Klepněte na tlačítko Save ( , Uložit) na panelu nástrojů.  
2. Zadejte název aktivního dokumentu EVA v políčku File Name (Název souboru). 

Navrhované jméno je stejné jako u prvního importovaného měření. 
3. Klepněte na tlačítko Save. 

Otevírání dokumentů EVA 

Nejlepší způsob, jak otevřít dokument EVA je za použití dialogového okna Open (Otevřít): 

1. V menu File (Soubor) klepněte na příkaz Open.  
-nebo-  

Klepněte na tlačítko Otevřít ( ) na panelu nástrojů. 
2. Klikněte na požadovaný soubor. 
3. Klikněte na Open.  

 

! Poznámka 
Soubory EVA mohou být přeneseny na příkazový řádek a otevřeny poklepáním. 
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Otevírání DIFFRACplus EVA dokumentů: Automatický převod  
souborů DIFFRACplus EVA (*.eva) do souborů DIFFRAC.EVA  

Tato funkce je k dispozici od verze softwaru 2.1 výše 

DIFFRAC.EVA umí číst soubory DIFFRACplus EVA bez jakékoli konverze. Pokud software  
detekuje starý formát souboru, převede obsah tohoto souboru a vytvoří nový dokument s 
obdobným názvem, nový dokument má navíc dodatek "-converted" (převedený). Tím se 
zabrání náhodnému přepsání souboru příkazem „File|Save“ (Soubor|Uložit). Původní 
dokument EVA bude zachován.   

Neexistuje žádná ekvivalence „one-to-one“ (jedna ku jedné) mezi datovými objekty a jejich 
vlastnostmi v souborech DIFFRACplus EVA a souborech DIFFRAC.EVA. Následující objekty 
budou převedeny:  

• Skeny  
• Vzorky  
• DIFs   
• Píky  
• Oblasti   
• Záložky 

DIFFRAC.EVA se pokusí porovnat informace o importovaných vzorcích ve formátu PDF s 
aktuálně nainstalovanou databází PDF (pokud je k dispozici). Pokud nelze dosáhnout shody, 
vzorek bude importován jako DIF s číslem PDF v závorce.   
V prvním kroku jsou přiřazována dlouhá čísla PDF XX-XXX-XXXX ke všem 
nainstalovaných databázím. Pokud není nalezena shoda a v případě, že číslo začíná 00-0, tak 
jsou tři nuly odstraněny. Poté nastává druhý pokus o shodu v případě, že by ji starší PDF 
databáze mohla přijmout. První tři číslice XX-X jsou odstraněny, a nastává další pokus o 
shodu se starší databází s kratšími čísly programů, ale pouze se stejnými chemickými vzorci. 
Jelikož mohou být identická kratší čísla použita pro různé karty, tak aby nedošlo k jejich 
záměně.   
Linie intenzit DIFFRACplus EVA jsou považovány za totožné. Zobrazení pozadí pro 
konvertované skenování je defaultně nastaveno jako "Original", pro dosažení stejného 
zobrazení jako u dokumentu DIFFRACplus EVA, ale také proto, aby přesně odpovídalo DIFs 
nebo vzorkům. "Original" by měl přesně zobrazit odpovídající výšky píků.  

Se štítky je zacházeno stejně jako s píky v DIFFRAC.EVA. Aby se odlišily od píků, jsou 
importovány do samostatného seznamu píků.  

Palety a automatické zobrazení 2D pohledů nejsou podporovány. 
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Zvětšení v dokumentu EVA 

Přesuňte kurzor na okraj cílové oblasti, jež chcete přiblížit. Stiskněte a držte levé tlačítko myši 
a táhněte myší, dokud se kurzor nedostane na druhý konec, pak tlačítko uvolněte.  
Přiblíženou oblast lze nastavit a snadno s ní pohybovat v přehledu (Overview). 

! Poznámka 
Pohybujte kurzorem zleva doprava; jinak dojde k resetování zvětšení. 
 

Chcete-li se vrátit k úplnému náhledu:  

Klepněte na tlačítko Zoom Reset ( , Reset Zvětšení) na panelu zobrazení (view toolbar) 
-nebo- 
Klepněte pravým tlačítkem myši na grafické zobrazení (graphical view) a klepněte na příkaz 
Zoom Reset v kontextové nabídce.   

Chcete-li vrátit nebo zopakovat zvětšení:  

Klepněte na tlačítko Zoom Undo (Vrátit Zvětšení) nebo Zoom Redo (Znovu zvětšit) na 
panelu zobrazení.  
-nebo-  
Klepněte pravým tlačítkem myši na grafické zobrazení a klepněte na příkaz Zoom Undo nebo 
Zoom Redo v kontextové nabídce.  

 
Automatické nastavení osy Y při zvětšení 

Při zvětšení se nastaví osa Y automaticky tak, aby odpovídala nejvyššímu nebo nejnižšímu 
měřenému bodu. Zaškrtnutím políčka v tabulce vlastností náhledu (the view property table) 
lze za výchozí nastavit Zoom Always Fit Top (zvětšení vždy přizpůsobit nejvyšším 
hodnotám) nebo Zoom Always Fit Bottom (zvětšení vždy přizpůsobit nejnižším hodnotám). 
Y může být také nastaveno na nejvyšší nebo nejnižší měřený bod, jenž je k dispozici kromě 
daného procentuálního zvětšení. Dané procento zvětšení musí být zadáno v textovém poli 
tabulky vlastností náhledu v položce Zoom Add to Top (in %) (přiblížit k nejvyšším 
hodnotám v %) nebo zoom Zoom Add to Bottom (in %) (přiblížit nejnižším hodnotám v %). 
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Změna stupnice  

Stupnici lze změnit v tabulce vlastností 1D zobrazení nebo na panelu nástrojů. 

Změna X a Y stupnice  

Osa-X je nastavena podle měřítka skenu v 1D zobrazení (není možné srovnávat skeny měřené 
pomocí různých měřítek; jsou uvedeny v různých seznamech skenů).  

• Skeny měřené v 2θ mohou být zobrazeny v 2θ, 1/d, Q (Q = 2π/d)), Q2, Q4 a d 
• Difrakční křivky (θ sken) 
• Chi sken 
• Phi sken 
• X sken 
• Y sken 
• Z sken 

 

 

1/d stupnice umožňuje uživateli porovnávat 2θ skeny měřené s různými vlnovými délkami. 
Sken s obvyklou 2θ stupnicí vypadají velmi podobně. 

d stupnice je v 1/d lineární, ale pro pohodlí je označena v d (stupnice lineární v d není 
použitelná). 

Dvě Y jednotky jsou k dispozici: County a County za sekundu (Cps). Výběr X a Y souřadnic 
ovlivňuje oblast tisku, ale ne výsledky výpočtů z této oblasti (ty jsou uvedeny jak v 2θ, tak v d 
jednotkách, a to vždy v Cps). 

 

 

Změna projekce osy Y  

Můžete si vybrat lineární, exponenciální nebo logaritmickou osu Y. 
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Rozšíření osy X  

V grafickém zobrazení je možné rozšířit osu X napravo nebo nalevo. 

Chcete-li tak učinit: 

• Klepněte pravým tlačítkem myši na grafické zobrazení a táhněte ukazatelem myši 
(ukazatel myši se změní na ručičku) tak, abyste prodloužili X-osu o tolik, jak je 
požadováno. 

 

 

Obrázek 30: Celkový pohled před a po rozšíření osy-X na levé straně. 
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Odstranění objektu  

Chcete-li odstranit objekt v EVA: sken, vzorek, vrchol nebo zobrazení, atd. Jakmile zvolíte 
objekt buď v datovém stromu nebo v grafickém zobrazení, měla by být zvolena jedna z těchto 
metod. 

Popis Obrázek 

Klepněte na Delete (Odstranit) v panelu příkazů 
dat. 

 

Klepněte pravým tlačítkem myši pro zobrazení 
nabídky a poté klepněte na tlačítko Delete.   

 

 

Práce s několika objekty najednou  

Je možné provést operaci na několika objektech najednou. Například odfiltrování Kα2 může 
být vypočteno na několika skenech najednou. 

Pokud operace na více objektech nedává smysl, nemůže být zobrazena. Například, operaci 
Vyhledávání/Přířazení nelze provádět na několika skenech najednou. Takový příkaz je 
deaktivován, pokud je vybrán více než jeden sken. 

Chcete-li provést akci na několika objektech najednou, použijte okno multi-výběru. Poté 
pokračujte jako u jednotlivého objektu pro požadovanou akci. 

Zobrazení legendy  

Legenda může být zobrazena v grafickém zobrazení. Ukazuje skeny a vzorky zobrazené v 
grafickém zobrazení. 

Chcete-li zobrazit legendu, zvolte Display legend (Zobrazit legendu) v tabulce Vlastnosti 
zobrazení. Zobrazená legenda může být upravena ve stejné tabulce. Viz kapitola Vlastnosti 
zobrazení na straně 25. 
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Vrácení akce zpět  

Chcete-li vrátit provedenou akci zpět: 

Klepněte na tlačítko Undo ( , Zpět) na panelu nástrojů. 
- nebo - 
Klepněte na tlačítko Undo v nabídce Edit (Úpravy). 

 

Nedokončená akce může být přepracována. Chcete-li tak učinit: 

Klepněte na tlačítko Redo ( , Znovu) na panelu nástrojů. 
- nebo - 
Klikněte na Redo v nabídce Edit (Úpravy). 
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Práce s PIP a VIP zobrazením  

Vytvoření PIP zobrazení  

Chcete-li vytvořit PIP (picture in picture - obraz v obraze) zobrazení: 

1. Klepněte na tlačítko PIP mode ( , PIP režim) na liště zobrazení. 
- nebo - 
Klepněte pravým tlačítkem myši na grafickém zobrazení, a poté zvolte možnost  
PIP mode. 

2. Otevře se PIP textové pole. 
3. Vyberte oblast zájmu: vytvoří se okno odpovídající zóny. 

 
Obrázek 31: Vytvoření PIP zobrazení  

4. Posuňte a pokud je to nutné změňte velikost okna. 
5. Jakmile je PIP zobrazení uspokojivé, klepněte kdekoli na grafickém zobrazení. PIP 

zobrazení se vloží do grafického zobrazení a je spojen s odpovídající zónou na 
skenu. 

 

Obrázek 32: PIP zobrazením je vloženo a spojeno s původní zónou 
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Vytvoření VIP zobrazení  

Chcete-li vytvořit VIP (vertical in place – vertikální v místě) zobrazení: 
 

1. Klepněte na tlačítko VIP mode ( , VIP režim) na liště zobrazení. 
- nebo - 
Klepněte pravým tlačítkem myši na grafickém zobrazení, a poté zvolte možnost  
VIP mode. 

2. Otevře se VIP textové pole. 
3. Vyberte oblast zájmu: vytvoří se okno odpovídající zóny. 

 
Obrázek 33:Vytvoření VIP zobrazení. 

4. Posuňte stupnicí nahoru nebo dolů, čímž nastavíte stupnici, dle svého přání. 

 
Obrázek 34: Změna stupnice 
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5. Chcete-li vložit VIP zobrazení do dokumentu, klepněte na libovolné místo na 
grafickém zobrazení. 

 
Obrázek 35: VIP zobrazení, vložené do grafického zobrazení 
 

Vymazání nebo editace PIP nebo VIP zobrazení  

Chcete-li odstranit PIP nebo VIP zobrazení: 

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na zobrazení. 
2. V lokální nabídce klepněte na tlačítko PIP nebo VIP, zobrazí se podnabídka. 
3. Klepněte na Edit (Upravit) nebo Delete (Odstranit). 
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Vlastnosti PIP/VIP Zobrazení  

Můžete si prohlédnout a/nebo upravit vlastnosti PIP a VIP zobrazení v tabulce Vlastností PIP 
nebo VIP. 

PIP vlastnosti 

Vlastnost Popis 
Atributy  
Borders and Link Color Vyberte barvu okrajů a spojení v rozevíracím seznamu. 
Borders and Link Transparency Zadejte požadované procento průhlednosti pro hranici a 

spojení. 
Link Zaškrtněte políčko Link (Spojení) pro zobrazení spojení 

mezi PIP zobrazením a původní zónou. 
Background Color Vyberte barvu pozadí v seznamu. 
Background Transparency Zadejte požadované procento průhlednosti popozadí. 
Poloha  
Left Počáteční hodnota pro X-osu PIP zobrazení (X jednotku). 
Right Konečná hodnota pro X-osu PIP zobrazení (X jednotku). 
Top Počáteční hodnota pro Y-osu PIP zobrazení (Y jednotku). 

Bottom Konečná hodnota pro Y-osu PIP zobrazení (Y jednotku). 

VIP Vlastnosti 

Vlastnost Popis 
Atributy  
Borders and Link Color Vyberte barvu okrajů v rozevíracím seznamu. 
Borders and Link Transparency Vyberte barvu stupnice v rozevíracím seznamu. 
Průhlednost hranice  Zadejte požadované procento průhlednosti pro hranici. 
Background Color Vyberte barvu pozadí v seznamu. 
Background Transparency Zadejte požadované procento průhlednosti pro pozadí. 
Poloha  
Left Počáteční hodnota pro X-osu VIP zobrazení (X jednotku). 
Right Konečná hodnota pro X-osu VIP zobrazení (X jednotku). 
Scale Aktuální koeficient měřítka: zadejte požadovanou 

hodnotu. 
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Minimalizace nástrojového panelu  

Pro úsporu místa můžete minimalizovat nástrojový panel. 

Chcete-li tak učinit: 

• Dvakrát klepněte na záhlaví dialogového okna, aby se minimalizovalo. 

 
  
Obrázek 36: Minimalizace nástrojového panelu. 
 
Chcete-li jej obnovit, znovu dvakrát klepněte na záhlaví. 
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Vytvoření popisků 

Je možné upravit informace použité pro charakterizaci některých dat. Například popisek 
použitý jako výchozí pro vrchol je intenzita píku. Parametr {INT} je vybrán pro popisek v 
tabulce vlastností píků, jak je uvedeno v příkladu níže. 

 
 
Některé parametry jsou definovány ve výchozím nastavení. Je však možné nastavit 
uživatelem definováný popisek, charakterizující data. 

Mohou být použity parametry zvolené pro každý typ dat. 

Za tímto účelem klikněte na tlačítko "+" na pravé straně pole. Zobrazí se seznam všech 
parametrů pro data. Vyberte parametr v seznamu pro přidání do popisku. 

Individuální text může být kombinován s předem definovanými parametry. 

 
Příklad # 1: 
Chcete-li definovat pík s jeho číslem a čistou intenzitou oddělené středníkem a 
použít další text, jednou z možností je: Peak # {NDX}; net int = {INT}; kde 
{NDX}dává index a {INT} čistou intenzitu.  

 
 
Příklad #2: 
Chcete-li definovat legendu skenu v grafickém zobrazení s názvem souboru a názvem vzorku 
mezi závorky, zadejte: {FILE} ({NAME}); kde {FILE} je název souboru a {NAME} název 
vzorku. 

Výsledná legenda je  
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Nastavení EVA  

Dialogové okno Nastavení umožňuje přizpůsobení pracovního prostředí EVA. Přístup 

k nastavení je možný pomocí menu Panels | Settings... (Panely | Nastavení ) nebo přes 
tlačítko zástupce. 
 

Tabulka desetinných míst  

Použijte tuto tabulku k zadání počtu desetinných míst používaných pro různé hodnoty v EVA. 

 
 
! Poznámka  
Hodnota Drive v poli Measure (měřítka) udává počet desetinných míst pro Start (Počáteční) 
a End (Koncové) body měření skenu (uvedené v Meas. Conditions (podmínky měření) v 
tabulce vlastností skenů). 
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Záložka databáze  

Záložka Databáze umožňuje definovat nastavení pro databáze Vyhledávání/Přiřazení, 
DIFFRAC.SUITE databáze, výchozí databáze a seznamy filtrů pro použití. 

 
Možnost Popis 
Search / Match Databases  
Replace d-values by computed 
d(hkl) - values at import. 

Tato volba umožňuje přepočítání hodnoty d pomocí 
krystalografické soustavy, mřížkové parametry a 
Millerovy indexy. Tato možnost je přesnější než 
zaokrouhlené hodnoty Vyhledávání/Přiřazení. 

Use 1 for Unknown I/Ic Vyberte políčko Use 1 for Unknown I/Ic (Použit 1 pro 
neznámé I/Ic) pro výpočet koncentrace, a to i když 
vzorek nemá I/ICOR koeficient, zaškrtněte možnost Use 
1 for Unknown I/Ic. 

Precompute Filters on disk Tato možnost šetří čas při operaci 
Vyhledávání/Přiřazení tak, že se opakovaně používá 
více filtrů. 

DIFFRAC.Suite Database  
Open Documents from Database Vyberte Open Documents from Database (Otevřít 

dokumenty z databáze) pro přístup k dokumentům 
uložených v databázi při otevření dokumentu EVA. 

Save Documents to Database Vyberte Save Documents to Database (Uložit 
dokumenty do databáze) pro uložení dokumentů EVA 
do databáze. 

Import Scans from Database Vyberte Import Scans from Database (Vložit skeny 
z databáze) pro přístup k skenům uložených v databázi. 

Default Filter Databases Vyberte požadovanou databázi(e), jež mají být použity 
jako výchozí filtr databáze(í). 

Default Filter Subset Lists Vyberte požadovaný subset seznam(y), které mají být 
použity jako výchozí filtr seznamu(ů) 

Default Filter Exclude Lists Vyberte požadovaný vyloučený seznam(y), které mají 
být použity jako výchozí filtr seznamu(ů) 
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Informace o databázích (Information about the databases) 

Databáze Vyhledávání/Přiřazení (Search/Match Databases) 
 
Databáze souborů práškové difrakce (PDF databáze) 

Běžná databáze souborů práškové difrakce (PDF-2 a PDF-4 / Full File) obsahuje více než 
300,000 referenčních vzorků, které se používají k rozpoznání chemické fáze v měřené 2θ-
skenu. Databáze je dodávána na disku CD- prodávaného ICDD, ve formátu zvaném PDF-2 
nebo PDF-4 +. Každý záznam, také nazýván "karta", nebo "vzorek" obsahuje data, která 
umožňují identifikaci fáze: 

• Seznam charakteristických vrcholů, který je "otisk prstu" fáze s odpovídajícím 
Millerovým indexem.  

• Hodnoty I/ICOR pro semi-kvantitativní hodnocení, pokud jsou k dispozici, několik 
údajů pro referenční účely, jako je například název(y) fáze, chemické složení a 
buněčné parametry.  

 
EVA používá vlastní verzi databáze (pro rychlost). Proto musí být PDF databáze sestavené za 
použití DRSD Compiler. Viz kapitola DSRD kompilátor na straně 165. 
 
Crystallography Open Database (COD) 

DIFFRAC.EVA nyní podporuje databáze referenčních vzorků odvozených z bezplatné (COD) 
pro identifikaci fází. Tato databáze referenčních vzorků obsahuje d / I-vzorky vypočtené z 
údajů krystalové struktury převzaté z Otevřené krystalografické databáze, která integruje data 
o krystalové struktuře zveřejněné IUCr časopisy, American Mineralogist Crystal Structure 
Database (AMCSD), a jinými zdroji.  
COD je distribuován s DIFFRAC EVA. Chcete-li jej použít jako referenční databázi, 
nainstalujte jej a zvolte Crystallography Open Database v seznamu Default Filter databases 
(databáze výchozího filtru). 
 
Uživatelské databáze (User Databases) 

V případě, že uživatel má sadu referenčních vzorků, získaných z vlastních akvizic, může 
vytvořit databázi s názvem "User Database" (viz Vytvoření uživatelské databáze na 
straně 120). Uživatelské databáze budou rovněž uvedeny v Default Filter databases. 
  
! Poznámka  
DIFFRAC.EVA obecně podporuje identifikaci fází pomocí několika databází současně. 
Nicméně, současná licenční politika ICDD neumožňuje kombinování jeho databází (PDF) a 
výsledků generované z jeho databází s jinými ne-ICDD databázemi. V souladu s tím, 
DIFFRAC.EVA umožňuje současné vyhledávání: 

• COD referenční databáze a všechny referenční uživatelské databáze 
• všechny PDF2 a PDF 4 databáze a všechny referenční uživatelské databáze. 

 
Současné hledání v jakýkoliv PDF referenční databázi a COD referenční databázi obecně není 
podporováno; pokud se tak stane, objeví se chybové hlášení. 
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DIFFRAC.SUITE Databáze 

DIFFRAC.SUITE databáze je databáze sloužící k ukládání měření. Je použita a řízena 
softwarem pro měření a udržována pomocí doplňku pro správu databáze. Je naplněna 
pracovními měřeními. Údaje mohou být zobrazeny pomocí doplňku pro správu výsledků.  
DIFFRAC.EVA může být rovněž použita pro ukládání EVA dokumentů. 

 

 
Obrázek 37: Naměřené hodnoty uložené v DIFFRAC.SUITE databázi jsou viditelné ve 

výsledcích Manager a mohou být importovány do DIFFRAC.EVA 
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Obrázek 38: Otevření dokumentu EVA uloženého v databázi DIFFRAC.SUITE. 
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Záložka XRF  

 
Tato záložka obsahuje nastavení pro vložení výsledků chemických analýz pro srovnání 
se semikvantitativní analýzou, provedenou difrakčním měřením (SQD). Viz kapitola 
"Chemická rovnováha: srovnání s chemickou analýzou "na straně 125 pro podrobný popis 
této záložky.  
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Záložka barvy  

 
V této záložce můžete nastavit výchozí barvy pro všechny položky EVA. Při vytváření nové 
položky budou aplikovány nově definované barvy. Žádná změna se neobjeví na stávající 
položce. 
 
Data 
Chcete-li přiřadit barvu na index, vyberte barvu v odpovídajícím rozevíracím seznamu. Na 
výběr je sedmnáct barev. Dvanáct barev je definováno ve výchozím nastavení. 
 
1D zobrazení (1D View) 
Pomocná křivka ukazuje výsledky, které ještě nejsou součástí tohoto dokumentu. Vyberte 
požadovanou barvu pomocné linie v rozevíracím seznamu. 
 
2D zobrazení (2D View) 
Vyberte si paletu barev pro 2D zobrazení v rozevíracím seznamu. Pokud zaškrtnete políčko 
Inverse Colors (Invertovat barvy), dojde k inverzi barev v 2D zobrazení. Zaškrtnutím 
Logarithmic Projection (Logaritmická projekce) budou použity logaritmické projekce na 
barvu palety. 
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Záložka vlastnosti  

 
V této záložce můžete nastavit výchozí vlastnosti pro všechny EVA položky: 
 

1. Vyberte položku v seznamu. 
2. Nastavte odpovídající vlastnost v tabulce vlastností na pravé straně. Zobrazte Sekci 

vlastnosti položky pro podrobný popis. 
3. Klepněte na tlačítko OK. 

 
Nově definované parametry budou použity při vytváření nové položky. Žádná změna se 
neobjeví na existující položce. 
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Obnovení výchozího nastavení EVA 

Je možné obnovit výchozí nastavení Eva: výchozí hodnoty, polohy výchozích nástrojů a 
výchozí sloupec konfigurace. 
 
Vlastnost Popis 
Reset default values Chcete-li se vrátit k výchozím vlastnostem. 
Reset tool positions Chcete-li obnovit všechny nástroje a polohy panelů na 

výchozí pozice 
Reset column configurations Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení sloupce  
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Práce se skeny 

Vlastnosti skeny  

Uživatel si může zobrazit a upravit vlastnosti sken v tabulce vlastností skenů. 

Tyto vlastnosti jsou popsány v níže uvedených tabulkách. 
Vlastnost Popis 
Data  
Legend Popisek použítý k charakterizaci dat. Viz kapitola "Vytvoření popisků 

"na straně 52. 
Atributy  
Visible Zrušte zaškrtnutí políčka Visible (Viditelný), chceteli odstranit 

současný sken z grafického displeje. Zaškrtněte políčko pro zobrazení 
aktuálního skenu. 

Color Vyberte si barvu pro zobrazení aktuálního skenu. 
Line Style Vyberte styl linie. 
Display Vyberte, zda chcete zobrazit linii, značky nebo obojí. 
Marker color Vyberte si barvu značky. Použijte "transparentní" barvu pro barvu 

skenu. 
Marker image Vyberte vzhled značky. 
Marker size Vyberte velikost značky. 
Vzorek  
File name Název souboru. 
Sample Name Název vzorku. 
Creation 
Date/Time 

Datum a čas vytvoření souboru skenu. 

Company name Název společnosti, jak bylo uvedeno v konfiguračním souboru. 
Operator Name Jméno operátora, jak bylo uvedeno v konfiguračním souboru. 
Comment Komentář. 
Meas. Conditions  
Scan Type Typ skenu. 
Scan Status Označuje, zda je sken kompletní, nebo ne. 
Start Počáteční bod ve skenovací jednotce. 
End Konečný bod ve skenovací jednotce. 
Step size Velikost kroku ve skenovací jednotce. 
Time per Step Doba kroku ve skenovací jednotce. 
Time Started Uplynulý čas v sekundách od měření vzorku.  
Goniometer radius Poloměr goniometru se kterým byl stávající sken měřen. Poloměr 

goniometru se bere v úvahu pro opravu chyby posunu vzorku. Tato 
hodnota může být interaktivně změněna. 
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Vlastnost Popis 
Drive  
2-theta Úhel 2-theta na začátku skenování ve stupních. 
Theta Úhel theta na začátku skenování ve stupních. 
Chi Úhel Chí na začátku skenování ve stupních. 
Phi Úhel Fí na začátku skenování ve stupních. 
X-Drive Poloha X na začátku skenování v mm. 
Y-Drive Poloha Y na začátku skenování v mm. 
Z-Drive Poloha Z na začátku skenování v mm. 
Aux1 Umístění pomocného drive 1 při spuštění skenování (jednotka není 

uvedena). 
Aux2 Umístění pomocného drive 2 při spuštění skenování (jednotka není 

uvedena). 
Aux3 Umístění pomocného drive 3 při spuštění skenování (jednotka není 

uvedena). 
Sample station speed Rychlost otáček vzorku ve stupních/min. 
Prostředí  
Humidity Relativní vlhkost při použití regulátoru vlhkosti s komorou 

HUMID-CONTROL. 
Temperature Teplota ve °C (nebo "pokojová", pokud teplota není nastavena). 
Vlnová délka  
Anode Materiál anody rentgenové trubice. 
Kα1 Obvykle, Kα1 hodnota pro použité záření, jak je uvedena v  záhlaví 

skenu (d-hodnoty jsou vypočteny vždy z této hodnoty). 
Kα2 Obvykle, Kα2 hodnota pro použité záření, jak je uvedena v  záhlaví 

skenu (d-hodnoty jsou vypočteny vždy z této hodnoty). 
Kα2 Ratio Poměr intenzit mezi Kα2 a Kα1 liniemi, jak jsou uvedené v záhlaví 

skenuu (používá se jako výchozí pro odfiltrování Kα2). 
Kβ Obvykle Kβ hodnota pro použité záření, jak je uvedené v záhlaví 

skenu. 
Wavelength used for 
the scan display 

Vlnová délka použitá pro zobrazení skenu. 

RTG Generátor  
Generator kV Vysoké napětí rentgenového generátoru použité pro měření. 
Generator mA Intenzita v rentgenové trubici použité k měření. 
Detektor  
Detector Name Detektor použitý pro měření. 
Calcium Channel Hodnota kalciového kanálu uvedená v Cps raw soubory, které 

obsahují informace Ca kanálu.  
LynxEye 0D LynxEye detektor použitý v 0D režimu nebo ne. 
Detector opening angle Otevřený úhel detektoru ve stupních. 
Detector slit opening Štěrbinový otevřený úhel detektoru ve stupních. 
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Vlastnosti Popis 
Slits  
Primary Soller slit Primární Sollerova clona otevřená, štěrbinový úhel ve stupních. 
Secondary Soller slit Sekundární Sollerova clona otevřená, štěrbinový úhel ve 

stupních. 
Antiscatter Slit Otevření protirozptylové štěrbiny ve °. Vn je pro variabilní 

štěrbiny, n mm šířky. 
Divergence Slit Otevření rozptylové štěrbiny ve °. Vn je pro variabilní štěrbiny, 

n mm šířky. 
Slit Measured Typ štěrbiny (pevné nebo proměnlivé) použité při měření skenu. 
Simul. Slit Mode Typ štěrbiny (pevné nebo proměnlivé) použité při zobrazení 

skenu. Výchozí znamená totožné, jaké se použilo pro měření 
skenu. 

Corrections  
Displacement Použitá hodnota posunutí (v mm). 
X-Offset Použitá hodnota  X-offset (ve stupních). 
Y-Scale Factor Použitá hodnota koeficientu měřítka. 
Y-Offset Použitá hodnota Y-Offset (v counts). 
Background  
Display Pozadí se automaticky zobrazí vedle originálního skenu. 

Původní měření nebo pozadí odečteného skenu mohou být 
zobrazeny samostatně. 

Curvature Zakřivení pozadí lze nastavit. 
Threshold Prahová hodnota může být nastavena. 
Enhanced Zaškrtněte políčko Enhanced pro použití vylepšené metody 

pozadí (viz kapitola "Odečtení pozadí "na straně 88. 
Crystallinity  
Compute Crystallinity Zaškrtněte políčka  chcete-li automaticky vypočítat krystalinitu. 
%-Crystallinity Vypočítaná krystalinita v %. 
%-Amorphous Vypočítaná amorfita v %. 
Global area Globální plocha včetně vrcholu a amorfního hrbu. 
Reduced area Oblast celého skenu odečtená od pozadí uživatelem. 
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Skeny a vlnová délka 
 

• Při importu 2θ skenu naměřeného s vlnovou délkou odlišnou od prvního skenování 
v seznamu skenů (v němž se provádí import), jsou nově importované skeny 
přepočítány podle vlnové délky prvního skenu v seznamu. Provádějí se dvě 
transformace: nejprve v d a pak v 2θ pro vlnovou délku prvního skenu v seznamu. 
Vlnová délka použitá pro všechny skeny je uvedena ve vlastnostech zobrazení: Vlnová 
délka. Pokud je obraz vytvořen z jednoho ze skenů v seznamu, zobrazí se s jeho 
originální vlnovou délkou. 

• Stejné údaje, např. sken s oblastmi a píky, lze zobrazit v několika zobrazeních 
s různou vlnovou délkou. Vezměte prosím na vědomí, že úhlové limity oblasti nebo 
polohy píků lze stále upravovat. Nicméně, v případě, že limity se mění přímo v tabulce 
vlastností  je nutné použít zobrazení, které zobrazuje původní vlnovou délku. 
Neexistuje žádný problém s grafickým vstupem, protože software provádí projekci 
úhlů a ukládá hodnoty původní vlnové délky. Neexistuje také žádný problém v případě 
vyhledávání píku nebo grafického vložení vrcholů. V praxi je lepší upustit od 
používání zobrazení s modifikovanými vlnovými délkami pro účely jiné než 
porovnávání dat měřených pomocí různých vlnových délek. 
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Seznam operací se skenem  

Zde je seznam operací, které mohou být provedeny se skenem: 

Provést Viz kapitola 
Perform a Search/Match 
operation 

„Operace Vyhledávání/Přiřazení“ na straně 67. 

Perform an Automatic 
Search/Match operation 

„Operace automatického Vyhledávání/Přiřazení“ 
na straně 78. 

Perform a Search by Name operation „Vyhledávání podle názvu“ na straně 80. 
Perform a Search by Number operation „Vyhledávání podle čísla“ na straně 87. 
Perform a Background Substraction „Odečtení pozadí“ na straně 88. 
Perform a Peak Search operation „Vyhledávání píků“ na straně 89. 
Compute Kα2 Stripping „Výpočet odizilování Kα2“ na straně 90. 
Use Fourier Smoothing „Fourierovo vyhlazení a rozšíření“ na straně 91. 
Smooth „Vyhlazení skenů“ na straně 93. 
Correct the X-Offset „Korekce X-Offsetu“ na straně 94. 
Correct the Sample Displacement Error „Oprava chybného posunu vzorku“ na straně 95. 
Remove Aberrant Points „Potlačení aberantních bodů“ Na straně 96. 
Compute Areas „Výpočet oblastí“ na straně 97. 
Add and Subtract Scans „Přidání a odečtení skenů“ na starně 99. 
Merge Scans „Sloučení skenů“ na straně 100. 
Re-Scale a Scan „Přenastavení měřítka aktuálního skenu“ na 

straně 102. 
Normalize Scans „Normalizace skenu“ na straně 103. 
Compute the Crystallinity „Výpočet krystalinity“ na straně 104. 
Simulate a Slit Mode „Simulace štěrbinového modu“ na straně 105. 
Export a Scan „Exportování skenu“ na straně 106. 
Replace/Clone a Scan „Nahrazení a kopírování skenu“ na starně 107. 
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Vyhledávání ve skenu  

Vyhledávání/Přiřazení 

Popis 
Vyhledávání se provádí na pozadí odečteného skenu. Není nutné provádět odčítání, které je 
provedeno automaticky při importu skenu. Vyberte možnost "Original + Background" ve 
vlastnostech sjenuu (je to jako výchozí nastavení), aby bylo vidět pozadí jako pomocnou 
čarou, a pokud je to nutné upravte to pomocí nástroje "Scan Background ". Kromě toho se 
zobrazí vybrané vzory jako tyčinky založené na tomto pozadí. To je obvykle výhodnější než 
ty, které jsou založené na vodorovné ose. 

Chcete-li provést operaci Vyhledávání/Přiřazení: 
1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení. 
2. Klepněte na tlačítko Search/Match (scan) (Vyhledávání/Přiřazení (skenu)) v 

příkazovém panelu dat. 
- nebo - 
Klepněte pravým tlačítkem myši na aktuální sken, klepněte na Tool (Nástroje) a 
poté na Search/Match (scan).  

Zobrazí se dialogové okno Search/Match (scan): 

 
Obrázek 39: Dialogové okno Vyhledávání/Přiřazení (skenu) s výsledky 

3. Vyberte rozsah skenu pro vyhledávání: 
• Klikněte na Whole Range (Celý rozsah) pro vyhledávání na celém skenu; 
• Klikněte Subrange pro vyhledávání na definovaném rozsahu skenu. Zadejte 

buď požadované začáteční a koncové hodnoty rozsahu skenu v polích From 
(Od) a To (Do) nebo klepněte na tlačítko Get Range from Current View 
(Načíst rozsah z aktuálního zobrazení). 

4. Nastavte další parametry Vyhledávání/Přiřazení, popsané v následujících 
kapitolách. 
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Parametry Vyhledávání/Přiřazení 

Vyberte parametr Vyhledávání / Přiřazení: Kritérium (Criterion) 

 
Obr. 40: Seznam Kritérií,  

Kritérium "1" upřednostňuje jednoduché referenční vzorky. Kandidáti, kteří sdílejí pouze 
jeden nebo pár linií s neznámým skenem je možno zařadit do vzorků, které sdílejí mnoho linií 
se skenem. K analýze neznámého skenu, začněte s kritériem "2" (výchozí nastavení), a pak 
použijte kritérium "1". Toto kritérium se nepoužívá při vyhledávání ve vzorku.  

Kritérium "2" lze považovat za "neutrální" kritérium. Připravte si syntetický vzorek a 
vyzkoušejte. Směs 50/50 křemíku a živce. Toto kritérium bylo navrženo tak, aby dávalo 
stejnou pravděpodobnost oběma fázím. Vždy začněte s tímto kritériem při analýze neznámého 
skenu.  
Kritérium "3" upřednostňuje vzorky sdílející mnoho linií s neznámým skenem. Proto se 
upřednostňují komplexní referenční vzorky a jsou znevýhodněny referenční vzorky s jen 
několika málo liniemi. Použijte tuto možnost při vyhledávání v referenčním vzorku. 
 
! Poznámka 
Funkci Auto-hide (Automaticky skrýt) lze použít u dolních částí dialogového okna. Chcete-li 
zobrazit dolní část znovu, klepněte na záložku a na tlačítko Auto-hide. Viz kapitola " Funkce 
automatického skrytí" na straně 36. 
 

Chemické a databázové filtry 
Chemické a databázové filtry lze použít k omezení vyhledávací domény pro 
Vyhledávání/Přiřazení a vyhledávat podle nástroje Name (Názvy).  
Oba typy filtrů jsou součástí dokumentu. Jsou přidány do seznamu Nastavení v horní části 
datového stromu při vytváření dokumentu. 
Filtry jsou zpočátku vyplněny výchozími parametry a následně uživatelskými parametry. 
 
Vytvoření chemického nebo databázového filtru 

Chcete-li vytvořit nový chemický filtr nebo databázový filtr: 

1. Klepněte na tlačítko vedle pole Chemical (Chemický) či Database (Databázový) v 
horní části dialogového okna Vyhledávání/Přiřazení. 

2. Chemical Filter #... nebo Database Filter #...,  se zobrazí v chemickém poli nebo 

v databázovém poli. Filtr lze přejmenovat kliknutím na tlačítko Rename ( , 
Přejmenovat).  

3. Klepněte na Chemical Filter či Database Filter  pro nastavení požadovaného filtru. Viz 
kapitola "Chemický Filtr " a "Databázový Filtr". 
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Odstranění chemického nebo databázového filtru 

Chcete-li odstranit chemický nebo databázový filtr, klepněte na tlačítko vedle příslušného 
textového pole. Mohou být také odstraněny z datového stromu klepnutím pravým tlačítkem 
myši na požadovaný filtr a poté klepnutím na příkaz Delete (Odstranit).  

! Poznámka 
Jakmile filtry nastavíte, klepněte na tlačítko Rebuild pro obnovení vyhledávací databáze a 
bude jí přiděleno číslo zbývajícího vzorku. To se děje automaticky, když spustíte vyhledávání. 
 

Nastavení chemického nebo databázového filtru jako výchozího filtru 
Tato funkce je k dispozici od verze softwaru 2.0 výše  

Jakmile vytvoříte chemický/databázový filtr, je možné ho definovat jako výchozí 
chemický/databázový filtr. 
Filtr nebude brán jako výchozí filtr pro aktuální dokument. Bude považován za výchozí filtr 
až pro nový dokument. 

Chcete-li nastavit chemický nebo databázový filtr jako výchozí filtr: 

1. Vyberte chemický nebo databázový filtr v datovém stromu. 
2. Klepněte na položku Use as default Chemical/Database Filter (Použít jako 

výchozí chemický/databázový filtr) v příkazovém panelu dat. 
- nebo - 
Klepněte pravým tlačítkem myši na filtr, klepněte na tlačítko Use as default 
Chemical/Database Filter. 

V novém dokumentu, bude tento filtr používat jako výchozí při operaci vyhledávání/přiřazení 
nebo vyhledávání podle názvu. 

! Poznámka 
Výchozí filtry nejsou uloženy při zavírání DIFFRAC.EVA. Nebudete je moci později použít, 
pokud jsou součástí dokumentu EVA, který byl uložen. Aby bylo možné znovu filtr použít, je 
možné exportovat filtr do souboru. Filtr pak lze importovat, dle potřeby. 

 
Odeslání a Vložení chemického nebo databázového filtru 

Tato funkce je k dispozici od verze softwaru 2.0 výše  

To může být užitečné pro odeslání chemického nebo databázového filtru do souborů, aby bylo 
možné je kdykoliv získat. 
Chcete-li odeslat chemický nebo databázový filtr do souboru: 

1. Vyberte chemický nebo databázový filtr v datovém stromu. 
2. Klepněte na položku Export Chemical/Database filter (Exportovat 

chemický/databázový filtr) v příkazovém panelu dat. 
- nebo - 
Klepněte pravým tlačítkem myši na filtr, a poté na tlačítko Export 
Chemical/Database filter. 
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Zobrazí se dialogové okno Odeslat Chemický/Databázový filtr. 
3. Zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Save (Uložit). 

Chcete-li načíst soubor filtru: 

1. Vyberte chemický nebo databázový filtr v datovém stromu. 
2. Klepněte na položku Import Chemical/Database filter (Importovat 

Chemický/Databázový filtr) v příkazovém panelu dat. 
- nebo - 
Klepněte pravým tlačítkem myši na filtr, a poté v submenu na tlačítko Import 
Chemical/Database filter. 
Zobrazí se dialogové okno Vložit Chemický/Databázový filtr. 

3. Vyberte požadovaný filtr a klepněte na tlačítko Open (Otevřít). 

Filtr bude přidán do datového stromu a do chemických/databázových seznamů při 
Vyhledávání/Přiřazení. 
 
Chemický filtr 

Klepněte na záložku Chemical filter (Chemický filtr). 

 
Obrázek 41: Záložka Chemical Filtr. 

Chemický filtr je nastaven volbou prvků periodické tabulky. Barevný kód se používá 
k definování "Statutu" každého prvku: 

• Modrá indikuje alespoň jeden prvek ze všech prvků v modré barvě, musí být přítomen 
ve výsledcích hledání. 

• Zelená znamená, že prvek je povinný. 
• Červená znamená, že prvky je vyřazen (nesmí být přítomna). 
• Šedá znamená, že prvek není zaškrtnut (přítomen nebo nepřítomen). 

Chcete-li změnit barvu prvku: 
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Klikejte na prvek, dokud se nezobrazí správná barva 
- nebo - 
Klepněte pravým tlačítkem myši na prvek, otevře se nabídka:  

 
Uživatel si také může vybrat prvek v příslušném seznamu prvků. 
Je možné zvolit skupinu prvků, které musí být odstraněny. Chcete-li tak učinit: 

1. Klepněte na jeden z rohů skupiny prvků, které mají být vybrány. 
2. Zatímco držíte levé tlačítko, přetáhněte myší na vybrané prvky. 
3. Uvolněte tlačítko, jakmile je výběr dokončen. 

Chcete-li použít vícenásobný výběr: držte stisknutou klávesu Ctrl při klikání na prvky. 

! Poznámka 
Skupina prvků může být vyřazena, nebo nastavena na "alespoň jeden". Povinné vytvoření 
skupiny prvků nedává ve většině případů smysl. 
 
Dva méně časté symboly jsou k dispozici v tabulce použité pro vyhledávání podle 
chemického složení: D pro deuterium, a Ln pro blíže neurčené lanthanoidy a aktinidy. V 
důsledku toho tabulka již není originální periodická tabulka. Tabulka bere v úvahu všechny 
chemické symboly, které se nacházejí v PDF. 
 
D je ve výchozím nastavení zakázáno (v červeném), protože je pravděpodobné, že většina 
uživatelů bude chtít odstranit fázi, která zahrnuje deuterium. 
 
Ln znamená jeden nebo více neurčených lanthanidů nebo aktinidů v odpovídajících fázích. 
 
Klepněte na tlačítko Lanthanoids/Actinoids pro vyloučení všech lanthanoidů a aktinoidů 
(včetně vzorků obsahujících Ln). 
 
! Poznámka 
Některé databázové vzorky nemají chemický vzorec. Proto se objeví pouze tehdy, když 
všechny prvky nebyly testovány, tj. všechna políčka jsou šedá. Když je jen jedno políčko 
červené nebo zelené, tak se tyto vzorky neobjeví, s výjimkou jednoho případu: pokud D je 
červené. 
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Databázový Filtr  
Klepněte na záložku Database Filter. 

 
Obrázek 42: Záložka Database Filter. 
 
Dostupné databáze jsou uvedeny na levé straně. Jsou také uvedeny podmnožiny a vyřazené 
seznamy, pokud jsou k dispozici (viz část "Vytvoření databáze seznamů filtrů" na straně 83). 
Číslo mezi závorkami udává počet vzorků v odpovídajícím seznamu a patří k aktuálně 
vybrané databázi(ím). 
Vyberte požadovanou databázi zaškrtnutím odpovídajícího políčka. 
Vyberte požadovanou podmnožinu a/nebo vyřazený seznam(y). 
Při obnovení vyhledávací databáze, budou zbývající vzorky výsledkem součtu všech 
podmnožin mínus součet všech vyřazených seznamů. 
 
! Poznámka 
Nedoporučuje se vybrat několik PDF databází současně, protože sdílejí mnoho společných 
kandidátů. 

Na pravé straně mohou být z hledání vyloučeny vzorky s definovanými parametry 
odškrtnutím odpovídajícího políčka. Zadejte hodnotu ve sloupci "Hodnota" pro kritéria, která 
vyžadují jedno (například Prvek # Vzorec nebo Hustota). Ve sloupci "Kandidáti" je uveden 
počet kandidátů splňujících podmínky pro daný filtr. 
Filtr Popis 
Skip Non Ambient Odmítnout vzorky měřené v jiné než okolní teplotě. 
Quality marks Odmítnout vzorky s definovanou značkou kvality. 
Status Odmítnout vzorky s definovaným stavem. 
Colors Omezit možnou barvu(y) sloučeniny. 
Sources Vyberte, které zdroje použít pro vyhledávání. 
Subfiles Omezit podsoubory z databáze pro vyhledávání. 
Element # in formula Definovat minimální a / nebo maximální počet prvků ve vzorci 

sloučeniny. 
Density Definovat minimální a / nebo maximální hustotu pro sloučeniny.  
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Znaky kvality 

Znaky kvality v PDF databázích jsou popsány v následující tabulce (byly přiřazeny PDF 
redakční radou). 
Znak Popis 
Low precision Nízká přesnost vzorku. 
Indexed Kvalitní vzorek s indexovanými liniemi. 
Blank Vzorek nesplňuje podmínky pro hvězdu, indexovaní. 
Star (*) Vysoce kvalitní vzorek. 
Calculated Vzorek vypočteny z monokrystalových strukturních parametrů. 
Rietveld Vzorek získaný z Rietveldova vylepšení. 
Hypothetical Vzorek vypočtený teoreticky z isostrukturální sloučeniny. 
Prototyping Kvalita věnována vzorků, jejichž strukturální údaje byly 

přiřazenany redakční činností Linus Pauling File (není získán z 
primární literatury). Tato značka kvality je specifická pro PDF-4. 

Odmítnutí vzorků s nízkou kvalitou může snížit počet duplicitních vzorků v seznamu, což 
umožňuje větší rozmanitost v produktech. Kvalitní vzorek je získán z upraveného nebo 
teoretického produktu. Z tohoto důvodu může být nízká kvalita vzorku blíže vlastnímu 
produktu uživatele, a proto, je uvedena na vyšším místě. 

Status 

Statusy vzorků v PDF databázích jsou popsány v následující tabulce. Byly přidělené PDF 
redakční radou. 
Status Popis 
Primary Vzorek doporučený PDF redakční radou. 
Alternate Vzorek přiměřené kvality, který byl označen jako duplicitní 

primárního vzorku. 
Deleted Vzorek, který má vylepšenou polohu (primární vzorek). Jeho 

použití nedoporučuje PDF redakční výbor. 
 

Spuštění vyhledávání  
Klikněte na Match. Doba trvání vyhledávání závisí na počtu vzorků ke snímání (obvykle 
několik sekund). Po dokončení, jsou výsledky uvedeny v záložce Candidate list (Seznam 
kandidátů). 

Skupina duplikátů 

Integrace strukturálních vzorků do databáze ve formátu PDF přináší mnoho duplikátů. Jedná 
se o různé vzorky, které odpovídají stejné fázi.  
Pro zobrazení skupin vzorků ve výsledcích vyhledávání, zaškrtněte políčko Group duplicate. 
Chcete-li zobrazit seskupené duplikáty, klikněte na znaménko plus předcházejícího prvního 
kandidáta. 
EVA kontroluje vzorky, které mají (první část názvu do čárky, pomlčky nebo): 

• Velmi podobné práškové vzorky, 
• stejné chemické složení nebo stejný název minerálu, označí je jako duplicitní. 
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Výsledky vyhledávání 

Výsledky vyhledávání se zobrazí v tabulce v záložce Seznamu kandidátů (Candidate List). 

 
Obrázek 43: Zobrazí se dialogové okno Vyhledávání/Přiřazení (skenů) s výsledky. Prvky 

spodní části uživatelského rozhraní jsou skryté. 
 
Všechny položky jsou popsány níže. 
Sloupec Popis 
Index # Číslo daného vzorku během vyhledávání . 
FOM Figure of Merit: čím vyšší je toto číslo, tím lepší je shoda. Vzorky 

jsou řazeny podle klesajícího FOM. 
Mtc Počet referenčních linií odpovídajících neznámému zobrazenému 

rozsahu. 
nM Počet referenčních linií neodpovídající neznámému zobrazenému 

rozsahu. 
% Aktuální Y-Scale procento. 
Source Název původní databáze. 
ID Číslo vzorku v databázi. 
Q Znak kvality. 
S Status vzorku. 
l/lcor I/ICOR je poměr I/ICOR mezi intenzitami nejsilnější linie sloučeniny a 

nejsilnější linií korundu, měřené skenu směsi 50-50, jak je uvedená 
v PDF databázi.  

Mineral Zdali se jedná o minerální sloučeninu nebo ne. 
Name Název sloučeniny jak je uvedená v databázi. 
Formula Chemické složení. 



DIFFRAC.EVA                                                                                             Uživatelský  manuál 

75 
DOC-M88-EXX200 V3 – 02.2013 

Tlačítko Popis 

 Zpět na začátek seznamu. 

 
Zobrazit N předchozích vzorků; N je počet 
aktuálně zobrazených vzorků.  

 Zpět na předchozí vzorek v seznamu. 

 Následující vzorek v seznamu. 

 Zobrazit N následujících vzorků; N je počet 
aktuálně zobrazených vzorků. 

 Přidat vzorek do seznamu. 

 Odebrat vzorek z výběru. 
 

Počet spárovaných kandidátů v porovnání s celkovým počtem kandidátů a uplynulá doba 
hledání v sekundách, jsou uvedeny vedle tlačítek. 
Když je kandidát v seznamu zaškrtnut, tak je zobrazen v grafickém zobrazení jako pomocný 
vzorek.  
Chcete-li vybrat kandidáta, zaškrtněte odpovídající políčko nebo klepněte na tlačítko Check. 
Kandidát je pak spojen s barvou. Tato barva se používá k zobrazení odpovídajícího vzorku 
v grafickém zobrazení. 
 
Vyhledávání/Přiřazení a grafické zobrazení 

Tato funkce je k dispozici od verze softwaru 2.0 a výše 

Zatímco je nová fáze (kandidát) měřená, čáry ostatních fází v dokumentu jsou tónovány dolů 
a blednou. Kandidát se jasně odlišuje od dříve přidaných fází podle jeho intenzivní barvy. 
Vlastnosti zobrazení "Barva Přiřazení" a "Jas Přiřazení" umožňují přizpůsobení těchto funkcí. 
Kromě toho, měřená fáze je zobrazena v barvě dalšího potenciálního kandidáta. 
Tečkovaná linie je zobrazena pod pozadím a pomocí pravítka. To pomáhá udržovat současný 
vzorek, který je viditelný, když není viditelná výška pozadí nebo když se zobrazí sken bez 
pozadí. 
Pokud je vybraná linie v seznamu kandidátů, tři tečky jsou zobrazeny na straně vybrané linie. 
Pokud linie již existuje jako vzorek, žádné body se nezobrazí. Pokud zvolená linie znázorňuje 
stávající vzorek, zobrazí se tečkovaná linie dole na pozadí v barvě vzorku a linie přes pravítko 
jako prostá linie. Tím se minimalizuje zmatek mezi kandidátem a existujícím vzorkem. 

! Poznámka 
Chcete-li zvýšit délku viditelného seznamu, použijte funkci auto-heat pro skrytí spodní části 
dialogového okna. Chcete-li zobrazit spodní část znovu, klepněte na záložku a potom na 
tlačítko Auto-hide. Viz kapitola " Funkce automatického skrytí " na straně 36. 

! Poznámka  
Je možné provést tuto operaci přímo na vzorku vybraném ze seznamu kandidátů. 
Chcete-li tak učinit: 
Klepněte pravým tlačítkem myši na linii vybraného vzorku pro zobrazení kontextového menu 
a klikněte na požadovaný příkaz. 
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Vybraní kandidáti mají vyhrazenou záložku. 

 
Obrázek 44: Záložka Selected Candidates (Vybraní kandidáti). 
 
Kandidáti jsou uvedeni v seznamu Selection. 
Údaje odpovídající vybranému kandidátovi, jsou uvedeny v tabulce Details. 
 
Měřítko vzorku 

 
Obrázek 45: Nastavení osy Y. 
 
Nastavte ručně měřítko vzorku pomocí posuvníku Y-Scale. 
Tlačítko Auto umožňuje nastavit automatické měřítko po neúspěšném manuálním nastavení. 
Algoritmus automatického nastavení měřítka je založen na všech liniích, s více než 10% 
relativní intenzitou. Vezměte prosím na vědomí, že bude stále nutné ruční nastavení ve 
většině případů, ale že by mělo být rychlejší. 
Kliknutím na tlačítko 100% bude nejvyšší výška skenu na 100% linii vzorku. 
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Residua 

 
Obrázek 46: Příprava zbytkového skenování 
 
Minoritní fáze jsou často obtížně identifikovatelné, protože vzorky odpovídající hlavním 
vrcholům mají lepší pozici v seznamu. Je možné vyloučit dříve vysvětlené regiony, aby se 
zvýšila váha nevysvětlených regionů. Minoritní fáze pak mají větší pravděpodobnost, že 
budou identifikovány. 
Když byly identifikovány některé fáze, je možné použít vzorky k vyloučení regionů kolem 
polohy píku. To je mnohem rychlejší, ale méně přesné než manuální provedení. 
 
Za tímto účelem: 

1. V dialogovém okně Search/Match (scan), vyberte záložku Selected Candidates 
(Vybraní kandidáti). 

2. V seznamu vyberte požadovaný vzorek. 
3. Vyberte nástroj Residu (Zbytek). 
4. Pomocí jezdce nastavte šířku pásma pro vyloučení oblasti kolem čar. Je také možné 

zadat hodnotu ručně v textové zóně FWHM; šířka vyloučené oblasti je odvozena z 
výšky píku a FWHM. 

5. Klepněte na tlačítko Apply (Použít). 

Chcete-li obnovit zrušené části, klepněte na tlačítko Reset. 
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Operace automatického vyhledávání/přiřazení  

Tato funkce je k dispozici od úrovně licence a software verze 2.0 nahoru 
 

EVA poskytuje možnost provádět automatické vyhledávání/přiřazení. 
Automatické vyhledávání bude pravděpodobně poskytovat přesné výsledky, pokud jsou 
splněny následující tři podmínky: 

• Nízký přesah mezi fázemi. 
• Každá fáze v neznámém vzorku musí mít relativní intenzity odpovídající fázi jeho  

referenčního vzorku v databázi. 
• Žádná fáze neukazuje významné rozšíření linie. 

Interaktivní Vyhledávání/Přiřazení je docela necitlivé na překrývání linií, nesrovnalosti 
relativních intenzit, zatímco rozšíření linií není velký problém, což umožňuje identifikaci fází 
ve složitých skenech, dokonce i u těch s relativně velkou preferenčí orientací. 

Uživatel musí být velmi opatrný při použití automatického vyhledávání. Jedná se o 
univerzální nástroj, pokud jsou splněny všechny tři podmínky. Avšak úspěšnost vyhledávání 
v praxi nemůže být známa předem. Poté je nutné pokračovat v hledání pomocí interaktivního 
Vyhledávání/Přiřazení.  

Chcete-li provést automatické vyhledávání/přiřazení: 

1. Vyberte požadovaný sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení. 
2. Klepněte na tlačítko Search/Match (scan) (Vyhledávání/Přiřazení (skenu)) v 

příkazovém panelu dat. 
- nebo - 
Klepněte pravým tlačítkem myši na aktuální sken, klepněte na Tool (Nástroj) a pak 
Search/Match (scan). 
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Obrázek 47: Dialogové okno Search/Match (scan). 

3. Nastavte parametry Vyhledávání/Přiřazení. 
4. Vyberte políčko Auto. 
5. Klepněte na tlačítko Match: Výsledky budou zobrazeny v seznamu kandidátů a 

odpovídající vzorek(y) přidány do grafického zobrazení a do datového stromu. 

 
Obrázek 48: Výsledek automatického Vyhledávání/Přiřazení. 
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Vyhledávání podle názvu  

Chcete-li provést Vyhledávání skenu podle názvu: 

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení. 
2. Klepněte na tlačítko Search/Match (scan) (Vyhledávání/Přiřazení (skenu)) v 

příkazovém panelu dat. 
- nebo - 
Klepněte pravým tlačítkem myši na aktuální sken, klepněte na Tool (nástroj) a poté 
Search/Match (scan). 

Zobrazí se dialogové okno Search/Match (scan):  

 
Obrázek 49: Dialogové okno Vyhledávání/Přiřazení (skenu) 

3. Klepněte na záložku Search by Name (Vyhledat podle jména). 

 
Obrázek 50: Hledání podle karty Název. 
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Parametry vyhledávání 
Vyhledávání lze provádět buď podle: 
- Názvu sloučeniny, například: quartz. 
- Jména autora, například: Lauer. 
- Chemického vzorce, například: {Fe3O4}.  
Některé řetězce mohou být použity současně. V tomto případě, musí být mezery vloženy jako 
oddělovače. Parametry jsou interpretovány v souladu s Or/And operátory. Operátor And (A) 
dává nabídku všech výsledků stanovených pro každý parametr. Operátor Or (Nebo) poskytuje 
spojení všech výsledků. 

Příklady s Operátorem And: 
Korund 
Výsledky zahrnují sloučeniny s nečistotami v Al2O3. 
Corunduml {Al2O3} 
Výsledky jsou omezeny na korund, jehož vzorec je Al2O3 nebo ekvivalentní. 

Příklady s operátorem Or: 
{PbO} {PbO2}  
Výsledky zahrnují všechny soubory odpovídající každé rovnici. 

Volba operátora je vždy aplikována na všechny definované řetězce. 

Pravidla pro všechny řetězce: 
Zakázané charakteristiky jsou automaticky odstraněny. 

Syntaxe pro názvy sloučenin: 
Všechny řetězce, jež nejsou zahrnuty v závorkách, jsou považovány za názvy složené. Velká 
a malá písmena se nerozlišují. Existují zástupné znaky: hvězdička (*) představuje libovolný 
řetězec, otazník zastupuje jeden znak. Čísla jsou odfiltrována. Chcete-li například najít 
kaolinit-1A, hledejte řetězec kaolinitu. 

Syntaxe pro jména autorů: 
Řetězce v závorkách jsou považovány za jména autorů. Zástupné znaky hvězdička (*) a 
otazník (?) nejsou povoleny v názvech autorů. Velká a malá písmena nejsou rozlišována. 

Syntaxe vzorců: 
Řetězce ve složených závorkách jsou považovány za vzorce. Zástupné znaky hvězdička (*) a 
otazník (?) jsou v chemických vzorcích zakázány.  
Autorizované znaky chemických vzorců: 

• Všechny chemické názvy prvků: velké písmeno, musí být použito pro první znak a 
malé písmeno pro druhý znak. 

• Mohou být použity hranaté závorky a standardní závorky. Jsou zaměnitelné. 
• Čísla s nebo bez desetinných míst, jakož i proměnných x, z a n. Tyto proměnné jsou 

nahrazeny číselnými hodnotami pro vyhledávání: x a z nahrazeny 0.01; a n nahrazeno 
5 v případě, že se ve vzorci středová tečkaje nahrazena 10 (středová tečka odděluje 
molekuly, například {AL2 (OH) 6 · H2O}). 
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• Znaky středová  tečka (·), čárka (,), pomlčka (-), mezera ( ) a lomítko (/). Středová 
tečka odděluje 2 molekuly. Při psaní musí být nahrazena společným bodem. Lomítko 
označuje konec vzorce. Nicméně, to není povinné. 

• Znaménko plus (+) a znaménko minus (-). Například: {FE1-xs}. 
• Mezery mezi názvy prvků případně jejich následné stechiometrie jsou nepovinné. 

Příklad: {Fe2O3} a {Fe2 O3} jsou ekvivalentní. 
• Chemické vzorce jsou testovány s ohledem na koncentraci v hmotnostních procentech   

4/10000. Například vzorce {Al2O3.H2O}, {AlO2H} a {AlO (OH)} jsou ekvivalentní; 
Al2O3 a Al2.667O4 taky. 

Vyjmutí výsledků 
Je možné před řetězecem použít znaménko minus (-) pro negování odpovídajících výsledků. 
Takto získané výsledky jsou všechny vzory, jež nejsou v souladu s vyhledávacími kritérii 
řetězce. Vezměte prosím na vědomí, že operátor And je nutný v případě řetězce, jemuž 
předchází znaménko minus. 
Příklad: Křemen –beta 
Výsledky hledání budou obsahovat všechny požadované křemeny s výjimkou β-křemenů. 

Ostatní databázové filtry 

Zaškrtněte Use other filters pro zobrazení dalších databázových filtrů a definujte ty volby. 
Viz kapitola "Databázové filtry" na straně 68. 

Spuštění vyhledávání  
Klikněte na List pro spuštění vyhledávání. Doba hledání je závislá na počtu vzorků, které se 
budou snímat. Po dokončení, jsou výsledky zobrazeny v záložce Candidate List (Seznam 
kandidátů). 

Výsledky vyhledávání 
Výsledky vyhledávání se zobrazí v tabulce v záložce Candidate List. 
 Viz kapitola "Výsledky vyhledávání" na straně 74. 
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Vytvoření databáze seznamu filtrů  

Seznam vzorků může být vytvořen z výsledků vyhledávání nebo vzorků dokumentu a může 
být použit jako databázový filtr. 

Vytvoření seznamu filtrů 
Seznamy filtrů jsou vytvořeny v záložce Candidate List v dialogovém okně Search/Match. 

 
Obrázek 51: Záložka Filter List. 

Chcete-li vytvořit seznam filtrů: 

1. Klepněte na záložku Filter List (Seznam filtrů) dole ve spodní části kontextové 
nabídky. Prázdný seznam kandidátů se zobrazí v horní části záložky. V dolní části v 
místní nabídce jsou nástroje pro vytvoření a ukládání seznamů. 

2. Vytvořte seznam vzorků s použitím operací seznamu (na levé straně): 
• Chcete-li přidat vzorky aktuálního seznamu filtrů, zvolte Insert (Vložit) a 

potom klepněte na tlačítko odpovídajícího vzorku (viz tabulka níže). 
• Chcete-li odebrat vzorky z aktuálního seznamu filtrů, vyberte možnost Delete a 

potom klepněte na tlačítko odpovídajícího vzorku (viz tabulka níže). 
Celý seznam vzorků lze vymazat klepnutím na tlačítko Clear List (Vyčistit seznam). 

Tlačítko Popis 
Selection Vzorky vybrané na seznamu kandidátů. Pouze operace Delete může 

být aplikována na tento výběr. 
Doc. Patterns Všechny vzorky daného dokumentu. 
Search by Name Všechny vzorky z aktuálního vyhledávání podle názvu. 
Search/Match Všechny vzorky z Vyhledávání/Přiřazení. 
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3. Uložte seznam filtrů do souboru filtrů (vpravo): 
• Zadejte název seznamu (omezeno na 13 znaků, mezery jsou nahrazeny "_"). 
• Zadejte popis seznamu (nepovinné). 
• Vyberte typ seznamu v souboru filtrů v záložce Database Filter, Subset a/nebo 

Exclude, zaškrtnutím odpovídajícího políčka. Pokud není vybrán žádný, 
seznam se nezobrazí v Databázi filtrů. Seznam může být použit jako pamětový 
seznam. Vybrání obou voleb je doporučeno. 

• Klikněte na tlačítko Save (Uložit) pro uložení seznamu filtrů. 
4. Pro opětovné vyhledávání v databázi, klepněte na tlačítko Rebuild. Dvě skupiny 

budou přidány pod skupinu PDF Databáze v záložce Database Filter: jeden pro 
všechny seznamy podružené a jeden pro všechny vyřazené seznamy. 

! Poznámka 
Není-li zadán žádný popis, název je použit jako název seznamu. Pokud je popis zadán, bude 
použit jako název seznamu v DIFFRAC.EVA (záložka databáze v dialogovém okně 
Nastavení, záložka Database Filter v dialogovém okně Search/Match ...). 
 
Výběr vzorků pro přidání nebo odstranění ze seznamu filtrů 
K dispozici jsou čtyři tlačítka, která odpovídají různým způsobům výběru vzorků do seznamu 
filtrů: 

• Výběr: klepněte na tlačítko Selection pro výběr vzorků do seznamu kandidátů. Pouze 
operace Delete může být aplikována na tento výběr. 

• Doc. Vzorky: klepněte na Doc. Patterns pro výběr všech vzorků z dokumentu. 

 

 
Obrázek 52: Vzorky z tohoto dokumentu jsou vloženy do seznamu filtrů.  



DIFFRAC.EVA                                                                                             Uživatelský  manuál 

85 
DOC-M88-EXX200 V3 – 02.2013 

• Vyhledávání podle jména: klikněte na Search by Name pro výběr všech vzorků 
z aktuálního vyhledávání podle názvu. 

 
 

 
Obrázek 53: Výsledné vzorky z vyhledávání podle názvu se vloží do seznamu filtrů. 
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• Vyhledávání/Přiřazení: klikněte na tlačítko Search/Match  pro výběr všech vzorků 
z aktuálního Vyhledávání/Přiřazení. Tato operace je univerzální, protože chemické a 
databázové filtry jsou komplexní. Viz část "Vyhledávání/Přiřazení " na straně 67. 

 
 

 
Obrázkek 54: Výsledné vzorky z Vyhledávání/Přiřazení, jsou vloženy do seznamu filtrů. 
 
Čtení seznamu filtrů 
Chcete-li si přečíst seznam filtrů, vyberte v seznamu Name (Jméno) a klepněte na tlačítko 
Read. Zobrazí se seznam vzorků, které patří do seznamu filtrů. 
Smazání seznamu filtrů 
Chcete-li odstranit seznam filtrů, vyberte v seznamu Name a klepněte na tlačítko Delete 
(Smazat). 
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Vyhledávání podle čísla  

Chcete-li provést vyhledávání podle čísla: 

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení pro přístup k nástrojům 
skenu. 

2. Klepněte na položku Search by Number (Vyhledat podle čísla) v příkazovém 
panelu dat. 
- nebo - 
Klepněte pravým tlačítkem myši na sken, zobrazí se menu. Poté klikněte na 
tlačítko Tool (Nástroj). Klepněte na tlačítko Search by Number: Zobrazí se 
dialogové okno Scan Search by Number: 

 
3. Vyberte požadovanou databázi v rozevíracím seznamu Database (Databáze), 

pokud je to nutné. 
4. Zadejte číslo vzorku. 

Systém číslování vzorku je schéma odpovídající databáze. 
Například, to je VV-XXXX pro PDF-2 databázi do vydání 2004 a SS-VVV-XXXX 
pro PDF-2 od vydání 2005 a pro všechny PDF-4. 

5. Klepněte na tlačítko Insert (Vložit) pro vložení odpovídajícího vzorku v grafickém 
zobrazení a v datovém stromu. 

  



DIFFRAC.EVA                                                                                             Uživatelský  manuál 

88 
DOC-M88-EXX200 V3 – 02.2013 

Odečtení pozadí  

Při vložení skenu je ve výchozím nastavení zobrazen jak originální sken, tak pozadí. Pozadí je 
zobrazeno jako přerušovaná čára. Počáteční pozadí se počítá s výchozími parametry. 

Odečíst pozadí od skenu pomocí DIFFRAC nebo vylepšených metod: 

1. Vyberte požadovaný sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení. 
2. Klepněte na tlačítko Background (Pozadí) v příkazovém panelu dat, klepněte 

pravým tlačítkem na sken a potom klepněte na tlačítko Tool (Nástroj). 
3. Klepněte na tlačítko Background v podnabídce. Zobrazí se dialogové okno 

Background. 

  
4. Chcete-li zobrazit pouze odečtené pozadí, vyberte Background subtracted. 
5. Zaškrtněte políčko Enhanced (Vylepšený), pokud je preferována odpovídající 

metoda. Toto zaškrtávací políčko by mělo být vymazáno pro přípravu dat pomocí 
vyhledávání/přiřazení. 

6. Pomocí posuvníku nastavte zakřivení v případě, že jsou na pozadí hrby. 
7. Chcete-li vytvořit sken z pozadí linie, klepněte na tlačítko Append Background as 

a Scan. Nový sken bude přidán do seznamu skenů v datovém stromu. 

Metody DIFFRAC a vylepšené metody jsou popsány v příloze na straně 180. 
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Vyhledávání píků  

Chcete-li ve skenu provést vyhledávání píku:  

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení.  
2. Klikněte na položku Peak Search (Vyhledávání píků) v seznamu Nástrojů (Tool 

list) na příkazovém panelu dat (Data Command panel).   
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na sken a poté na tlačítko Tool (Nástroj) a poté 
na tlačítko Scan Peak search (Vyhledávání píků ve skenu) 

Zobrazí se dialogové okno Vyhledávání píků. 

 
3. Posuňte jezdcem pro zobrazení pomocných píků. Je-li amplituda jezdce příliš 

malá, použijte tlačítko Zvětšit interval ( ); v případě, že přesnost jezdce je 

příliš nízká, použijte tlačítko Snížit Interval ( ). Klepnutím na tlačítko 
Default (Výchozí) se vrátíte na původní parametry.  

4. Pokud je to nutné, vyjměte Kα2 příspěvek zaškrtnutím políčka Remove Ka2 
contribution (Odebrat Kα2). Není nutné používat odizolování Kα2, které vytváří 
četné artefakty. Vezměte prosím na vědomí, že intenzity píků jsou intenzity, 
vyplývající pouze z příspěvku Kα1. 

5. Po dokončení vyhledávání píků pokračujte některým z následujících kroků: 
• Nejsou-li nutné ruční úpravy, klepněte na tlačítko Make DIF (Vytvořit DIF) 

pro vytvoření DIF vzorku. V stromu dat se vytvoří seznam vzorků, lze jej 
upravovat stejně jako jednotlivé píky, ze kterých se skládá. 

• Jsou-li nutné ruční úpravy, klepněte na položku Append to List (Připojit 
k seznamu). Upravte seznam pomocí nástroje Edition (Úpravy) z ovládacího 
panelu. Vytvoří se seznam píků. Každý pík v tabulce vlastností lze upravit.  

Výchozí šířka EVA je 0,3 stupně nebo ekvivalent 15 kroků ve stupních, v závislosti na 
rozsahu skenu.  
V případě, že hodnota 0,3 stupňů spadá do rozmezí od 1 do 30 kroků (v případě, že velikost 
kroku je mezi 0,01 a 0,3 °), 0,3 ° je udržována jako výchozí hodnota. V případě, že šířka je 
větší, bude výchozí hodnota šířky nastavena na 15 kroků.  
Viz kapitola "Vlastnosti" na straně 109 pro popis vlastností vzorku a kapitola "Změna 
vlastností píku" na straně 134 pro popis vlastností píku. 
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Výpočet odizolování Kα2  

Pro výpočet Kα2 odizolování na skenu:  

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení.  
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na sken a zvolte Tool (Nástroj). V podmenu 

klikněte na Strip Kα2 (Odizolovat Kα2): zobrazí se dialogové okno Strip Kα2.  

 
Pomocná linie ukazuje odizolované linie Kα2.   
Výchozí poměr intenzit se načte z nasnímaných dat (pokud je 0, sken byl měřen 
pomocí monochromatického záření a nevyžaduje tuto úpravu).  

3. Pomocí jezdce nastavte poměr. Je-li amplituda jezdce příliš malá, použijte tlačítko 

Zvětšit interval ( ); v případě, že přesnost jezdce je příliš nízká, použijte 

tlačítko Snížit Interval ( ). Klepnutím na tlačítko Default (Výchozí) se 
vrátíte na původní parametry.  

4.  Jakmile je výsledek uspokojivý:  
• Klikněte na Append (Připojit) pro připojení skenu s odečtenou Kα2 k 

dokumentu. Sken bude přidán do seznamu skenů a jeho vlastnosti bude 
možné upravovat v tabulce vlastností. 

• Klepněte na tlačítko Replace (Nahradit) pro nahrazení původního skenu 
skenem s odečtenou Kα2. 
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Fourierovo vyhlazování a rozšíření  

Fourierovou vyhlazování dává podobné výsledky jako vyhlazování pomocí polynomu. 
Kombinace vyhlazování a interpolace s Fourierovou transformací je velmi prospěšná pro 
vzhled kontinuální křivky při vykreslování dat a pro vylepšení dat.  

Na Fourierově ovládacím panelu se zobrazí křivka pro nastavení Fourierova filtru. Tato 
křivka se nazývá silové spektrum, kde:  

• X je šířka pásma ve stupních-1 (maximální nastavení: 1/velikost kroku). 

• Y je hustota energie v zásobníku, vzhledem k maximu v dB.  

Mezní (prahové) hodnoty pro frekvence oslabení mohou být upraveny. Pro rozšíření je jiné 
nastavení (x1 bez rozšíření, nebo x2, x4, x8, a x16).  

 

 

Obrázek 55: Schematické znázornění Fourierova vyhlazování. 

Odhadované výkonové spektrum surových dat obvykle vykazuje ohyb připomínající loket. 
Nalevo jsou data reprezentativní pro značnou část signálu (nízkofrekvenční rozsah); plochý 
ocas v horním rozsahu frekvencí představuje vysokofrekvenční šum (obvykle nežádoucí). 
Frekvence zarážky (vyjádřeno v počtu datových bodů na stupeň) je v přímém vztahu k šířce 
nejužšího píku skenu. To závisí na vzorku a má absolutní limit pro danou konfiguraci 
nástroje.  

V některých případech může být sken zkreslen z důvodu nadměrné velikosti kroku, a to i 
přesto, že mezní frekvence je zřetelně nižší než 1/velikost kroku. V tomto případě rozšíření 
dat umožňuje interpolaci mezi jednotlivými stupni a hladší sken. Tyto body jsou počítány za 
vzniku jediné frekvencí limitované křivky přes původní množinu bodů. Zkušenost a teorie 
naznačují, že difrakční měření jsou omezená frekvencí. Proto lze extra body považovat za 
spolehlivé.  
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Použití Fourierova vyhlazení  

Chcete-li používat Fouriera:  

1. Vyberte požadovaný sken v datovém stromu nebo v grafickém zobrazení.  
2. Klepněte na Fourier Smooth (Fourierovo vyhlazení) v seznamu nástrojů na 

příkazovém panelu dat.   
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na sken, a potom zvolte v kontextové nabídce 
Tool (Nástroj). Klikněte v podmenu na Fourier Smooth; 

3. V seznamu vyberte rozšíření (kroky x1, x2, x4, x8, a x16).  
4. Pokud je to nutné, nastavte mezní hodnoty v poli Limit (deg^-1) nebo posunutím 
červených a žlutých kruhů. Chcete-li přesunout kruh, přejděte na něj, a když se 
ukazatel změní na ruku, přetáhněte jej do požadované polohy. Zobrazí se pomocná 
linie vylepšeného skenu v 1D zobrazení. 

5. Nakonec:  
• Klikněte na Append (Připojit) pro připojení vyhlazeného skenu k 

dokumentu. Sken je přidán do seznamu skenů a jeho vlastnosti mohou 
být upraveny v tabulce vlastností.  

• Klepněte na tlačítko Replace (Nahradit) pro nahrazení původního 
skenu vyhlazeným skenem.   
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Vyhlazení skenů  

Chcete-li sken vyhladit:  

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení.  
2. Klepněte pravým tlačítkem myši a v zobrazeném menu zvolte Tool (Nástroj). Poté 

klikněte na Smooth (Vyhladit): Zobrazí se dialogové okno Smooth. 

 
3. Pomocí jezdce nastavte faktor vyhlazení: pomocná linie ukazuje vyhlazenou linii. 

Pokud je amplituda jezdce příliš malá, použijte tlačítko Zvětšit Interval ( ). 

Pokud je přesnost jezdce příliš nízká, použijte tlačítko Snížit Interval ( ). 
Klepněte na Default (Výchozí) pro změnu na původní parametry.  

4. Jakmile je výsledek uspokojivý:  

• Připojte vyhlazené skeny k dokumentu: klepněte na tlačítko Append 
(Připojit).  

• Nahraďte původní sken vyhlazeným skenem: klepněte na tlačítko 
Replace (Nahradit). 
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Korekce X-offsetu  

Tuto funkci použijte ke korekci skenu pro systematický posun nuly. Například systematický 
posun 2θ ve 2θ skenu lze upravit pomocí referenčního vzorku, o kterém se ví, že je přítomen 
ve vzorku. 

Výchozí rozsah EVA nastavení pro X-Offset je ekvivalent ± 10 kroků ve stupních.  

Chcete-li upravit X-Offset:  

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení.  
2. Klepněte pravým tlačítkem myši, zobrazí se příslušné menu a potom zvolte Tool 

(Nástroj), poté zvolte X-Offset: Zobrazí se dialogové okno X-Offset.  

 
3. Pomocí jezdce nastavte X-Offset: pomocná linie ukazuje výslednou linii. Pokud je 

amplituda posuvníku příliš malá, použijte tlačítko Zvětšit interval ( ). V 
případě, že je přesnost posuvníku příliš nízká, použijte tlačítko Snížit interval  

( ). Klepněte na tlačítko Default (Výchozí) pro návrat na výchozí parametry. 
4. Jakmile je výsledek uspokojivý:  

• Připojte vyhlazené skeny k dokumentu: klepněte na tlačítko Append 
(Připojit).  

• Nahraďte původní sken vyhlazeným skenem: klepněte na tlačítko 
Replace (Nahradit). 

 

! Poznámka 

Systematický posun X je u moderního difraktometru velmi nepravděpodobný. 
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Oprava chybného posunu vzorku  

Chybnému posunu vzorku lze jen obtížně zabránit, a to zejména u svrchu plněných vzorků. U 
2θ a θ skenů, EVA může opravit chybné posuny v závislosti na rozsahu goniometru. Poloměr 
může být změněn přímo v tabulce Vlastnosti skenu.  

 

Obrázek 56: Ukázka chybného posunu.  

1. Vyberte snenk v datovém stromu nebo v 1D zobrazení.  
2. Klepněte pravým tlačítkem myši, zobrazí se příslušné menu a potom zvolte Tool 

(Nástroj), poté zvolte Displacement (Posun): Zobrazí se dialogové okno 
Displacement. 

 
3. Pomocí jezdce nastavte Posun: pomocná linie ukazuje výslednou linii. Pokud je 

amplituda posuvníku příliš malá, použijte tlačítko Zvětšit interval ( ). V 
případě, že je přesnost posuvníku příliš nízká, použijte tlačítko Snížit interval  

( ). Klepněte na tlačítko Default (Výchozí) pro návrat na výchozí parametry. 
4. Jakmile je výsledek uspokojivý:  

• Připojte upravené skeny k dokumentu: klepněte na tlačítko Append 
(Připojit).  

• Nahraďte původní sken upraveným skenem: klepněte na tlačítko 
Replace (Nahradit). 

! Poznámka 

X-offset a chybný posun je obtížné od sebe navzájem odlišit, a to zejména pro skeny, měřené 
pod 90 ° 2θ. Neexistuje žádná nevýhoda pro fázovou analýzu s korekcí X offsetu pro opravu 
chybného posunu vzorku. Nicméně, je to nevhodné pro krystalografie - v skutečnosti, žádná z 
těchto oprav by neměla být použita pro krystalografii, protože většina softwaru pro 
krystalografii může provést podobné opravy.  
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Potlačení aberantních bodů  

EVA provádí statistický test pro každý bod porovnáním se dvěma sousedy. Hodnoty bodu, 
které v testu selžou, jsou obvykle aberantní (parazitní signál) a mohou být nahrazeny střední 
hodnotou dvou sousedních bodů.  

Chcete-li odstranit aberantní body ze skenu:  

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení.  
2. Klepněte na tlačítko Aberrant (Aberantní) v seznamu nástrojů na příkazovém 

panelu dat.   
- nebo -  
Klepněte pravým tlačítkem myši na sken a poté zvolte Tool (Nástroje), poté 
klikněte na Aberrant: Zobrazí se dialogové okno Aberrant. 

 
3.  Poté zvolte jednu z možností:  

• Připojte vyhlazené skeny k dokumentu: klepněte na tlačítko Append. Sken je 
přidán do seznamu skenů a jeho vlastnosti je možné upravit v tabulce 
vlastností. 

• Nahraďte původní sken upraveným skenem: klepněte na tlačítko Replace. 

! Poznámka 

Tato funkce je pro moderní difraktometry obvykle zbytečná. 

 

  



DIFFRAC.EVA                                                                                             Uživatelský  manuál 

97 
DOC-M88-EXX200 V3 – 02.2013 

Výpočet oblastí  

Výpočet oblastí je statistický výpočet, který předpokládá, že v intervalu existuje pouze jediný 
pík. Výpočty oblastí jsou prováděny mezi dvěma body, nazvanými "vstupní body" (obvykle 
určené pomocí myši). Výpočet poskytuje informace, jako je poloha maxima píku a čistá 
oblast píku. Nejedná se o profilování. Pro přiřazení profilu použijte k tomu určený software, 
jako je DIFFRAC.TOPAS. 

Chcete-li vypočítat oblast: 

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení.  
2. Klepněte na tlačítko Create Area (Vytvořit oblast) v seznamu Nástrojů na 

příkazovém panelu dat.   
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na sken a poté zvolte Tool (Nástroj), poté 
klikněte na (Vytvořit oblast): Zobrazí se dialogové okno Create Area. 

 
3. Klepněte na položku Select an Area pro výběr oblasti pomocí myši (stiskněte a 

držte levé tlačítko myši, přejděte na opačný konec vybrané oblasti a uvolněte 
tlačítko). Výsledky pro aktuální sken se zobrazí v odpovídajících polích. 

4. Klepněte na tlačítko Append this Area (Připojit tuto oblast) ve stromu dat.  

Oblasti jsou graficky zobrazeny:  

• Základní linie na spodní části oblasti. 
• Přerušovaná linie v polovině maximální hodnoty 

(zobrazí FWHM a tečnici). 
• Kříž představující polohy těžiště.  
• Vertikální šipka představuje polohu maxima. 

Chcete-li upravit oblast, přetáhněte libovolný kruh linie spodní oblasti. 

! Poznámka 

Výpočty oblastí na více skenech jsou povoleny pouze tehdy, pokud byly všechny skeny 
měřeny pomocí stejné vlnové délky.  
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Položka Popis 
Úhel  
Left/Right Angle Výsledky výpočtu: úhly. Vstupní data se na ose X zaokrouhlují 

na nejbližší datový bod, zatímco na Y je vstupní nezaokrouhlená 
hodnota. 

Obs. Max Úhel odpovídající maximální intenzitě. 
FWHM Šířka v polovině maxima píku. 
Chord Mid. Střední tětiva nakreslená mezi středními hodnotami průsečíků 

použitých pro stanovení FWHM. 
I. Breadth Čistá plocha (v cps x jednotky skenů) děleno čistá výška (v cps).  

Jedná se o šířku obdélníku majícího stejnou čistou výšku a stejný 
povrch jako pík. Uváděno v jednotkách skenu. 

Gravity C. Třetí odhad polohy píku. Jedná se o těžiště  
píku. Je to střední hodnota každé polohy X  
v intervalu váženém čistou intenzitou. Uvedeno v d (Å) je-li sken 
2θ. 

Oblast (cps x deg)  
Raw area Vypočteno pomocí lichoběžníkové metody a uvedeno v  

cps × jednotky skenu (cps×stupně pro úhlové skeny). Net Area 
Intenzita (cps)  
Left/Right Int. Levá/Pravá výška, uvedená v cps. 
Gross Int. Hrubá intenzita. 
Net Height Čistá výška. 
Scherrerovo hodnocení  
Crystallite Size Velikost Krystalitů v Angstrémech (Ǻ). 
Use FWHM Vyberte tuto volbu, pokud chcete použít FWHM pro výpočet 

velikosti krystalitů. 
Use I. Breadth Vyberte tuto volbu, pokud chcete použít Intenzitu šířky pro 

výpočet velikosti krystalitů. 
K= Scherrerova konstanta pro výpočet velikosti krystalitů pomocí 

Scherrerova vzorce, obvykle se používá rozmezí 1 nebo 0,89. 
Výchozí hodnota je 1. 

Instr. Width =  Instrumentální FWHM (FWHM pro materiál, který nevykazuje 
rozšíření nad rámec příspěvku přístroje) používá se pro výpočet 
velikosti krystalitů pomocí Scherrerova vzorce. Výchozí hodnota 
je 0. 
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Přidání a odčítání skenů  

Chcete-li přidat sken: 

1. Vyberte sken v datovém stromu.  
2. Klepněte na tlačítko Add (Přidat) do seznamu Nástrojů na příkazovém panelu dat.  

- Nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na multi-výběr skenů a poté zvolte Tool 
(Nástroj). Poté klepněte na tlačítko Add. 

Výsledný sken se zobrazí v grafickém zobrazení a je přidán do seznamu měření v datovém 
stromu. Výsledný sken je uveden názvem prvního zvoleného skenu. K vlastnostem 
výsledného skenu lze přistupovat stejným způsobem jako k vlastnostem původního skenu. 

Chcete-li odečíst dva skeny:  

Pomocí dvou skenů - jako příklad, sken A a sken B. Pokud by uživatel chtěl odečíst sken B od 
skenu A, je třeba použít následující postup:  

1. První vyberte sken A a pak sken B pomocí nástroje multi-výběr v datovém stromu.  
2. Klepněte na tlačítko Substract (Odečíst) v seznamu Nástrojů na příkazovém panelu 

dat.  
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši (multi-výběr) a poté zvolte Tool. Klepněte na 
tlačítko Add. 

Chcete-li odečíst sken A od skenu B:  

1. První zvolte sken B a pak sken A pomocí nástroje multi-výběr v datovém stromu. 
2. Klepněte na tlačítko Substract v seznamu Nástrojů na příkazovém panelu dat.  

- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši (multi-výběr), a poté zvolte Tool. Nakonec 
klepněte na tlačítko Add. 

Každý výsledný sken se zobrazí v grafickém zobrazení a je přidán do seznamu skenů v 
datovém stromu. Výsledný test je uveden názvem prvního zvoleného skenu. K vlastnostem 
výsledného skenu lze přistupovat stejně jako k vlastnostem původního skenu. 
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Sloučení skenů  

Sloučení několika skenů a vytvoření jediného skenu může být užitečné při provádění 
Vyhledávání/Přiřazení dat, které byly měřeny a ukládány v oddělených skenech. 

Skeny jsou sloučeny v Cps, i když aktuální Y-stupnice je v bodech. Výsledkem je, že uživatel 
může pracovat se skeny, které nebyly měřeny ve stejném měřicím čase na krok.  

Funkce Sloučení funguje takto:  

• Rozdíl mezi koncovým úhlem skenu při nižších úhlech a počátečním úhlem skenu při 
vyšších úhlech musí být menší nebo roven 1,1 kroku skenu s větším krokem. Tato 
podmínka je splněna, pokud skeny sdílí jeden nebo více datových bodů. Doporučuje 
se, aby skeny sdílely alespoň jeden datový bod.  

• Sken, který slouží jako referenční, je první vybraný sken, další sken se nazývá "slave".  
• Podmínky měření referenčního skenu jsou uchovávány pro sloučený sken. 

Chcete-li sloučit skeny: 

1. Vyberte sken v datovém stromu.  
2. Klepněte na položku Merge (Sloučit) v seznamu Nástrojů na příkazovém 

paneludat.  
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na multi-výběr a potom klepněte na Tool 
(Nástroj). Klepněte na tlačítko Merge. 

Výsledné skeny se zobrazí v grafickém zobrazení a jsou přidány do seznamu skenů v datovém 
stromu. Výsledný sken je uveden názvem prvního zvoleného skenu. K vlastnostem 
výsledného skenu lze přistupovat stejně jako k vlastnostem původního skenu. 
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Popis algoritmu Slučování skenů  

• „Slave“ skeny se vynásobí koeficientem měření. Z tohoto důvodu, je průměrná 
intenzita sdílené oblasti stejná jako v referenčním skenu.  

• V případě, že se velikost kroku liší v obou skenech, „slave“ sken se přenastaví 
(interpoluje) tak, aby velikost kroku byla stejná.  

• Ve sdílené oblasti je plynulý přechod mezi skeny.  

I = p.IA + (1-p) IB  

Kde p je podíl skenu A. Ten se pohybuje mezi 1 - 0. Pokud jsou skeny zobrazeny v bodech, 
Cps jsou převedeny pomocí počtu kroků referenčního skenu. 

 

Obrázek 57: Algoritmus slučování, osa Y v Countech za sekundu (Cps). 
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Přenastavení měřítka u aktuálního skenu  
Tato funkce je k dispozici až od verze softwaru 2.0 a výše. 

Chcete-li porovnat dva skeny, je vhodné u jednoho ze skenů změnit měřítko. Chcete-li to 
provést, vynásobte sken uvedeným faktorem nebo přidejte hodnotu offsetu. 

Chcete-li aktuální sken vynásobit daným faktorem: 

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení.  
2. Klepněte na Y-Scale factor (Y-faktor stupnice) v seznamu nástrojů na 

příkazovém panelu dat.   
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši, zobrazí se příslušné menu a potom klepněte na 
tlačítko Tool (Nástroj). Klikněte na Y-Scale factor: zobrazí se dialogové okno  
Y-Scale factor.  

 
3. Pomocí jezdce nastavte Y-Scale factor: pomocná linie ukazuje výslednou linii. 

Pokud je amplituda jezdce příliš malá, použijte tlačítko Zvětšit interval ( ). V 
případě, že je přesnost jezdce příliš nízká, použijte tlačítko Snížit interval 

( ). Klepněte na tlačítko Default (Výchozí) pro návrat na výchozí parametry. 

4. Jakmile je výsledek uspokojivý:  

• Připojte upravené skeny k dokumentu: klepněte na tlačítko Append 
(Připojit).  

• Nahraďte původní sken upraveným skenem: klepněte na tlačítko 
Replace (Nahradit). 

Je možné zadat hodnotu Y-Scale faktoru přímo v poli Y-Scale faktor v tabulce Vlastnosti 
skenu. 

 Chcete-li přidat hodnotu offsetu u skenu: 

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení.  
2. Klepněte na Y-offset v seznamu Nástrojů na příkazovém panelu dat.  

- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši, zobrazí se příslušné menu a potom klepněte na 
tlačítko Tool. Klikněte na Y-Offset: zobrazí se dialogové okno Y-Offset.  

 
3. Pomocí jezdce nastavte Y-Offset: šedá linie ukazuje výslednou linii. Pokud je 

amplituda posuvníku příliš malá, použijte tlačítko Zvětšit interval. V případě, že 
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je přesnost posuvníku příliš nízká, použijte tlačítko Snížit interval. Klepněte na 
tlačítko Default pro návrat na výchozí parametry. 

4. Jakmile je výsledek uspokojivý:  
• Připojte upravené skeny k dokumentu: klepněte na tlačítko Append 

(Připojit).  
• Nahraďte původní sken upraveným skenem: klepněte na tlačítko 

Replace (Nahradit). 

Je možné zadat hodnotu Y offsetu přímo v poli Y-Offset v tabulce vlastnosti skenu. 

 

Normalizace skenu  

Existují tři různé způsoby, jak normalizovat sken pomocí EVA. Skeny mohou být 
normalizovány tak, aby sdílely stejnou maximální intenzitu, společný bod, nebo všechny body 
skenu. Všechny skeny, zobrazené v grafickém zobrazení budou normalizovány.  

Chcete-li normalizovat skeny v jedné poloze:  

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybranou polohu v grafickém zobrazení. 
Zobrazí se kontextové menu. 

2. Klepněte na Normalize all visible Scans… (Normalizovat všechny viditelné 
skeny...). 

3. Klepněte na tlačítko Normalize at position 2Th = … CPS… (Normalizovat v 
poloze 2Th = ... CPS ...) 

Chcete-li normalizovat skeny v maximální intenzitě: 

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na místo v grafickém zobrazení, kde je třeba 
normalizovat. Zobrazí se kontextové menu. 

2. Klepněte na Normalize all visible Scans….  
3. Klepněte na tlačítko Normalize at maximum intenzity CPS = … (Normalizovat 

v maximální intenzitě CPS = ...). 

Chcete-li normalizovat skeny na skenu:  

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný sken. Zobrazí se kontextové menu.  
2. Klepněte na Normalize all visible Scans…. 
3. Klepněte na Normalize on scan... (Normalizovat na skenu). 
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Výpočet krystalinity  

Je možné vypočítat krystalinitu vzorku z jeho skenu. 

Vzorce použité pro výpočet procenta amorfní fáze a krystalinity jsou následující:  

 
 
 

%	Amorfní =
á	 á	

á	
 x 100 

% Krystalinity= 100 - %	Amorfní  

 Celková oblast 

Obrázek 58: Celková plocha: pozadí s 0,01 zakřivením přijatým automaticky. 

 

Redukovaná oblast 

 

Obrázek 59: Redukovaná plocha: pozadí nastaveno uživatelem. 

 

Pro výpočet krystalinity:  

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v grafickém zobrazení.  
2. V tabulce vlastností skenu, zaškrtněte políčko Compute Crystalinity 

(Vypočítat krystalinitu).  

Procento Krystalinity je uvedeno v následující tabulce: %-Crystallinity. 
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Simulace štěrbinového módu  

Měření lze provádět pomocí pevné nebo proměnlivé štěrbiny. Měření, prováděné za použití 
určitého typu štěrbiny, může být ale také simulováno pomocí jiného typu štěrbiny.  

Štěrbinová simulace je speciální projekce y hodnot původních dat, která závisí na typu 
používané štěrbiny. Další údaje, týkající se skenu (píky, oblasti, čáry, pozadí), budou 
promítány i v případě, že jsou zobrazeny pomocí simulovaného skenu.  

Pro simulaci štěrbinového modu:  

1. Ujistěte se, že je sken vybrán v datovém stromu.  

2. Změňte Simul. Slit Mode (Simul. Štěrbinový mód) v tabulce vlastností skenu. 
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Exportování skenů  

Exportování celého skenu  

Je možné odeslat sken v podobě souboru. Chcete-li tak učinit:  

1. Zvolte sken v datovém stromu nebo v grafickém zobrazení. 
2. Klepněte na položku Export Scan (Exportovat sken)... v seznamu souborů v 

příkazovém panelu dat.   
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši, zobrazí se příslušné menu a potom klepněte na 
příkaz File (Soubor). Klepněte na tlačítko Export Scan... Zobrazí se dialogové 
okno Export Scan. 

3. Zadejte název RAW souboru a klepněte na tlačítko Save (Uložit). 

Exportování části skenu  

Tato funkce je k dispozici od verze softwaru 2.0 a výše 

Je možné odeslat část zvoleného skenu jako raw soubor. Chcete-li tak učinit:  

1. Zvolte sken v datovém stromu nebo v grafickém zobrazení.  
2. Klepněte na položku Export Partial Scan... (Odeslat část skenu) v seznamu 

souborů v příkazovém panelu dat.   
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši, zobrazí se příslušné menu a potom klepněte na 
příkaz File (Soubor). Klepněte na tlačítko Export Partial Scan... Zobrazí se 
dialogové okno Export Partial Scan. 

 
3. Počáteční hodnoty jsou převzaty z aktuálního rozsahu zoomu. Zadejte Start 

(Počáteční) a End (Koncové) hodnoty požadovaného rozsahu odeslání. 
4. Klepněte na tlačítko Export…: Zobrazí se dialogové okno Odeslání části skenu 
5. Zadejte název RAW souboru a klepněte na tlačítko Save (Uložit).  

Exportování pozadí  

Tato funkce je k dispozici od verze softwaru 2.0 a výše 

Je možné odeslat vypočtené pozadí skenu jako raw soubor. Chcete-li tak učinit:  

1. Zvolte sken v datovém stromu nebo v grafickém zobrazení. 
2.  Klepněte na položku Export Scan... (Exportovt sken…) v seznamu souborů v 

příkazovém panelu dat.   
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši, zobrazí se příslušné menu a potom klepněte na 
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příkaz File. Klepněte na tlačítko Export Scan...: Zobrazí se dialogové okno 
Export Scan.  

3. Zadejte název RAW souboru a klepněte na tlačítko Save. 
 

Nahrazení a duplikování skenů  

Tato funkce je k dispozici od verze softwaru 2.0 a výše 

Nahrazení skenu  

Je možné nahradit sken v dokumentu EVA dalším skenem načteným z jiného souboru. 
Zatímco data skenu jsou nahrazena dceřinými daty, jako jsou píky, oblasti a vzorky jsou 
zachovány.  

Je zde jedna podmínka, která musí být splněna pro úspěšnou výměnu skenu: osy skenování 
musí být podobné. Všechny děti z původního skenu, které jsou mimo doménu nového skenu, 
budou skryty. Není možné nahradit skeny vícerozsahovým skenem.  

Chcete-li nahradit sken jiným skenem:  

1. Zvolte sken, který má být nahrazen.  
2. Klepněte na položku Replace Scan... (Nahradit sken) v seznamu souborů v 

příkazovém panelu dat.   
- nebo -  
Klepněte pravým tlačítkem myši, zobrazí se příslušné menu a potom klepněte na 
příkaz File (Soubor). Klepněte na tlačítko Replace Scan...: Zobrazí se dialogové 
okno Replace Scan.  

3. Vyberte požadovaný  RAW soubor a klepněte na tlačítko Open (Otevřít). 

Duplikování skenu  

Kopírování skenů spočívá v kopírování dceřiných dat vybraného skenu do importovaného 
skenu (duplikovaný sken). Původní sken a odpovídající data budou zachována.  

Některé odhady jsou schopné předvídat, jak bude zobrazena kopie skenu:  

• Je-li 1D zobrazení v seznamu skenů, oba skeny se zobrazí ve stejném 
zobrazení.  

• Je-li 1D zobrazení specifické pouze pro konkrétní sken, bude vytvořeno druhé 
zobrazení.  

• Pokud není 1D zobrazení pro daný sken ani jeho seznam, nebude vytvořeno 
žádné 1D zobrazení. 
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Chcete-li kopírovat sken:  

1. Zvolte sken, který má být duplikován.  
2. Klepněte na položku Clone Scan... (Duplikovat sken) v seznamu souborů v 

příkazovém panelu dat.   
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši, zobrazí se příslušné menu a potom klepněte na 
příkaz File (Soubor). Klepněte na tlačítko Clone Scan...: Zobrazí se dialogové 
okno Clone Scan. 

3. Vyberte požadovaný  RAW soubor a klepněte na tlačítko Open (Otevřít). 
 

Práce se vzorky  

Vložení vzorku  

Pro vložení vzorku do prázdného dokumentu zvolte Vyhledávání podle názvu nebo 
Vyhledávání podle čísla. Chcete-li tak učinit:  

1. Vytvořte nový dokument kliknutím na tlačítko New (Nový; je-li to nutné). 
2. Vyberte uzel dokumentu v datovém stromu.  
3. Klepněte na položku Search by Name (Vyhledat podle jména) nebo Search by 

Number (Vyhledat podle čísla) v seznamu nástrojů na příkazovém panelu dat. 
- nebo -  
Klepněte pravým tlačítkem myši na uzel dokumentu a klepněte na Tool (Nástroj). 
Poté zvolte v podnabídce možnost Search by Name nebo Search by Number.  

4. Postupujte, jak je popsáno v kapitole " Vyhledávání podle názvu" na straně 80 a 
"Vyhledávání podle čísla "na straně 87. 
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Vlastnosti  

Vlastnosti vzorku 

Vlastnosti Popis 
Data  
Legend Legendu použijte k charakterizaci dat. Viz část "Vytvoření 

popisku" na straně 52. 
Atributy  
Visible Pro odstranění vybraného vzorku z grafického displeje zrušte 

zaškrtnutí políčka Visible (Viditelný).  
Zaškrtněte políčko pro zobrazení aktuálního vzorku. 

Color Vyberte si barvu zobrazení aktuálního vzorku. 
Display Zvolte zobrazení informací o vzorku. 
Line thickness Vyberte tloušťku linie. 
Marker Image Vyberte označení obrázku. 
Marker Size Vyberte označení velikosti. 
Stick visibility Zvolte náhledy, ve kterých by měly být viditelné tyčky. 
Materiál  
Compound name Název sloučeniny, jak je uložen v databázi. 
Formula Chemický vzorec. 
SS-VVV-PPPP Číslo referenčního vzorku (ZZ = číslo zdroje, VVV = objem, 

PPPP = číslo vzorku). 
Měřítka  
Y-Scale Veličina udávaná v % (výška nejsilnější linie děleno nejvyšší bod 

vzorku násobeno 100) 
d x by Veličina, násobící hodnotu d, simuluje izotropní dilataci nebo 

kompresi jednotkové buňky (např. účinky pevného skupenství). 
Scan WL Vlnová délka pro vzorek je stejná jako pro mateřský sken. 

Vymažte políčko pro zadání další vlnové délky pro vzorek. 
Wavelength Vlnová délka použitá pro zobrazení. Vyberte hodnotu v seznamu 

předdefinovaných hodnot, pokud je políčko scan WL prázdné. Pro 
vrácení na výchozí hodnotu, nechte políčko prázdné. 

Kvantifikace  
I/Ic DB I/Ic PDF je poměr I/ICOR mezi intenzitami nejsilnější složky 

sloučeniny a nejsilnější složky korundu, obě měřené ze skenu 
směsi 50-50, jak je uloženo v databázi PDF. 

I/Ic User Stejně jako výše, ale hodnotu si určuje uživatel  
S-Q Semi-kvantitativní (SQ) hmotnostní procentní podíl fáze odpovídá 

zvolenému vzorku. Tato hodnota je vypočtena z hodnoty I/ICOR, 
jak je uložena v databázi ve formátu PDF nebo určena  
uživatelem. Pokud existují oba poměry I/Ic PDF i I/Ic, jsou použity 
pro výpočet hodnoty S-Q. 
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Added Reference Vyberte odpovídající políčko pro zadání hodnoty pro přidaný 
odkaz během provádění semi-kvantitativní fáze analýzy. 

Buňka  
Systém Krystalová soustava. 
Space Group Trojrozměrný symbol (Hermann-Mauguin notace) a v závorce 

číslo prostorové grupy (od 1 do 230), jak je uvedeno v 
mezinárodních tabulkách pro RTG krystalografii. 

a, b and c Parametry jednotkové buňky v nm. 
Alfa, beta a gama Interaxiální úhly ve stupních. 
Z Počet molekul v jednotkové buňce. 
Volume Objem buňky v Å. 
Hustota Typ Bravaisovy mříže. 
Cell tuned Označuje, zda buňka byla nebo nebyla naladěná. 
Hodnota Meritu  
F(N) Hodnota Meritu vzorku. 
Dceřiné sloupce  
Data Vyberte si způsob, jakým budou tyčinky v seznamu 

charakterizovány. Viz část "Vytvoření popisků" na straně 52. 
Description Vyberte si popis tyčinky v seznamu. Viz část "Vytvoření popisků" 

na straně 52. 
 

Vlastnosti čar 
Vlastnosti Popis 
Atributy  
Caption Zvolte informaci pro zobrazení čáry. Viz  

část "Vytvoření popisků" na straně 52. 
Caption (display Náhled k zobrazení. 
Tyčinka  
Angle Poloha tyčinky v 2θ °. 
d Value Hodnota d vybrané tyčinky. 
Intenzity Intenzita tyčinky. 
Rel. Intenzity Relativní intenzita. 
h, k, l hkl indexy odpovídající čáře; Klepněte na tlačítko + pro zobrazení 

indexů samostatně. 
Remark Sebevysvětlující 
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Různé způsoby manipulace se vzorkem  

Se vzorky lze manipulovat více způsoby. 
• Klepněte na vybraný vzorek v datovém stromu nebo v grafickém zobrazení. 

Klepněte na požadovaný příkaz v příkazovém panelu dat. 
• Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný vzorek v datovém stromu nebo v 

grafickém zobrazení a klepněte na požadovaný příkaz v zobrazené nabídce. 
• Proveďte operaci přímo na vzorku vybraném v seznamu po 

Vyhledávání/Přiřazení nebo vyhledávání podle jména operace:   
Klepněte pravým tlačítkem myši na řádek vybraného vzorku a klepněte na 
požadovaný příkaz v místní nabídce. 
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Vyhledávání/Přiřazení  

Pro provedení operace Vyhledávání/Přiřazování vzorku: 
1. Vyberte vzorek v datovém stromu nebo v 1D zobrazení. 
2. Klepněte na tlačítko Search/Match (pattern) (Vyhledávání/Přiřazení (vzorku)) v 

příkazovém panelu dat. 
- nebo -  
Klepněte pravým tlačítkem myši a v menu zvolte Tool (Nástroj), a poté 
Search/Match (pattern).  
Zobrazí se dialogové okno Search/Match (pattern): 

 
Obrázek 60: Dialogové okno Vyhledávání/Přiřazení (vzorku). 

 
Při vyhledávání vzorku se nezobrazuje vlastní okno chyby (jako v případě skenu). 2-Th 
Window (2-Th okno) je okno s chybovým hlášením. Okno s chybovým hlášením je 0,16 (± 
0,16 °). Viz „Vyhledávání skenu“ na straně 67. 

 
! Poznámka 
Nástroj Vyhledávání/Přiřazení (vzorku) je dostupný pro seznam vzorků: vyhledávání probíhá 
na mateřském skenu. 
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Přenásobení d (d x By)  

Tato volba umožňuje simulaci situace vzorkus nárůstem nebo poklesem mřížkových 
parametrů v důsledku tvorby pevného skupenství. Hodnoty d jsou vynásobeny stejným 
koeficientem, simulujícím izotropní dilataci (koeficient > 1), nebo kontrakci (koeficient < 1).  

Pro provedení operace Vyhledávání/Přiřazování vzorku: 
1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení. 
2. Klepněte na položku d x by v příkazovém panelu dat. 

- nebo -  
Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a zvolte Tool (Nástroj). Klepněte na 
d x by v podmenu: zobrazí se dialogové okno d x by. 

 
3. Pomocí posuvníku nastavte "d Multiplied By" koeficient: zobrazí se pomocná 

linie.  Je-li amplituda posuvníku příliš malá, použijte tlačítko Zvětšit interval (

). Je-li přesnost posuvníku příliš nízká, použijte tlačítko Zmenšit 

interval ( ). Klepnutím na tlačítko Default (Výchozí) se vrátíte na 
hodnoty výchozích parametrů.  

4. Je-li výsledek uspokojivý:  
• Přidejte upravený vzorek k dokumentu: klepněte na tlačítko 

Append (Přidat). 
• Nahraďte původní vzorek za upravený vzorek: klepněte na 

tlačítko Replace (Nahradit). 
 

! Poznámka 
Koeficient 1,005 je významný; 1,05 už je příliš velký. 
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Anizotropní deformace vzorku pomocí operace vyladění buňky  

Cílem je přiřazení skenu zobrazujícího efekt pevného skupenství se vzorkem, který 
představuje stejnou fázi bez efektu pevného roztoku (nebo s jiným efektem). Čím méně 
symetrický krystal je, tím více parametrů musí být upraveno. Pokud je znám účinek tuhého 
skupenství na parametry, operace může být zjednodušena. Například uživatel může vědět, že 
pro danou kosočtverečnou fázi je komprese ve směru a, a rozšíření ve směru b a c.  

 
Chcete-li změnit parametr buňky:  

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v 1D zobrazení.  
2. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Tool (Nástroj). V podmenu klepněte na 

tlačítko Vyladit buňku: zobrazí se dialogové okno Ladění buňky. 

 
3. V seznamu vyberte parametr, který chcete nastavit.  
4. Pro nastavení parametru posuňte posuvníkem nahoru nebo dolů. Zobrazí se 

pomocná linie. Je-li amplituda jezdce příliš malá, použijte tlačítko Zvětšit interval 

( ). Je-li přesnost posuvníku příliš nízká, použijte tlačítko Zmenšit interval  

( ). Klepnutím na tlačítko Default (Výchozí) se vrátíte na výchozí parametry. 
  
Filtr může být nastaven na odstranění malých linií. 

5. Je-li výsledek uspokojivý:  
• Přidejte upravený vzorek k dokumentu: klepněte na tlačítko Append 

(Přidat).  
• Nahraďte původní vzorek za upravený vzorek: klepněte na tlačítko 

Replace (Nahradit).  
 

Pro snazší grafické úpravy:  
• Odstraňte Kα2-linie, což může usnadnit úpravy, jelikož  Kα2 linie nebudou  

náhodně použity (viz kapitola "Výpočet odizolování Kα2 " na straně 90).  
• Show (Zobrazení) seznamu umožní zobrazit průhledné podmnožiny linií namísto 

všech linií. Podmnožina je tvořena liniemi, které odpovídají h00, nebo 0k0, nebo 00 l, 
nebo hk0, nebo h0l, nebo 0kl Millerovým indexům. Je tak možné zobrazit pouze 
podmnožinu linií, ovlivněných určitým parametrem (například H00 pro a). To může 
minimalizovat počet pokusů a omylů. 
 

! Poznámka 
Pokud linie vzorku nejsou indexovány (např. vzorek # 00-010-0100), pak linie nebude 
změněna vylepšením buňky. Neindexované linie ukazují, že kvalita vzorku je pochybná. 
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Zobrazení aktuálního vzorku s jinou vlnovou délkou  

Vzorky jsou obvykle vzkresleny zářením Kα1. Chcete-li zobrazit vzorek, který by byl získán s 
použitím jiné vlnové délky:  

1. Zrušte zaškrtnutí políčka Scan WL (WL skenu).  
2. Zvolte vlnovou délku z předem definovaného seznamu nebo zadejte Vámi zvolenou 

hodnotu vlnové délky.   
 

Zadejte prázdnou hodnotu pro návrat na výchozí hodnotu.   
 
Obecně platí, že tato volba se používá k zobrazení vzorků, které by byly získány y:   

• Kα1 + Kα2 těžiště, například pro široké linie.  
• Kα2 záření - zkontrolovat, zda je pík Kα2 píkem fáze, nebo zda patří do další fáze.  
• Kβ záření - zkontrolovat, jak dobře je Kβ zmírněn, pokud je použit Kβ filtr (alespoň pro  

nejsilnější line).  
• WLα1 záření, což je nejčastější rušivé rentgenové záření v uzavřené RTG trubici. Tyto 

spektrální čáry jsou výsledkem spektrálních nečistot, způsobených vlákny RTG 
trubice. 
 

! Poznámka 
Tato možnost se používá pokud je jednotkou na ose X úhel 2-Theta. 
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Vytvoření čarového diagramu ze vzorku  

Chcete-li převést vzorek do čárového diagramu:   
1. Vyberte vzorek, který chcete převést. 
2. Klepněte na Make Sticks (Vytvořit čáry) v příkazovém panelu dat.  

- nebo-   
Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Make Sticks.   
Seznam čar se přidá do datového stromu. 

 

Vytvoření píků ze vzorku  

Chcete-li převést vzorek do seznamu píků: 
1. Vyberte vzorek, který chcete převést.  
2. Klepněte na Make Peaks (Vytvořit píky) v příkazovém panelu dat.  

- nebo-   
Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Make Peaks. Píky jsou zobrazeny v 
grafickém zobrazení a odpovídající seznam píků je přidán do datového stromu. 

 

Vytvoření DIF z vzorku  

Chcete-li ze vzorku vytvořit DIF- vzorek: 
1. Vyberte vzorek, který chcete použít.   
2. Klepněte na Make DIF (Vytvořit DIF) v příkazovém panelu dat. 

- nebo-   
Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Nástroje a poté Make DIF. 

Poté, co je vytvořen, je DIF připojen k seznamu vzorků. 
 

Exportování a importování DIF  

Je možné exportovat DIF jako soubor DIF. Chcete-li tak učinit:  
1. Vyberte DIF, který chcete odeslat.  
2. Klepněte na položku Export DIF… v příkazovém panelu dat.  

- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte File (Soubor) a poté Export DIF... 
Zobrazí se dialogové okno Export File (Exportovat soubor).  

3. Zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Save (Uložit).   
Chcete-li vložit soubor DIF: 

1. Vyberte sken v datovém stromu. 
2. Klepněte na položku Import DIF File (Importovat DIF soubor) v příkazovém 

panelu dat.   
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Soubor a poté Import DIF File.  
Zobrazí se dialogové okno Import DIF File.  

3. Vyberte DIF soubor a klepněte na tlačítko Open (Otevřít) 
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Přenastavení měřítka u aktuálního vzorku 

Znovunastavení měřítka vzorku může být užitečné v případě semikvantitativní analýzy.  

Chcete-li tak učinit:  

1. Ujistěte se, že je vybrán správný vzorek.   
2. Stiskněte klávesu Ctrl, díky čemuž můžete upravit měřítko posunutím ruky nahoru 

nebo dolů.   
- nebo -   
Zadejte měřítko v % přímo v poli pro Y-Scale (měřítko na ose Y). 

Chcete-li se vrátit k automatickému nastavení měřítka: 

1. Vyberte vzorek. 
2. Klepněte na položku Auto-scale (Automatické měřítko) v příkazovém panelu dat.  

- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Tool (Nástroj) a poté Auto-scale. 
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Vytvoření vzorku s generátorem [hkl]  

[hkl] generátor vytváří vzorky z mřížkových parametrů.  

Tento nástroj lze použít u skenu, kde se začne bez parametrů. Vytvoří se vzorek, kde 
mřížkové parametry vybral uživatel. 

 Tento nástroj lze také použít u již existujícího vzorku, kde je automaticky zadána krystalová  
soustava, informace o prostorové grupě a mřížkové parametry. 

 
Obrázek 61: Nástroje [hkl] generátoru použité u vzorku COD1010951 (Korund). 

 
[hkl] generátor je užitečný v následujících situacích:  

• V PDF vzorku chybí linie. To by mohlo být v případě nízké kvality PDF vzorku.  
• Vzorek objasňuje významnou část neznámého skenu, ale jeho chemické vlastnosti 

neodpovídají předchozím výsledkům. Výsledkem je, že oba materiály by mohly mít 
podobné buňky. 

• Linie mimo limity vzorku by měla být kontrolována.   
 

Chcete-li vytvořit [hkl] z aktuálního vzorku (tj pomocí parametrů buňky, popsaných ve 
vzorku):  

1. Vyberte vzorek.   
2. Klepněte na tlačítko [hkl] Generator v příkazovém panelu dat.  

- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Nástroje a poté [hkl] Generator.  

3. Klepněte na tlačítko Make DIF (Vytvořit DIF). Vypočtený vzorek bude přidán do 
aktuálního seznamu vzorků. 
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Chcete-li vytvořit [hkl] pro libovolné parametry buňky: 

1. Vyberte sken, který chcete použít. 
2. Klepněte na tlačítko [hkl] Generator v příkazovém panelu dat.  

- nebo -  
Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Tool (Nástroj) a poté [hkl] Generator.  

3. Vyberte krystalovou soustavu.   
- nebo -   
Zadejte číslo prostorové grupy.   
- nebo -   
Zadejte Herman-Mauginův symbol.   
Požadované mřížkové parametry budou podle toho upraveny.  

4. Zadejte mřížkové parametry. Po zadání posledního parametru, se aktivuje tlačítko 
Make DIF (Vytvořit DIF).  

5. Klepněte na tlačítko Make DIF. Vypočtený vzorek bude přidán k seznamu vzorků. 
 

Další ovládací prvky 
 

Ovládací prvky Popis 
Whole Range Škála úhlů slouží jako omezení pro výpočet polohy 

linie. 
Subrange Polohy uvedené v polích From: (Od) a To: (Do) slouží 

k výpočtu limitů. 
From: Dolní hranice limitu pro výpočet polohy linie. 
To: Horní hranice limitu pro výpočet polohy linie. 
Get Range From Current View Vyplňte From: a To: limity aktuálního zobrazení. 
Use scan intensity Je-li aktivována, tak se intenzita linie vypočítává z 

intenzity skenu v poloze linie. Jinak mají všechny linie 
stejnou intenzitu. 

Calculate missing reflections Je-li aktivována a byl použit [hkl] generátor, tak se 
případné chybějící reflexe vypočítají. Jinak se 
vypočítají pouze polohy pro linie v mateřském vzorku.  
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Vytvoření uživatelské databáze  

Je možné vytvořit samostatnou databázi, která obsahuje uživatelovy vlastní vzorky. Tato 
databáze se nazývá uživatelská databáze. Během procesu Vyhledávání/Přiřazení v EVA, 
může uživatel přidat uživatelskou databázi do databáze, ve které se provádí 
Vyhledávání/Přiřazení.  

 
Uživatelská databáze může být vytvořena z upraveného PDF vzorku nebo DIF. 

 
! Poznámka 
Nástroj není určen pro původní ICDD vzorky. Pokud je pro ně použito, zobrazí se chybové 
hlášení.  
Použijte nástroj Tune cell (Vyladění buněk) a nahraďte tento vzorek jiným s pomocí 
vypočtené hodnoty d(hkl). 
 
Chcete-li vytvořit Uživatelskou databázi:  

1. Vyberte Pattern (vzorek) nebo DIF v datovém stromu. 
2. Klepněte na položku User Database (Uživatelská databáze) v příkazovém panelu 

dat. 
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na Pattern nebo DIF a zvolte User Database.  
Zobrazí se dialogové okno User Database. 
 

 

Obrázek 62: Dialogové okno Uživatelské databáze. 

3.  Klepněte na tlačítko   vedle pole User Database. Zobrazí se dialogové okno 
Vytvoření uživatelské databáze. 
 

 

Obrázek 63: Dialogové okno Vytvoření uživatelské databáze. 
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Vyplňte políčka uvedená v následující tabulce: 

Vlastnosti Popis 
Short Name Zadejte název nové uživatelské databáze. 
Long Name Zadejte popis nové uživatelské databáze. 
Prefix Zadejte předčíslí názvu vzorku. 
Digits groups Definujte způsob, jakým budou vzorky číslované. Chcete-li tak učinit, 

zadejte dvě číslice: první číslice udává počet číslic v první číselné 
skupině; druhá číslice udává počet číslic ve druhé číselné skupině. 
Například, u 34 bude mít název daný vzorku podobu XXX-XXXX 

Example Náhled názvu pro uživatelskou databázi vzorků. 
 

4. Klepněte na tlačítko Create (Vytvořit).  
Databáze bude přidána do seznamu databází. 

Odstranění uživatelské databáze  

Chcete-li odstranit uživatelskou databázi:   

1. Vyberte vzorek nebo DIF v datovém stromu.  
2. Klepněte na položku User Database (Uživatelská databáze) v příkazovém panelu 

dat. 
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na vzorek nebo DIF a zvolte User Database.  
Zobrazí se dialogové okno Uživatelská databáze. 

3. Vyberte požadovanou uživatelskou databázi v seznamu User Database.  
4. Klepněte na tlačítko  vedle pole User Database. Zobrazí se dialogové okno 

odstranění uživatelské databáze. 

Správa vzorků uživatele  

Přidání vzorku do uživatelské databáze 

Chcete-li přidat nový vzorek do uživatelské databáze:  

1. Vyberte požadovaný vzorek nebo DIF v datovém stromu.   
2. Klepněte na položku User Database v příkazovém panelu dat.  

- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na vzorek nebo DIF a zvolte User Database.  
Zobrazí se dialogové okno User Database.  

3. Vyberte požadovanou databázi v seznamu User Database.   
4. Vzorku je přiřazeno první dostupné ID dle výchozího nastavení. Uživatel může 

zadat jiné ID vzorku v poli Pattern ID (ID vzorku) nebo vyhledat jiné dostupné ID 
vzorku pomocí tlačítek se šipkami.  

5. Je-li to nezbytné, změňte nastavení vzorku v záložkách na levé straně, viz 
následující tabulka. 
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6. Klepněte na tlačítko Append ID (Přiřadit ID) pro přidání nového vzorku do 
vybrané uživatelské databáze. 

Vlastnosti Popis 
Záložka Popis  
Name Název fáze. 
Formula Vzorec sloučeniny. Pro ověření správnosti vzorce otevřete. 
Keywords Typ 2 nebo víceslovná charakteristika. 
Color Vyberte barvu sloučeniny v seznamu nebo sami zadejte. 
Subset Uživatel může nadefinovat uživatelskou databázi jako 

podmnožinu hlavní databáze. Vyberte požadovanou databázi 
v seznamu. 

mineral Zaškrtněte políčko Mineral (Minerál) pro nadefinování 
uživatelské databáze jako podmnožiny databáze nerostů. 

Záložka Bibliografie  
Autor Samovysvětlující. 
Comment Komentář. 
Záložka Experiment   
Wavelength Velikost vlnové délky. 
I/Icor Poměr I/Icor mezi intenzitami nejsilnější linie  

sloučeniny a nejsilnější linie korundu, měřené ze skenu směsi 
50-50. 

Temperature Velikost teploty. Nastavena pokojová teplota, pokud ponecháte 
pole prázdné. Výchozí jednotkou je Kelvin, ale můžete změnit 
na Celsia nebo Fahrenheita. 

Pressure Velikost tlaku. Normální tlak, pokud ponecháte pole prázdné. 
Výchozí jednotkou je kPa, ale můžete změnit na Bar, atm nebo 
psi. 

Záložka Buňka  
Lattice Krystalová soustava. 
Space group Symbol 3D prostorové grupy (Hermann-Mauguin zápis). 
SP # Int. tables Číslo prostorové grupy (od 1 do 230) jak je uvedeno 

v Mezinárodních tabulkách pro RTG krystalografii. 
Z Počet molekul v jednotkové buňce. 
Volume Objem buňky v Å. 
Density Hustota buňky v g/cm3. 
Mol. Weight Samovysvětlující. 
a, b and c Rozměry buňky v angstrémech. 
Alpha, beta a gamma Interaxiální úhly v stupních. 
Záložka Píky Seznam píků. 
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Aktualizace vzorku z uživatelské databáze  

Chcete-li aktualizovat vzorek: 

1. Vyberte vzorek, který chcete aktualizovat.  
2. Klepněte na položku User Database (Uživatelská databáze) v příkazovém panelu 

dat.  
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na vzorek a zvolte User Database. 

3. Zobrazí se dialogové okno User Database s již vybraným vzorkem. 
4. Změňte nastavení v záložkách na levé straně.  
5. Klepněte na tlačítko Update ID (Aktualizovat ID) pro aplikaci změn do vzorku.  

Zaškrtněte and Document (a Dokument) pro aktualizaci v dokumentu.  

Odstranění vzorku z uživatelské databáze  

Chcete-li odstranit vzorek: 

1. Vyberte vzorek, který chcete vymazat. 
2. Klepněte na položku User Database v příkazovém panelu dat. 

- nebo -  
Klepněte pravým tlačítkem myši na vzorek a zvolte User Database.  
Zobrazí se dialogové okno User Database s již vybraným vzorkem.  

3. Klepněte na tlačítko Delete ID (Odstranit ID). 
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Semi-kvantitativní fázová analýza  

Semi-kvantitativní analýza 

Semi-kvantitativní analýza má smysl pouze v případě, že byly identifikovány všechny fáze. 
Semi-kvantitativní analýza se provádí na základě relativních výšek vzorku a I/Icor hodnot. Ty 
jsou načteny při importu vzorků, za předpokladu, že hodnoty jsou k dispozici z PDF. Uživatel 
může zadat vlastní hodnoty  I/Icor.  

Vezměte prosím na vědomí, že všechny vzorky z databáze struktur mají I/Icor hodnoty, které 
jsou obecně spolehlivější než ty měřené. Proto je doporučeno používání těchto vzorků pro 
semi-kvantitativní analýzu.  Mohou být identifikovány pomocí referenčního čísla vzorku, 
které je 01, 02, 03 nebo 04.  

 
Semi-kvantitativní analýza je založena na jednom z následujících předpokladů: 

• Všechny fáze jsou krystalické a všechny jsou detekovány, což znamená, že 
software vypočítá, že jejich součet je 100% (∑c1= 100% ). 

• Koncentrace jedné fáze je známá: tato koncentrace je stanovena v zobrazovacím 
sloupci vzorku v textovém poli S-Q, které je možné upravit, jakmile je fáze 
identifikována jako přidaná reference. Podle definice, pouze jedna fáze může být 
použita jako přidaná reference.   
 

Chcete-li využít semi-kvantitativní fázovou analýzu:   

1. Vyberte vzorek v datovém stromu nebo v grafickém zobrazení. Přejděte na  
vzorek a stiskněte klávesu Ctrl. Nyní nastavte Y-rozměr pomocí pohybu ruky 
nahoru nebo dolů.   

2. Postupujte stejným způsobem pro ostatní fáze.   
3. Koncentrace fází jsou automaticky vypočteny. Výsledky jsou uvedeny v S-Q poli 

tabulky vlastností vzorku.  Je doporučeno vytvoření sloupcového zobrazení vzorku, 
ve kterém budou zobrazeny všechny výsledky. 

 
! Poznámka 
Uživatel může nadefinovat přidaný odkaz. Zaškrtněte políčko Added reference (Přidaná 
reference) v tabulce vlastností vzorku. Zadejte hodnotu pro přidanou referenci ve sloupcovém 
zobrazení vzorku. 
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Odhad přesnosti  

Kvalita výsledků semi-kvantitativní analýzy závisí na třech hlavních faktorech:  

• Přesnost hodnoty  I/Icor: hodnota pro fázi se může mezi dvěma vzorky lišit. Prosím  
všimněte si, že některé vzorky odpovídají specifickým podmínkám. Přečtěte si pečlivě 
Comments (Komentáře) v listu záložky Selected Candidates (Vybraní kandidáti). 

• Nastavení hodnot na ose Y u každého vzorku: relativní výška vzorku se nemusí 
shodovat s naměřeným skenem (např. v případě překrývajících se píků nebo efektu 
orientace).  

• Výška píku je úměrná čisté ploše, což platí pouze v případě, že šířka píku je pro 
všechny sloučeniny podobná. 

Prvková analýza 

Prvková analýza může být provedena pokud: 

• Byla provedena kvalitativní analýza vzorku,   
• koeficient l/Icor je známý pro každý vzorek (nebo podle odhadu 1), 
• výšky vzorků (Y-osa) byly přizpůsobeny pro sken. 

 
Chcete-li tak učinit:   

1. Vyberte sken v datovém stromu nebo v grafickém zobrazení. 
2. Klepněte na položku Element Analysis (Prvková analýza) v příkazovém panelu 

dat. 
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na skenu a zvolte Create (Vytvořit), poté 
v podmenu zvolte Element Analysis. 

3. Výsledky prvkové analýzy jsou uvedeny v seznamu pod mateřským skenem 
v datovém stromu. Může být vytvořen základní zobrazovací sloupec. 

 

Chemická rovnováha: porovnání s chemickou analýzou  

Laboratoře často provádějí základní analýzu vzorků před analýzou RTG difrakcí. V takovém 
případě je možné porovnat výsledky základní analýzy s výsledky EVA semi-kvantitativní 
analýzy: EVA počítá koncentrace pro každý prvek z koncentrací sloučenin.  
Kromě toho je možné použít chemickou analýzu pro automatické nastavení chemického filtru 
pro Vyhledávání /Přiřazení. 

 
! Poznámka 
XRF je nejběžněji používaná základní analýza spojená s XRD. Pro jednoduchost, softwarové 
rozhraní a tento dokument používá termín "XRF". Nicméně, může být použit jakýkoliv jiný 
způsob základní analýza. 
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Podmínky 
Vzorky nesmí mít I/Icor koeficient. Nicméně kvalitativní informace mohou být užitečné. Pro 
vynucení výpočtu koncentrace, i když vzorek nemá I/Icor koeficient, zaškrtněte možnost Use 
1 for the unknown I/Ic (Použít 1 pro neznámé I/Icor) v dialogovém okně Settings 
(Nastavení), záložka Database (viz kapitola "Záložka databáze" na straně 54).  
Hodnota I/Icor, kterou EVA použije, může být také zadána (viz kapitola "Vlastnosti" na 
straně 109). 

 
Pokud je výsledkem prvkové analýzy databáze výsledků SPECTRAplus, ujistěte se, že jsou 
splněny následující podmínky:  

• Uživatel EVA musí mít oprávnění ( ) pro čtení, psaní, vytváření a mazání 
souborů v adresáři, kde je umístěn Measure.MDB (obvykle C:\SPECPlus\Databases\ 
v počítači připojeném k spektrometru). Je to povinné, protože databáze Microsoft Jet 
vytvoří dočasný LDB soubor. Databáze sama o sobě může být čtena pouze uživateli 
EVA.   
 

Chcete-li nastavit umístění Databáze výsledků EVA: 

1. V dialogovém okně Nastavení, přejděte na záložku XRF. 
2. Vyberte volbu SpectraPlus database.  

3. Pomocí tlačítka Browse (Procházet, ) vyhledejte databázi. Může být umístěn 
na vzdáleném počítači přes místní síť (LAN).   

Je-li používán stejný počítač pro XRF i XRD hodnocení, EVA automaticky z registru načte 
polohu Databáze výsledků. 

 
V případě, že prvková analýza je prováděna Bruker AXS XRF spektrometrem za chodu 
SPECTRAplus, EVA může pro stanovení koncentrace přímo číst dočasný soubor 
Temp_C.DAT. Tato funkce může být také použita u Temp_C.DAT souborů generovaných 
jiným softwarem.  

Vyberte volbu Current Temp_c.dat folder (Složka aktuálních Temp_c.dat), a pomocí 
tlačítka Browse vyhledejte soubor. Vezměte prosím na vědomí, že tento soubor je dočasný. 
Jeho obsah je s každým novým hodnocením a měřením nahrazován. V případě, že chcete 
přejmenovat soubor Temp_C.DAT (např. sledovat různá měření, nebo zabránit náhodné 
výměně), vyberte možnost Use selected file (Použít vybraný soubor). V tomto případě budete 
při každém hodnocení požádán o soubor DAT.  
V případě, že základní analýza se provádí jiným systémem, než je popsáno výše, musí být 
vytvořen textový soubor (ASCII) s výsledky. Formát tohoto souboru je popsán v dodatku na 
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straně 175. Vyberte volbu Použít vybraný soubor. EVA se zeptá na textový soubor při 
každém hodnocení. 
 
Vložení výsledků chemické analýzy  

Výsledky semi-kvantitativní analýzy jsou zobrazeny v S-Q sloupci pokud: 

• Byla provedena kvalitativní analýza vzorku,  
• koeficient I/Icor je známý pro každý vzorek (nebo podle odhadu 1),  
• výšky vzorků (Y-osa) byly přizpůsobeny pro sken. 

Chcete-li načíst výsledky chemické analýzy: 

1. Klepněte na tlačítko Import XFS Results (Importovat XRF výsledky) v 
příkazovém panelu dat.  
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na sken a zvolte Import XFS Results. 

Dialogové okno, které se zobrazí, závisí na zdroji výsledků chemické analýzy:   

• Soubor vybraný uživatelem: EVA zobrazí dialogové okno s výsledky XRF k 
otevření. Vyberte soubor a klepněte na tlačítko Open (Otevřít).  

• Aktuální Temp_c.dat: Nezobrazí se dialogové okno. Výsledky jsou automaticky 
načteny.  

• SpectraPlus databáze: EVA zobrazí dialogové okno pro výběr změřených dat pro 
import. 

 
Obrázek 64: Výběr změřených dat pro import v SpectraPlus databázi. 

 
Měření může být filtrováno třemi různými způsoby. Uživatel má přístup k nastavení filtru 
kliknutím na odpovídající pole. 
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Název vzorku: 

 
Filtr Popis 
All specimen Žádné filtrování podle názvu vzorku. Zvoleno jako 

výchozí nastavení. 
Specimen that match the 
following name 

Zadejte název vzorku. Mohou být použity znaky * 
(zastupuje libovolnou řadu znaků, včetně mezery) a ? 
(zastupuje jeden libovolný znak). 

Specimen from the following list Vyberte vzorek ze seznamu. 
Exact match: “scan name” EVA zobrazí měření, jehož název vzorku je  

shodný s aktuálním názvem skenu. 
Almost exact match: “scan name” Stejně jako výše, ale mezery, čárky, pomlčky… jsou 

ignorovány. 
Partial match: “scan name” Stejně jako výše, ale méně přísně. 

 
Metoda měření: 

 
Filtr Popis 
All Žádná metoda není filtrována. Zvoleno jako výchozí nastavení. 
Similar to Zadejte název metody měření. * (zastupuje libovolnou řadu znaků, 

včetně mezery) a ? (zastupuje jeden libovolný znak). 
From list Vyberte metodu měření ze seznamu. 
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• Čas konce měření: 

 
Filtr Popis 
All Žádný čas není filtrován. Zvoleno jako výchozí nastavení. 
Today Vzorky měřené dnes. 
This week Vzorky měřené tento týden. 
This month Vzorky měřené tento měsíc. 
The last Vzorky měřené v určitém období, definovaném počtem minut, hodin, 

dní a roků. 
Between … and … Vzorky měřené v určitém období s definovaným začátkem a koncem. 

 
Filtrované výsledky jsou uvedeny v tabulce na levé straně. Tabulka vpravo ukazuje 
koncentrace prvků nebo sloučenin (dle možností) pro pomoc při výběru správného vzorku. 
Změníte-li filtr, klepněte na tlačítko Refresh (Aktualizovat) pro aktualizaci zobrazení.  

 
Chcete-li obnovit filtry, klepněte na tlačítko Reset (Obnovit).   
 
Chcete-li importovat výsledky XRF, vyberte odpovídající vzorek v seznamu a klepněte na 
tlačítko Select (Vybrat). 
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Porovnávání 
Můžete porovnávat výsledky v datovém stromu, vlastnosti prvku jsou uvedeny v tabulce 
vlastností prvku. 

 
Doporučuje se vytvoření sloupcového zobrazení prvků. Uživatel může kopírovat výsledky do 
schránky ve sloupcového zobrazení prvků. 

 
Vlastnosti Popis 
Název sloupce Obsah 
Atomic Number Atomové číslo. 
Concentration SQD Koncentrace vypočtená ze semi-kvantitativní analýzy údajů 

z difrakce. 
Concentration XRF Atomové číslo prvku. 
Delta Rozdíl mezi XRF a SQD hodnotou. 
Element name Název prvku. 
Element symbol Symbol prvku. 
Oxide name Chemický vzorec oxidu. 
Status Zda se prvek nachází ve vnější chemické analýze (XRF), v XRD 

analýze (SQD), nebo v obou (obojí). 
 

Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte prvky podle hodnoty v tomto sloupci, opětovným 
klepnutím je seřadíte v opačném pořadí. 
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K dispozici je také tabulka se seznamem informací o prvku. Vyberte seznam prvků a 
podívejte se na tabulku se seznamem vlastností prvku. 

Vlastnosti Popis 
Data  
Name Název základního seznamu. Může být upraven. 
Legend Legenda vysvětlující data. 
Výsledky prvkové analýzy  
Oxide Je-li zaškrtnuta možnost Oxide (Oxid), pak: 

• Kyslík je ve vzorcích vzorků ignorován. 
• Ostatní prvky jsou považovány za navázané na kyslík, 

jak je tomu v geologii u nejčastěji se vyskytujících oxidů 
(například Fe2O3 pro železo). Prvky, které nikdy (nebo 
jen zřídka) netvoří oxidy (například halogenidy nebo 
vzácné plyny) jsou ponechány v elementární formě.  

• Zobrazí se koncentrace těchto oxidů. 
Oxygen Imbalance SQD Je-li zaškrtnuta možnost Oxide, pak: 

Koncentraci kyslíku lze vypočítat dvěma způsoby: ze vzorce 
vzorku nebo ze vzorce oxidů. Rozdíl mezi těmito dvěma 
hodnotami se nazývá "odchylka kyslíku". Zde je hodnota 
vypočtená z výsledků SQD. 

Oxygen Imbalance XRF Je-li zaškrtnuta možnost Oxid, pak: 
Koncentraci kyslíku lze vypočítat dvěma způsoby: ze vzorce 
vzorku nebo ze vzorce oxidů. Rozdíl mezi těmito dvěma 
hodnotami se nazývá "odchylka kyslíku". Zde je hodnota 
vypočtená z výsledků XRF. 

Součet koncentrací SQD Součet všech koncentrací uvedených v SQD sloupci. 
Součet koncentrací XRF Součet všech koncentrací uvedených v XRF sloupci. 
Dceřiné sloupce  
Data Zvolte způsob, jakým jsou jednotlivé prvky v seznamu 

prvků charakterizovány. 
Viz kapitola "Vytvoření popisků" na straně 52, kde se 
dozvíte, jak přizpůsobit data. 

Description Vyberte si popis píků v seznamu. Viz kapitola "Vytvoření 
popisků" na straně 52, kde se dozvíte, jak upravit popisky. 

 
! Poznámka 
V případě, že odchylka kyslíku se významně liší od 0, pak není doporučováno využívat 
možnost Oxide. Možnost Oxide poskytne přijatelné výsledky pouze pokud: 

• Sloučeniny jsou nejčastěji se vyskytující formou oxidů v geologii,  
• nebo mohou být sloučeniny rozloženy do běžně se vyskytujících oxidů (například 

CaCO3 = CaO + CO2, CuSO4 = CuO + SO3). Je na odpovědnosti uživatele, aby 
zkontroloval, zda formy oxidu odpovídají tomu, co se očekává. 
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Další možnosti 

V dialogovém okně Nastavení v záložce XRF jsou k dispozici dvě možnosti:  

• Prahová hodnota Z pro XRF analýzu: Lehké (nízké-Z) prvky nelze měřit v XRF. 
Při nastavování filtru pro Vyhledávání/Přiřazení, by tyto lehké prvky neměly být 
vyřazeny. Zadejte nejnižší Z, který má být použito pro chemický filtr (výchozí 
nastavení - 6). Přítomnost nebo absence prvku ve výsledcích chemické analýzy 
nebude brána v úvahu, pokud je jejich hodnota nižší než hodnota Z. 

• XRF koncentrace (ppm): Toto je nejnižší koncentrace XRF, při které je prvek 
považován za přítomný. Pokud je koncentrace prvku pod touto hodnotou, bude prvek 
označen jako odstraněný (červeně). 
 

Nadefinování chemického filtru podle výsledků 

Uživatel může nadefinovat chemický filtr přímo z prvku nebo seznamu prvků.  
Chcete-li nastavit prvek jako povinný (zelená):  

1. Vyberte prvek. 
2. Klikněte na Green Fliter data (Zelený Filtr dat) v příkazovém panelu dat. 

- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na prvek a zvolte Create (Vytvořit) a poté Green 
Fliter data. 

3. Vytvoří se nový chemický filtr a bude uveden v nastavení v datovém stromu. Bude 
popsán názvem mateřského skenu. 

  
Chcete-li nastavit seznam prvků jako "alespoň jeden", nebo jako pro odstranění:  

1. Vyberte seznam prvků. 
2. Klepněte na položku Blue Filter data (Modrý Filtr dat) nebo Red Filter data 

(Červený Filtr dat) v příkazovém panelu dat.  
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na prvek zájmu a zvolte Create a poté Blue Filter 
data nebo Red Filter data. 

3. Vytvoří se nový chemický filtr a bude uveden v nastavení v datovém stromu. Bude 
popsán názvem mateřského skenu. 
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Příprava reziduálního skenu 

Menší fáze je někdy obtížné identifikovat, protože vzorky odpovídající hlavním píkům mají v 
seznamu lepší pozici. Je možné vyloučit předem vysvětlené oblasti, aby se zvýšila váha 
nevysvětlených oblastí. Menší fáze mají pak větší pravděpodobnost být identifikovány.  

Za tímto účelem:  

1. Klepněte na tlačítko Residual Scan: Apply to all visible scans ( , reziduální 
sken: použít na všechny viditelné skeny).  
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoliv na grafické zobrazení a zvolte Residual 
Scan: Apply to all visible scans. Zobrazí se šipka s nůžkami. 

2. Vyberte zóny, které mají být odstraněny. Budou zobrazeny pomocnou linií.  
 

Chcete-li obnovit odstraněnou část:   

1. Klepněte na Residual Scan: Restore to all visible scans ( , reziduální sken: 
Obnovit všechny viditelné skeny).   
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoliv na grafické zobrazení. V kontextovém 
menu klepněte na Residual Scan: Restore to all visible scans. 

 
! Poznámka 
Vezměte prosím na vědomí, že v daném skenu je možné použít zbytkové skenování. Chcete-li 
tak učinit, klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný sken a zvolte Residual Scan: Apply 
to scan… (reziduální sken: použít na sken…) (název zvoleného skenu). To samé udělejte pro 
obnovení skenu. 

Pokud byly určité fáze již dříve identifikovány, je možné použít vzorky k vyloučení oblastí 
kolem oblastí píků. Je to mnohem rychlejší, ale méně přesné než ruční řešení.  

Za tímto účelem: 

1. Zvolte záložku Selected Candidates (Vybraní kandidáti) v dialogovém okně 
Vyhledávání/Přiřazování (skenu).  

2. Vyberte vzorek ze seznamu.  
3. Vyberte nástroj Residue (Zbytek). 
4. Pomocí jezdce nastavte šířku pásma pro vyloučení oblasti kolem čar vzorku. Je 

možné zadat hodnotu ručně v textové zóně FWHM. Šířka vyloučené oblasti je 
odvozena z každé výšky píku a FWHM.   

5. Klepněte na tlačítko Apply (Použít).   
Klikněte na Reset (Resetovat) pro obnovení vyloučené části.  
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Tento úkon lze provést také z datového stromu nebo grafického zobrazení:   
1. Vyberte vzorek v datovém stromu nebo v 1D zobrazen. 
2. Klepněte na nástroj Residue (Zbytek) v příkazovém panelu dat.   

- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a zvolte Tool (Nástroj). V podnabídce 
klepněte na tlačítko Residue. Zobrazí se dialogové okno Residue. 

3. Pomocí posuvníku nastavte šířku pásma pro vyloučení oblasti kolem čar vzorku. Je 
možné zadat hodnotu ručně v textovém zóně FWHM. Je-li amplituda jezdce příliš 

malá, použijte tlačítko Zvětšit interval ( ). Je-li přesnost posuníku příliš nízká, 

použijte tlačítko Zmenšit interval ( ). Klepnutím na tlačítko Default (Výchozí) 
se vrátíte na výchozí parametry. Můžete nastavit filtr pro odstranění malých čar. 

4. Klepněte na tlačítko Apply (Použít).   
Chcete-li obnovit zrušené části, klepněte na tlačítko Reset (Obnovit). 
 

Práce s píky  

Změna vlastností píku  

Chcete-li zobrazit nebo upravit vlastnosti píku,  je možné tak učinit v tabulce vlastnosti píku, 
jakmile vyberete pík. Vlastnosti píku jsou popsány níže.  
Můžete také změnit vlastnosti v seznamu píků. 

Vlastnosti v seznamu píků 

Vlastnosti Popis 
Data  
Name Zadejte název seznamu píků 
Legend Legenda vysvětlující data 
Atributy  
Peak visibility Vyberte, v kterém zobrazení budou píky 

zobrazeny. 
Dceřiné sloupce  
Data Vyberte způsob, jakým budou píky v 

seznamu píků charakterizovány. Viz kapitola 
"Vytvoření popisů" na straně 52. 

Description Vyberte způsob, jakým budou píky v 
seznamu píků popisovány. Viz kapitola 
"Vytvoření popisů" na straně 52. 
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Vlastnosti píku 

Vlastnosti Popis 
Atributy  
Visible Chcete-li odstranit aktuální pík z grafického zobrazení, klikněte na 

políčko Visible (Viditelný).  
Pro zobrazení aktuálního píku políčko zaškrtněte. 

Color Vyberte barvu pro aktuální pík. 
Caption Vyberte parametr(y), které mají být zobrazeny. Viz kapitola 

"Vytvoření popisků "na straně 52. 
Caption (display) Nelze upravit. 
Backround color Vyberte barvu pozadí. 
Text Color Vyberte barvu textu. 
Font Size Velikost písma v bodech. 
Caption rotation Zadejte zvolený úhel pro zobrazení popisků. 
Caption margin Zadejte zvolenou mezeru mezi kotvou a popiskem v pixelech. 
Caption Offset Pevná vzdálenost mezi koncem kotvy a popiskem v pixelech, 

hodnota může být negativní.  
X X vzdálenost. 
Y Y vzdálenost. 
Anchor Style Vyberte zvolený styl kotvy pro zobrazení polohy píku a popisky. 
Anchor/Caption lock Zvolte „ano“ pro přemístění popisků a kotvy jako celku. Zvolte „ne“ 

pro přemístění zvlášť popisků a zvlášť kotvy. 
Pík  
Angle Hodnota úhlu. 
d value d hodnota. 
Gross Intensity Tloušťka vybraného píku. 
Net Intensity Intenzita sítě vybraného píku. 
h, k, l values hkl hodnoty. Klikněte na symbol „plus“ pro úpravu každé hodnoty 

zvlášť. 
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Manuální přidání píků  

V některých případech může uživatel zvolit vložení několika píků přímo místo (nebo kromě)  
automatického vyhledávání píků.   

Chcete-li tak učinit: 

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný sken v místě píku: zobrazí se 
související menu. 

2. Klepněte na tlačítko Create Peak at 2Th = … (Vytvořit pík v 2Th = ...).  
3. Vrchol se zobrazí v grafickém zobrazení a přidá se do seznamu píků v datovém 

stromu. Pík zůstane ve stejné pozici X, ale jeho souřadnice jsou upraveny podle 
aktuálního skenu. 

 

Vyhledávání/Přiřazování v seznamu píků  

Chcete-li provést operaci Search/Match (Vyhledávání/Přiřazování) v seznamu píků:  

1. Vyberte seznam píků v datovém stromu.   
2. Klepněte na tlačítko Search/Match (Peak list) v příkazovém panelu dat. 

- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Tool (Nástroj), poté zvolte 
Search/Match (Peak list).  
Zobrazí se dialogové okno Search/Match (Peak list): 

 
Obrázek 65: Záložka seznam kandidátů. 

 
Při vyhledávání píků, se nezobrazuje samostatné okno s chybovým hlášením (jako u skenu). 
Pole 2-Th Window (2-Th Okno) je okno s chybovým hlášením. Výchozí hodnota je 0,16 
(± 0,16 °).   
Viz "Vyhledávání ve skenu" na straně 67. 
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Vytvoření DIF vzorku ze seznamu píků  

Uživatel může vytvořit DIF vzorek ihned po vyhledávání píku nebo ze seznamu vybraných 
píků.  
Chcete-li vytvořit DIF vzorek ihned po vyhledávání píků, viz část "Vyhledávání píků" na 
straně 89.  
Chcete-li vytvořit vzorek ze seznamu vybraných píků: 

1. Vyberte píky nebo seznam píků.   
2. Klepněte na tlačítko Create DIF (Vytvořit DIF) v příkazovém panelu dat. 

- nebo -  
Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a zvolte možnost Tool (Nástroj) a poté 
Create DIF.   

DIF vzorek se připojí k seznamu vzorků. 
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Práce s hladinami  

Hladiny se vztahují k seznamu skenů, protože vytvoření hladin může být užitečné pouze 
tehdy, kdy máme soubor několika skenů v 2D zobrazování: křivky ISO-intenzity (nebo 
obrysy), odpovídající průsečíkům hladin se skeny, jsou zobrazeny tak, že X je osa skenu a Y 
je číslo skenu v souboru několika skenů.  

Může být vhodné vytvořit hladiny v 1D zobrazení, kdy bude vidět průsečíky těchto hladin se 
skeny. 

 
Obrázek 66: Hladiny v 1D a 2D zobrazení 
 

Vytvoření hladin  

Chcete-li vytvořit hladiny:   

1. Vyberte požadovaný seznam skenů v datovém stromu.   
2. Klepněte na tlačítko Create Level (Vytvořit hladinu) v příkazového panelu dat.  

- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Tool (Nástroj) a poté v podnabídce 
Create Level.   
Zobrazí se dialogové okno Create Level a navrhne automatické úrovně. 
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Automatické hladiny 

Ve výchozím nastavení je navrženo 5 ekvidistantních hladin. Horní a spodní hodnoty jsou 
vypočítány s ohledem na maximální nejvyšší pík. Objeví se pomocné linie.  

1. Můžete pozměnit počet hladin v poli Level # (Hladina #) a hodnoty Top (Horní 
hranice) a Bottom (Spodní hranice). 

2. Lze si také zvolit stupnici: Lineární, druhá odmocnina, logaritmická nebo mocnina 
dvou. Chcete-li tak učinit, klepněte na tlačítko odpovídající možnosti.  

3. Pokud jsou hladiny vyhovující, mohou být přidány kliknutím na tlačítko Append 
levels (Přidat hladiny).   
Nově vytvořené hladiny se zobrazí na grafickém zobrazení a seznam hladin je 
přidán do datového stromu.   
 

Chcete-li definovat rozsah hladin v grafickém zobrazení:   

1. Klepněte na tlačítko Select Top & Bottom (Vybrat horní a dolní hranici).  
Pomocné linky automatických hladin jsou odstraněny a zobrazí se kruh kolem 
šipky kurzoru myši. 

2. Přesuňte kurzor na jeden konec cíleného rozsahu hladiny, stiskněte a držte levé 
tlačítko myši a tažením myši dostaňte kurzor na druhý konec, pak tlačítko uvolněte.  
Hladiny se zobrazí jako pomocné linie.   

3. Pokud jsou pozice hladiny vyhovující, klepněte na tlačítko Append levels. Nově 
vytvořená hladina se zobrazí na grafickém zobrazení a je přidána do datového 
stromu. 

 
Manuálně nastavené hladiny 

Hladiny můžete vytvořit také přímo v grafickém zobrazení:  

1. Klepněte pravým tlačítkem myši, kde chcete vytvořit hladiny. 
2. Klepněte na tlačítko Create Level at… (Vytvořit hladiny v…): hladina se zobrazí v 

grafickém zobrazení a je přidána do seznamu hladin v datovém stromu. 
 

! Poznámka 
Hladina může být kdykoliv upravena. Chcete-li tak učinit, vyberte hladinu v datovém stromu 
nebo v grafickém zobrazení. Upravte polohu hladiny v tabulce Vlastnosti hladiny. 
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Vlastnosti hladin  

Seznam vlastností hladin 
Vlastnosti Popis 
Data  
Name Zadejte název pro seznam hladin. 
Sloupce potomků  
Data Zvolte způsob, jakým budou hladiny v seznamu hladin 

charakterizovány. Viz kapitola "Vytvoření popisků" na 
straně 52. 

Description Zvolte popis hladin v seznamu. Viz kapitola "Vytvoření 
popisků" na straně 52. 

 
Vlastnosti hladin 
Vlastnosti Popis 
Data  
Legend Legenda, použitá pro vysvětlení dat. Viz kapitola 

„Vytvoření popisků“ na straně 52. 
Atributy  
Visible Zrušte zaškrtnutí políčka Visible (Viditelné) pro 

odstranění současné hladiny z grafického zobrazení. 
Zaškrtněte políčko, aby byla hladina viditelná. 

Color Zvolte barvu pro zobrazení hladiny. 
Hladina  
Intensity Hodnota intenzity v poloze hladiny. 
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Práce s 2D snímky  

Tato funkce je k dispozici od licence úrovně 3 a softwaru verze 3. 

2D snímky jsou RTG data, měřená ve dvou rozměrech. Ve srovnání se skenem, který ukazuje 
vztah mezi osou (např. 2Theta) a signálem, snímek ukazuje vztah mezi dvěma osami (např. 
2Theta a gama) a signálem.   
Základy práce s 2D detektory jsou vysvětleny v části "Úvod do 2-dimenzionální RTG 
Difrakce ", číslo dílu DOC-M86-EXX055. 
 

Otevření 2D snímků  

2D snímky se načítají stejným způsobem jako ostatní data z měření:  

1. Zvolte File > Import… (Soubor > Importovat...) v menu panelu nebo na panelu 
nástrojů.  

2. V okně "File Open" ("Otevřít soubor"), vyberte soubor .brml a klepněte na tlačítko 
OK.  
Snímky se načtou do EVA.   
 

Případně snímek s příponou ".gfrm" nebo ".sfrm" lze vybrat přímo v "File Open".  
 
Po načtení se snímek zobrazí ve stromu a vytvoří se náhled. Výsledné zobrazení snímku 
závisí na vlastnostech osy načtených snímků. 
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Seskupené snímky  

V případě, že snímky mají stejnou 2-theta polohu osy, budou vloženy do "Seznamu 
seskupených snímků" a zobrazí se jako náhledy v souhrnném zobrazení: 

 
Obrázek 67: Náhled seskupených snímků. 

 

 
Obrázek 68: Výchozí souhrnný pohled po načtení seznamu seskupených snímků. 

 
Souhrnný pohled může zobrazit průměrnou hodnotu pixelů všech konstrukcí (výchozí), 
minimální nebo maximální hodnotu. 



DIFFRAC.EVA                                                                                             Uživatelský  manuál 

143 
DOC-M88-EXX200 V3 – 02.2013 

Sloučitelné snímky  

V případě, že 2-theta osy snímků mají různou hodnotu, zatímco ostatní parametry snímků jsou 
stejné, snímky budou načteny do "Seznamu sloučitelných snímků". Vytvoří se zobrazení se 
sloučenými snímky a náhled miniatur. 

 
Obrázek 69: Zobrazení sloučených snímků. 

 

Samostatné snímky  

Pokud je vložen jeden snímek, bude umístěn do "Seznamu samostaných snímků“.  

Pokud konstrukce nejsou slučitelné ani seskupitelné, budou umístěny v "Seznamu 
samostatných snímků“. 
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Kurzory integrace a masek snímků  

Kurzory konstrukcí jsou nástroje pro vytváření integračních oblastí nebo masek na 2D 
snímcích. Kurzory jsou vybrané z panelu nástrojů zobrazení snímků.   

 
Panel nástrojů pro Zobrazení samostatných snímků:   
Panel nástrojů pro Zobrazení sloučených snímků:  
Panel nástrojů pro Zobrazení seskupených snímků:   
 
Všechny kurzory, kromě kurzoru celého snímeku, lze upravovat (měnit velikost/přemístit) 
pomocí myši. 

 
Obrázek 70: Kurzor s držadly a šipkou - rukou, připravení pro změnu velikosti. 

 
Kurzory jsou zobrazeny jako oblasti snímku, která je ohraničena kulatými body. Pokud chcete 
změnit velikost kurzoru, můžete tyto body přemístit pomocí myši nebo v případě středového 
bodu, můžete přesunout celý kurzor. 

 
Různé typy kurzoru jsou popsány v následujících kapitolách. 
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Kurzor celého snímku  
 

Kurzor celého snímku je integrační kurzor, který se aplikuje na celý snímek. Může být použit 
na samostatné snímky a všechny druhy seznamů snímků. 

 
 

Vlastnosti Popis 
Name Název, uživatel ho může změnit. 
Visible Pokud je aktivován, zobrazí se šipka kurzoru.  
Color Barva kurzoru, nastavená uživatelem. 
2-Theta Min <nepoužívá se> 
2-Theta Max <nepoužívá se> 
Gamma Start <nepoužívá se> 
Gamma End <nepoužívá se> 
Direction Směr integrace: gamma integrace vede k vzniku 2-theta 

skenu a 2-theta integrace vede ke vzniku gama skenu. 
Merge as Single Scan Snímky, odvozené z integrace, jsou sloučeny do jednoho 

skenu. 
Integrate in a Separate Scan List Výsledný sken je uložen v novém seznamu skenů. 
Step size Velikost kroku ve stupních, nastavitelná uživatelem. 
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Kurzor linie  

Kurzor přímky je integrační kurzor pro tenké přímky v samostatné konstrukci. Může být 
použit pouze na samostatných snímcích. 

 
 

Vlastnosti Popis 
Name Název, uživatel ho může změnit. 
Visible Pokud je aktivován, zobrazí se šipka kurzoru.  
Color Barva kurzoru, nastavená uživatelem. 
2-Theta Min Počáteční úhel pro 2-theta integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
2-Theta Max Konečný úhel pro 2-theta integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Gamma Start Počáteční úhel pro gamma integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Gamma End Konečný úhel pro gamma integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Merge as Single Scan Skeny, odvozené z integrace, jsou sloučeny do jednoho 

skenu. 
Integrate in a Separate Scan List Výsledný sken je uložen v novém seznamu skenů. 
Step size 1 pixel, nelze uživatelem změnit. 
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Klínový Kurzor  

Klínový kurzor je integrační kurzor s konstantními 2-theta a gamma limity. Může být použit 
na samostatných snímcích a na všech typech seznamu snímků. 

 
 
Vlastnosti Popis 
Name Název, uživatel ho může změnit. 
Visible Pokud je aktivován, zobrazí se šipka kurzoru.  
Color Barva kurzoru, nastavená uživatelem. 
2-Theta Min Počáteční úhel pro 2-theta integraci. Volí se pomocí 

myši při kreslení kurzoru nebo se zadá. 
2-Theta Max Konečný úhel pro 2-theta integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Gamma Start Počáteční úhel pro gamma integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Gamma End Konečný úhel pro gamma integraci Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Direction Směr integrace: gamma integrace vede k vzniku 2-theta 

skenu a 2-theta integrace vede k vzniku gama skenu. 
Merge as Single Scan Skeny, odvozené z integrace, jsou sloučeny do jednoho 

skenu. 
Integrate in a Separate Scan List Výsledný sken je uložen v novém seznamu skenů. 
Step size Velikost kroku v stupních, nastavitelná uživatelem. 
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Kurzor řezu  

Kurzor řezu je integrační kurzor, který se používá pro seznam spojených snímků. Může být 
také použit u seznamu celých konstrukcí. Kurzoru řezu používá konstantní koncové gama 
hodnoty, ale variabilní 2-theta rozsah. Oproti kurzoru klínu, je zde užitečné integrovat více 
naměřených hodnot z konstrukce. 

 
 

  
 
 
 
 

Vlastnosti Popis 
Name Název, uživatel ho může změnit. 
Visible Pokud je aktivován, zobrazí se šipka kurzoru.  
Color Barva kurzoru, nastavená uživatelem. 
2-Theta Min Počáteční úhel pro 2-theta integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
2-Theta Max Konečný úhel pro 2-theta integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Gamma Start Počáteční úhel pro gamma integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Gamma End Konečný úhel pro gamma integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Direction Směr integrace: gamma integrace vede k vzniku 2-theta 

skenu a 2-theta integrace vede k vzniku gama skenu. 
Merge as Single Scan Skeny, odvozené z integrace, jsou sloučeny do jednoho 

skenu. 
Integrate in a Separate Scan List Výsledný sken je uložen v novém seznamu skenů. 
Step size Velikost kroku v stupních, nastavitelná uživatelem. 
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Kruhový kurzor  

Kruhový kurzor je integrační kurzor, který představuje uzavřený Klínovitý kurzor s rozsahem 
integrace pouze 2-theta. Může být použit jak na samostatý snímek, tak na všechny druhy 
seznamů snímků. 

 
 

 
  

Vlastnosti Popis 
Name Název, uživatel ho může změnit. 
Visible Pokud je aktivován, zobrazí se šipka kurzoru.  
Color Barva kurzoru, nastavená uživatelem. 
Use as Mask Pokud je zaškrtnuto, kurzor je použit jako maska. 
2-Theta Min Počáteční úhel pro 2-theta integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
2-Theta Max Konečný úhel pro 2-theta integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Gamma Start Počáteční úhel pro gamma integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Gamma End Konečný úhel pro gamma integraci. Volí se pomocí 

kurzoru myši nebo se zadá. 
Direction Směr integrace: gamma integrace vede k vzniku 2-

theta skenu a 2-theta integrace vede k vzniku gama 
skenu. 

Merge as Single Scan Skeny, odvozené z integrace, jsou sloučeny do jednoho 
skenu. 

Integrate in a Separate Scan List Výsledný sken je uložen v novém seznamu skenů. 
Step size Velikost kroku v stupních, nastavitelná uživatelem. 
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Obdelníkový kurzor  

Obdélníkový kurzor je kurzor masky, který se používá na obdélníkovou část snímku. Může 
být použit jak na samostatné snímky, tak na všechny druhy seznamů snímků. Jeho účelem je 
poskytnout jiný tvar integrace masky pro označení oblastí, které mají být vyloučeny z 
integračního procesu. 

 
 

 
 
 

  

Vlastnosti Popis 
Name Název, uživatel ho může změnit. 
Visible Pokud je aktivován, zobrazí se šipka kurzoru.  
Color Barva kurzoru, nastavená uživatelem. 
Mask Boundary Uvnitř: Vnitřní plocha kurzoru je maska. 

Venku: Vnitřní plocha kurzoru slouží pro integraci; Vnější plocha 
je maska. 

Combine Mask Některé masky mohou být sloučeny podle následujících pravidel:  
Přidat: Masky jsou přidány a tvoří větší masku.  
Odebrat: Maska s vlastností "Remove" ("Odebrat") se používá 
pro vystřižení oblasti z jiné masky. 
 Vyměnit: společná plocha obou masek není maskována nikde. 

2-Theta Min Počáteční úhel pro 2-theta integraci. Volí se pomocí kurzoru myši 
nebo se zadá. 

2-Theta Max Konečný úhel pro 2-theta integraci.  Volí se pomocí kurzoru myši 
nebo se zadá. 

Gamma Start Počáteční úhel pro gamma integraci. Volí se pomocí kurzoru 
myši nebo se zadá. 

Gamma End Konečný úhel pro gamma integraci. Volí se pomocí kurzoru myši 
nebo se zadá. 
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Kurzor oblasti  

Kurzor oblasti je integrační kurzor, který se používá pouze na seznamy seskupených snímků. 
Může být použito souhrnné zobrazení seznamu snímků nebo na samostatný snímek, pokud je 
součástí seznamu seskupených snímků.  

Všechny County z pixelů uvnitř kurzoru jsou přidány a zobrazeny v grafu.  
 

 
 

 
 

Vlastnosti Popis 
Name Název, uživatel ho může změnit. 
Visible Pokud je aktivován, zobrazí se šipka kurzoru.  
Color Barva kurzoru, nastavená uživatelem. 
2-Theta Min Počáteční úhel pro 2-theta integraci. Volí se pomocí kurzoru myši 

nebo se zadá. 
2-Theta Max Konečný úhel pro 2-theta integraci. Volí se pomocí kurzoru myši 

nebo se zadá. 
Gamma Start Počáteční úhel pro gamma integraci. Volí se pomocí kurzoru myši 

nebo se zadá. 
Gamma End Konečný úhel pro gamma integraci. Volí se pomocí kurzoru myši 

nebo se zadá. 
X-axis Osa-x, která je použitá pro integrovaný výsledek. Vedle indexu a času 

začátku měření, mohou být vybrány všechny ostatní osy. 
Reverse order Osa-X je zobrazena inverzně. 
Area Type Střední: Průměrná hodnota Countů všech pixelů (součet děleno 

počtem pixelů). 
Min: minimální hodnota Countů všech pixelů.  
Max: Maximální hodnota  Countů všech pixelů.  
Součet: součet Countů všech pixelů. 
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Kurzor Pixelu  

Kurzor pixelu je speciální kurzor masky. Na rozdíl od všech ostatních kurzorů pracuje v 
pixelových souřadnicích a je aplikován na každou konstrukci na stejné pozici pixelu. Může 
být použit pouze u samostatných konstrukcí, ale bude mít vliv na všechny konstrukce v 
seznamu rodičovských konstrukcí. 

 

 
 
 

  

Vlastnosti Popis 
Name Název, uživatel ho může změnit. 
Visible Pokud je aktivován, zobrazí se šipka kurzoru.  
Color Barva kurzoru, nastavená uživatelem. 
Start X  Začáteční X pozice v pixelech. 
End X Konečná X pozice v pixelech. 
Start Y Začáteční Y pozice v pixelech. 
End Y Konečná Y pozice v pixelech. 
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Masky  

2D konstrukce mohou mít na okrajích oblasti, které by neměly být zahrnuty do následných 
integrací.  
Z tohoto důvodu je detekovaná plocha zakryta (maskována). K dispozici jsou různé druhy 
masek, které jsou vysvětleny v následujících odstavcích.   

Zakryté oblasti jsou zobrazeny zeleně. 
 

Výchozí maska 

Výchozí maska je předem definována při kalibraci detektoru a z vlastnosti 2D konstrukce.  
Zobrazí se automaticky po načtení konstrukce: 

 
Obrázek 71: 2D konstrukce s výchozím zakrytím 

 
Existují dva typy možného zakrytí, kruhové a osmiboké. Všechny souřadnice jsou uvedeny v  
pixelech. 

 
Vlastnosti pro Circular Mask (Kruhové zakrytí) jsou následující: 
Vlastnosti Popis 
X Center Hodnota x středu zakrytí. 
Y Center Hodnota y středu zakrytí. 
Radius Poloměr zakrytí. 
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Vlastnosti pro Octagonal Mask (Osmiboké zakrytí) jsou následující: 
Vlastnosti Popis 
Use as circle Pokud je vybráno, bude použito kruhové zakrytí, vypočtené 

z osmiúhelníkových vlastností. 
Center X Hodnota x středu zakrytí. 
Center Y Hodnota y středu zakrytí. 
Width Poloměr zakrytí. 
Heigth Výška zakrytí. 
Symmetrical offset Pokud je vybráno, všechny rohy jsou upraveny symetricky. 
Corner offset Vyrovnání rohů v případě symetrického vyrovnání. 
Top-left corner offset Vyrovnání rohů pro levý horní roh. 
Top-right corner offset Vyrovnání rohů pro pravý horní roh. 
Bottom-left corner offset Vyrovnání rohů pro spodní levý roh. 
Bottom-right corner offset Vyrovnání rohů pro spodní pravý roh. 

 
Velikost a pozice zakrytí lze změnit pomocí těchto vlastností. Rohové vyrovnání se měří na  
spojnici centra rohu, jako vzdálenost od rohu. Rohové úhly jsou 45 °. 
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Uživatelem nadefinovaná maska v úhlových souřadnicích  

Uživatelem nadefinovaná zakrytí jsou používány v případech, kdyby části snímku měly být 
vyloučeny během integrace. Jejich souřadnice se měří v úhlových jednotkách. Proto zakrytí 
samostatných snímků, které jsou obdélníkové, se na sloučené snímky zaoblí.  
 
Následující kurzory mohou být použity jako uživatelem nadefinovaná zakrytí:   
- Obdélníkový kurzor (vždy zakrytí).  
- Klínový kurzor (aktivujte zaškrtávací políčko Use as Mask (Použít jako masku)).   
- Kulatý kurzor (aktivujte zaškrtávací políčko Use as Mask). 

 

 
Obrázek 72: Kulaté zakrytí použité na vyloučení nechtěných píků. 

 

Uživatelem nadefinovaná maska v pixelových souřadnicích  

Pixelové zakrytí se používá u pixelových hladin bez ohledu na úhlové souřadnice ve 2D  
snímku. Vytváří se pomocí Pixelového kurzoru, který je k dispozici v  panelu nástrojů 
samostatného snímku. Pixelové zakrytí, které bylo nadefinováno v jednom ze snímku ze 
seznamu snímků, se automaticky promítne do všech ostatních snímků na seznam snímků. 

 

 
Obrázek 73: Pixelové zakrytí, použité ve středu střední konstrukce, promítající se do dalších 

konstrukcí seznamu. 
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Příkazy k Integraci  

Jakýkoliv kurzor, kromě kurzoru zakrytí a kurzoru oblasti, umožňuje integraci skenů podél 
gama nebo 2 -theta. Nástroj Cursors Preview (Předběžný náhled kurzoru) je k dispozici pro 
časově náročný proces integrace.  

Integrace samostatného skenu je jednokrokový proces. Použije se integrační kurzor a  
výsledný snímek je přidán do seznamu skenů. Stejný postup platí pro všechny kurzory s 
výjimkou Kurzoru oblasti u seznamu seskupených skenů.  
 
Integrace pro seznamy sloučených a seskupených skenů je dvoustupňový proces. Každý 
jednotlivý snímek je v prvním kroku integrován. Výsledné skeny jsou v druhém kroku 
spojeny, je třeba zaškrtnout vlastnost kurzoru Merge as Single Scan (Sloučit jako jednotlivý 
sken). 

 

Nástroj předběžného náhledu kurzorů  

Integrační kurzory mají nástroj Cursors Preview, který zobrazuje minimalizovanou verzi 
zintegrovaného skenu. Pokud je nadefinováno více kurzorů, každý předběžný náhled kurzoru 
se zobrazí v samostatné záložce:   

 
Obrázek 74: Nástroj Předběžného náhledu kurzorů se záložkami pro dva integrační kurzory 

 
V případě, že je myš umístěna nad náhledem nebo nad konstrukcí, linie kurzoru se zobrazí v  
okně nástrojů a ve zobrazení skenu.   
 
Pokud je v seznamu konstrukcí změněna pozice nebo velikost kurzoru, graf předběžného 
náhledu kurzorů se zruší. Pro aktualizaci zobrazení je zapotřebí kliknout na tlačítko 
Aktualizovat. Náhledy kurzoru samostatné konstrukce jsou aktualizovány automaticky.  
 
Tlačítko Integrate (Integrovat) je zkratka pro příkaz Integrate Cursor (Integrovat kurzor). 
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Příkaz Integrovat kurzor  

Integrační kurzory mají příkaz Integrate Cursor (Integrovat kurzor), který okamžitě provede 
integraci, bez ohledu na to, zda je nástroj předběžného náhledu kurzorů otevřený, nebo ne.  
Integrační proces je řízen rozměry kurzorů a jeho dalšími vlastnostmi. Výsledky jsou  
přidány do stromu jako sken(y). Pokud je vytvořeno více skenů, mohou být umístěny v 
seznamech samostatných skenů, pokud je aktivována vlastnost kurzoru Integrate in a 
Separate Scan List (Integrovat v seznamu samostatných skenů). 

Zobrazení záhlaví skenu  

EVA údaje o konstrukci zobrazí nejdůležitější vlastnosti konstrukce, které jsou podobné 
vlastnostem skenu. Někdy je žádoucí mít přístup k více vlastnostem konstrukce. Pro tento 
účel slouží Zobrazení hlavičky konstrukce. Lze jej vytvořit pomocí příkazu "Vytvořit záhlaví 
konstrukce". 

 
Obrázek 75:  Zobrazení záhlaví konstrukce s výchozím souhrnným zobrazením rozšířeného 

seznamu vlastností konstrukce 
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EVA dokumenty obsahující data 2D snímku  

EVA dokumenty, obsahující data snímku, se skládají ze dvou souborů. První soubor s 
příponou ".eva" je ekvivalent normálního dokumentu EVA, který byl uložen ve formátu 
XML.  

Druhý soubor s příponou ".eva.bin" obsahuje data komprimovaného snímku ve dvojím 
formátu. Volba dvojího formátu je dána velikostí datových souborů, která by bránila tomu, 
aby byly uloženy v původním XML souboru.   
 
Pokud by EVA dokument, obsahující data snímku, měl být převeden do jiného počítače, je 
dostačující převést soubory ".eva" a ".eva.bin". Není nutné přenášet jednotlivé soubory 
snímků, 
 

Tisk v EVA  

Výběr náhledu k tisku  

Pro zvolení, zda je obraz určen k tisku, nebo ne:  

1. Vyberte požadovaný obraz v datovém stromu nebo v odpovídající záložce.  
2. Vyberte nebo odškrtněte políčko Printable (K tisku).  

 
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný obraz v datovém stromu nebo v 
odpovídající záložce. Pak vyberte nebo zrušte políčko View is printable (Náhled 
pro tisk).  
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Náhled tisku  

Otevření náhledu tisku  

Chcete-li otevřít náhled tisku: 

Klepněte na tlačítko Print preview ( , Náhled tisku) v panelu nástrojů.   
- nebo -   
Klepněte na tlačítko Print preview v nabídce Soubor.  
- nebo -   
Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný obraz v datovém stromu nebo 
odpovídající záložce a potom klepněte na tlačítko Print preview. 

 
Přehled 

 
Obrázek 76: Zobrazení náhledu tisku.  

 
1 Lišta menu 3 Náhled 
2 Nástroj 4 Nastavení tisku 

 
Lišta menu 
Lišta nabídky poskytuje přístup k příkazům. Po najetí na název nabídky se zobrazí 
odpovídající příkazy.   
 
Soubor menu 
Příkaz Funkce 
Print Pro rychlý tisk. 
Exit Pro zavření náhledu tisku. 
 
 

1 
2 

3 

4 
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Lišta nástrojů 
Panel nástrojů poskytuje snadný přístup k běžně používaným nástrojům. 
Symbol Popis 

 Rychlý tisk. 

 Vyberte tiskárnu ze seznamu. 

 Oddálení. 

 Koeficient přiblížení. 

 Přiblížení. 

 Zobrazení první stránky. 

 Zobrazení předchozí stránky. 

 Zobrazení následující stránky. 

 Zobrazení poslední stránky. 

 Zobrazení více stránek najednou. 

 Vyberte rozvržení. 

 Uložit nové rozložení stránky: 
Klikněte na tlačítko Save (Uložit), zadejte nový název a 
klikněte na OK. 

 
Nastavení tisku   
Nastavení tisku je rozděleno do čtyř záložek: Vzhled stránky, Záhlaví/Zápatí, Části a 
Vodoznak.  
Vyberte požadované nastavení a klepněte na tlačítko Apply (Použít), aby nastavení bylo 
použito u aktuálního dokumentu.   
Rozvržení stránky odpovídající zvolenému nastavení lze uložit a použít na jiný  
dokument:  

1. Klepněte na tlačítko Save (Uložit), zobrazí se dialogové okno Rozvržení nového 
dokumentu.  

2. Zadejte název pro nový dokument. 
3. Klepněte na tlačítko OK. 
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Záložka Nastavení stránky 

 
 
Nastavení Popis 
Papír Vyberte velikost papíru. 
Orientace Vyberte orientaci stránky na výšku nebo na šířku. Toto nastavení bude 

použito na zobrazení skenu pouze pokud není vybrána orientace stránky 
v tabulce vlastností zobrazení. 

Okraje Zvolte hodnoty velikosti okrajů v mm. 
 
! Poznámka 

Zpráva se skládá z jedné nebo několika částí. Každá část odpovídá jednomu zobrazení v 
EVA.  
Orientace jednotlivých částí může být nastavena samostatně v tabulce Vlastností zobrazení 
tak, aby obrázky byly v režimu na šířku, zatímco tabulky v režimu na výšku.  
Navíc část dokumentu může být nastavena jako výchozí. V tomto případě, pokud se změní 
orientace papíru v záložce Části, všechny části se změní stejným způsobem. Nicméně části, 
které byly přímo (explicitně) nastavené na výšku nebo na šířku, se nezmění. 
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Záložka Záhlaví/Zápatí 

 

Chcete-li nastavit záhlaví a/nebo zápatí dokumentu:   

1. Vyberte jednu z následujících možností:   
• Žádné: Nebude nastaveno žádné záhlaví nebo zápatí.  
• První stránka: Záhlaví bude pouze na první stránce dokumentu. 
• Vždy: Záhlaví nebo zápatí budou na všech stránkách dokumentu.  

2. Pod těmito možnostmi se zobrazí tyto možnosti. Každý seznam je spojen s určitou 
částí záhlaví. Například seznam na levé straně odpovídá levé části záhlaví. 
Klepněte na tlačítko Edit (Upravit) pro vytvoření nebo změnu dané položky v 
seznamu. Zobrazí se dialogové okno Upravit. 

 
3. Vyberte informaci, kterou chcete přidat do záhlaví, klepnutím na příslušné 

tlačítko(a) v seznamu na pravé straně nebo zadejte požadovaný text pomocí 
textového procesoru. Klepněte na tlačítko OK. 
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Záložka Části 

 
V horní části záložky Části jsou uvedeny zobrazení (díly) původně obsažené v náhledu tisku.  
Je vhodné vybrat části, které mají být vytištěny přímo. 
Nastavení Popis 
Caption Název pro zobrazení, lze upravit. 
Orientation Orientace papíru, lze upravit. 
Visible Odškrtněte možnost Visible (Viditelný) pro odstranění daného 

zobrazení z náhledu tisku. 
Typ Typ zobrazení: grafické nebo tabulkové. 
Níže jsou uvedeny další nastavení pro přizpůsobení zobrazení.  

• Náhled tisku 1D nebo 2D zobrazení.  
Chcete-li upravit osy, vyberte některou z následujících možností. Pokud zobrazení (1D) 
zahrnuje čárový diagram, může být zobrazeno v horní části zaškrtnutím políčka Stick View 
on Top (čárový diagram na vrchu). 
Nastavení Popis 
Osa  
Title Color Zvolte barvu pro text nadpisu. 
Title Font Zvolte písmo pro text nadpisu. 
Numbers Color Zvolte barvu pro čísla na ose. 
Numbers Font Zvolte písmo pro čísla na ose. 
Numbers vertical Čísla mohou být zobrazena buď vodorovně, nebo svisle, ve 

výchozím nastavení jsou psána vodorovně. Chcete-li mít čísla 
vertikálně, zaškrtněte políčko Top & Bottom Axis (Horní a dolní 
osy) a/nebo Left & Right Axis (Levé a pravé Osy). 

Ticks color Zvolte barvu pro dílky stupnice. 
Left, Right, Top, 
Bottom, Palette 

Upravte nastavení pro každou osu. 

Ruler visible Zaškrtněte políčko pro zobrazení pravítka. 
Ruler size Zvolte velikost pravítka. 
Title visible Zaškrtněte políčko pro zobrazení názvu osy. 
Title text Text popisku osy je dán dle výchozího nastavení. Pro zadání jiného 

textu zaškrtněte View (Zobrazení) a zadejte vámi zvolený text. 
Ticks display Zvolte velikost dílků stupnice ze seznamu nebo zvolte None 

(Žádný), pokud nechcete, aby byly dílky zobrazeny. 
Numbers display Zvolte typ zobrazení čísel nebo None, pokud nechcete, aby byla 

čísla zobrazena. 
Ticks Orientation Zaškrtněte, pokud chcete, aby měly dílky stupnice vnitřní orientaci. 
Min. Ticks Spacing Pomocí jezdce zadejte minimální mezery mezi odškrtnutími. 
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• Náhled tisku sloupcového zobrazení. 
Nastavení Popis 
Paper Full Width Zaškrtněte Paper Full Width (Celá šířka papíru) pro využití plné 

šířky papíru při tisku. 
Font Header Klikněte na Browse (Procházet) pro upravení písma záhlaví 

v dialogovém okně Typ Písma. Zvolte typ písma ze seznamu. 
Font Row Klikněte na Browse nebo zvolte typ písma ze seznamu. 
Vertical Table Zaškrtněte políčko pro přeskupení sloupců a řádků. Vlastnosti 

objektu budou uvedeny ve svislém směru a objekty vodorovně. 
Repeat Column Pro zopakování N prvního sloupce v každém řádku. 
 
Záložka Vodoznak 

 
Vodoznak může být přidán do dokumentu.   

Chcete-li tak učinit:  

1. Klikněte na tlačítko Load Image (Načíst obrázek) pro načtení obrázku, který bude 
použit jako vodoznak. 

2. Vyberte velikost ze seznamu. 
3. Vyberte horizontální a vertikální zarovnání.  
4. Nastavte průhlednost zadáním požadované hodnoty nebo pomocí jezdce.  

Chcete-li vodoznak odebrat, klepněte na tlačítko Clear (Odstranit). 
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Kompilace referenční databáze pomocí DSRD 
kompilátoru  

Kompilátor DIFFRAC.SUITE Referenční databáze (DSRD) se používá pro vytváření 
DIFFRAC.EVA kompatibilní vyhledávací databáze z ICDD PDF databází.   
Je podporován verzí PDF-2 1988-2011 a PDF-4 do roku 2011 (do roku 2012 pouze pro verzi 
PDF-4 Organics).   
Existují dvě hlavní generace PDF databází: non-RDB databáze pro PDF-2 až do roku 2004 a 
RDB databáze začínající od roku 2004 až do současnosti. Všechny PDF-4 jsou RDB. RDB 
databáze musí být nainstalovány a jsou chráněny proti kopírování pomocí ICDD: mohou být 
použity pouze řádně licencované RDB databáze. 
 

Použití  

Všechny RDB databáze musí být nainstalovány. Non-RDB verze PDF-2 2003 a 2004  musí 
být nainstalovány, protože jejich CD neobsahují použitelnou verzi, ale spíše pouze instalační 
program. PDF-2 1988-2002 lze spustit  z CD-ROMu.  

1. Spusťte DSRD Kompilátor ze složky DIFFRAC.EVA.   
Pro spuštění DSRD kompilátoru je zapotřebí administrativní oprávnění. V případě, 
že uživatel není přihlášen jako správce, použijte příkaz "Run as…" ("Spustit 
jako…"). V případě, že uživatel není přihlášen jako správce v systému Windows 7, 
použijte funkci "Spustit jako správce". 

 
Obrázek 77: Okno DSRD Kompilátoru. 
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2. Vyberte typ databáze pro kompilaci:  

2005 a novější  

Pro ICDD databáze s datem vzniku v roce 2005 zvolte "PDF release 2005 and 
later" ("verzi PDF 2005 a novější"). Pole Seznam "ICDD Databse > = 2005" bude 
zaplněno dostupnými databázemi.  
• Vyberte databázi ke kompilaci a klepněte na tlačítko "Build" ("Vytvořit"). 
• Zobrazí se průběh kompilace. 
• Kompilace je ukončena, jakmile jsou tlačítka "Build" a "Exit" aktivní.  

2004 a starší  

Pro ICDD databáze s datem vzniku do roku 2004 zvolte "PDF release 2004 and 
before" ("verzi PDF 2004 a starší").   
V tomto případě bude pole Vyhledávání souborů aktivováno. 
• Klikněte na tlačítko Browse (…) (Procházet) a vyberte CD, kde je umístěna 

databáze. Toto je instalační složka pro PDF-2 2003 a 2004, nebo CD-ROM pro 
PDF-2 1988-2002.  

• Klepněte na příkaz Build (Vytvořit) pro vytvoření databáze.  
• Zobrazí se průběh kompilace.  
• Kompilace je ukončena, jakmile jsou tlačítka "Build" a "Exit" opět aktivní. 

 

3. Opakujte krok kompilace pro každou databázi, která by měla být použita v 
DIFFRAC.EVA. 

4. Opusťte program klepnutím na příkaz Exit. 
 
! Poznámka 
Po kompilaci může uživatel PDF-2 2003 nebo 2004 odinstalovat. Naopak, uživateli není 
dovoleno odinstalovat PDF RDB (2005 a novější), pokud je DSRD databáze s  
DIFFRAC.EVA používána. Je to vyžadováno, protože ICDD licence již nebude umožňovat  
přístup k DSRD databázi, pokud chybí odpovídající PDF RDB. 
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Výpočet hloubky průniku RTG záření v materiálu pomocí 
ABSORBDX  

ABSORBDX je program patřící do softwaru DIFFRAC.EVA. Jeho cílem je vypočítat 
hloubku vrstvy, která je analyzována pomocí rentgenové difrakce, za daných podmínek, tedy 
počítá hloubku průniku rentgenového záření v daném materiálu. Ve standardní práškové 
difrakci tato funkce umožňuje například zkontrolovat, zda má vzorek "infinite thickness" 
("nekonečnou tloušťku"), nebo ne.  
 
Při provádění práškové difrakce, za podmínek grazing incidence, čím je nižší úhel dopadu, 
tím je nižší hloubka analyzované vrstvy. ABSORBDX je pak zvláště užitečný, protože udává 
hloubku analyzované vrstvy pro zadaný úhel dopadu.  
 
Abyste zjistili hloubku analyzované vrstvy daného vzorku, musíte pouze zadat jeho globální  
chemické složení (tedy podíl různých atomů), jeho hustotu (měrná hmotnost), použité RTG 
záření (například Cu Ka1) a difrakční úhly dvoukruhového úhloměru. ABSORBDX používá 
klasického modelu absorpce, popsaného v následující části. 
 

Teoretické přiblížení  

Zeslabení 
RTG-paprsky jsou především absorbovány fotoelektrickým efektem, ale také rozptýlené 
pružným rozptylem (nebo Rayleighovým rozptylem) a nepružným rozptylem (nebo 
Comptonovým rozptylem); celkové zeslabení určuje Lambert-Beerův zákon pro danou 
vlnovou délku λ:  

 
 
 

,kde d je délka dráhy RTG záření do materiálu ("vzdálenost"), µ je koeficient hmotnostního 
zeslabení (obvykle v cm2.g-1), která je závislá na λ, a ρ je specifická hmotnost materiálu. 
 
! Poznámka 
Hlavní zeslabení je v důsledku fotoelektrického jevu, koeficient zeslabení se často označuje 
jako absorpční koeficient. 
 
Koeficient hmotnostní absorpce se vypočítá ze složení materiálu:  

 
,kde i je chemický prvek, ci je jeho hmotnostní podíl, a µi jeho absorpční koeficient.  
µi závisí na vlnové délce. Někteří autoři používají lineární absorpční koeficient µL = ρ.µ, ale 
tento koeficient je závislý na struktuře, zatímco µ je závislý pouze na složení.  
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S ohledem na specifickou geometrii difraktometru, a za předpokladu, že máme homogenní 
vzorek, dráha RTG paprsků je:  

 
kde γ je úhel mezi dopadajícím paprskem a povrchem vzorku a 2θ je odchylka  
paprsku. V případě Bragg- Brentanovy geometrie, γ = θ, takže d = 2x / sinθsin. 
 
svazek dopadajících světelných paprsků                                     odražené paprsky 

 
Obrázek 78: Dráha RTG paprsků a absorpce ve vzorku. 

Tudíž intenzita rentgenového záření difraktovaného od povrchové vrstvy, jejíž tloušťka je x, 
se rovná: 

 
kde I1 je celková intenzita detekovaná detektorem (viz příloha Výpočet zeslabení).  
 
Platí zde exponenciální zákon, což teoreticky znamená, že analyzováná tloušťka je 
nekonečná; ale můžeme uvažovat, že analyzovaná tloušťka odpovídá vrstvě, která dává frakce 
p signálu (I (x) / I1 = p). p se obvykle rovná 0,9 (90% signálu), což samozřejmě může záviset 
na podmínkách měření. Analyzovaná hloubka je pak odhadována jako: 
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Seznam použité literatury 

Hodnoty µi (λ), použité pro AbsorbDX, jsou hodnoty uvedené v tabulkách v následujících 
publikacích:  

• koeficienty hmotnostní absorpce v důsledku fotoelektrického jevu, pružný 
(Rayleighův) a nepružný (Comptonův) rozptyl:   
Ebel H., Švagera R., Ebel MF, Shaltout A. a Hubbell JH, Numerical description of 

photoelectric absorption coefficients for fundamental parameter programs, X-ray 
Spectrometry, Vydání 32., strany 442 - 451 (2003).   

• hodnoty skokové absorpce:   
Elam W.T., Ravel B.D. a Sieber JR, "A new atomic database for X-ray spectroscopic 
calculations", Radiation Physics and Chemistry, Vydání 63., strany 121 až 128 (2002). 

 

Použití AbsorbDX  

1. Spusťte AbsorbDX ze složky DIFFRAC.Evaluation. 

 
Obrázek 79: Okno AbsorbDX 
 
V oblasti Materiálu (Material) 

2. V poli Composition (Složení) zadejte základní složení výrobku. Existují tři 
způsoby, jak zadat složení:  

• pokud je váš produkt stechiometrická sloučenina, přímo napište chemický 
vzorec, tj koeficient následuje za prvkem; například pro magnetit, Fe3O4;  

• můžete použít hmotnostní podíl prvků; v tomto případě, koeficient stojí před 
prvkem a prvky jsou od sebe odděleny znaky plus; například pro FeAl40, 
zadejte 60% Fe + 40% Al; lze také použít procenta složek, například 20% 

SiO 2 + 80% CaCO3;  
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V předchozím režimu, můžete nadefinovat podíl prvku jako zůstatek do 100%; pro to, nepište 
jeho koncentrace; například u nerezové oceli 316L, napište:   
2% Mn + 1% Si + 17% Cr + 12% Ni + 2,5% Mo + Fe   
(Zanedbali jsme velmi nízké koncentrace - C, P a S). 
 

3. V poli Density [g/cm3] (Hustota) zadejte specifickou hmotnost vzorku v g.cm-3 (tj 
kg.L-1 nebo ton.m-3);  

 
V oblasti paprsku (Beam) 

4. V poli Anode material (Materiál anody) zadejte povahu anody trubice. Například 
pro trubice s měděnou anodou zadejte Cu.  

5. V seznamu Linií zvolte odkaz linky v Siegebahn2 zápisu; například KA1.  
Pole Wavelength [Å] (Vlnová délka) a Energy [keV] (Energie) se nastaví 
automaticky. 

6.  V poli 2 Theta [°] zadejte celkovou odchylku 2θ (tj úhel mezi dopadajícím a 
difraktovaným paprskem), ve stupních;   

• pokud pracujete v Braggových podmínkách (tj úhel dopadu je θ), zaškrtněte 
políčko Bragg condition; v případě, že úhel dopadu γ se liší od θ (například 
pro měření výskytu grazing incidence), zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a 
zadejte úhel dopadu ve stupních v poli Incidence angle [°] (Úhel dopadu).
   

V oblasti Vypočítané Absorpce (Calculated Absorbtion) 
7. V poli Percent [%] (Procenta), zadejte poměr signálu p v %, který chcete použít 

pro odhad analyzované hloubky d (tj. první d µm vzorku získá p% signálu). 
Výchozí hodnota je 90 %. 

8. Klepněte na tlačítko Update display (Aktualizovat zobrazení).   
 

Zobrazení výsledků   
ABSORBDX pak vypočítá koeficienty zeslabení a hloubku d:  

• koeficient hmotnostního útlumu µ se zobrazí v cm2.g-1 v příslušném poli;  
• koeficient lineárního útlumu µL se zobrazí v cm-1 v příslušném poli;  
• hloubka d se zobrazí v µm v příslušném poli.  

 
Ukončení ABSORBDX   
Poté můžete ABSORBDX ukončit dvěma způsoby:  

• pomocí tlačítka Quit and save (Ukončit a uložit): při příštím používání ABSORBDX 
budou aktuální parametry použity jako výchozí;  

• pomocí tlačítka Quit (Ukončit) : parametry nebudou pro další použití uloženy. 
 
 
 
 

 



DIFFRAC.EVA                                                                                             Uživatelský  manuál 

171 
DOC-M88-EXX200 V3 – 02.2013 

Příklady  

Tenká nitridová vrstva na železe 
Vezměme si vzorek železa, který byl nitrován, čímž se vytvořila γ-Fe4N vrstva (ρ = 7,212 
g.cm-3). Tento vzorek je analyzován za podmínek grazing incidence, s kobaltovou 
rentgenovou trubicí. Peak železa (111) (nejsilnější vrchol, θ2 = 48,2 °) se objeví na γ = 1 °; 

hloubka pro 90% podíl z naměřené intenzity pro tyto úhly je 1,0 µm. 

 
Obrázek 80: Absorpce vrstvy nitridu železa. 
 
Směs korundu a boehmitu 

Vezměme si práškovou směs 20 hm. % korundu (α-Al2O3, ρ = 3,987 g.cm-3) a 80 hm. % 
boehmitu (AlOOH, ρ = 3,071 g.cm-3), která je analyzována v Braggových podmínkách 
s měděnou rentgenovou trubicí. Pro (020) vrchol boehmitu (θ2 = 14,5 °), hloubka 90 % 
podílu měřené intenzity 15.6 mµ. 

 

 
Obrázek 81: Směs korundu a boehmitu. 
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(stránka je schválně ponechána prázdná)  
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Dodatek 
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DIFFRAC.EVA V3 a stupeň licence  

Vlastnost Požadovaná verze (stupeň licence) 
2D konstrukce-načítání dat a zobrazení v několika 
typech zobrazení 

V3 (V3) 

2D konstrukce-integrace dat V3 (V3) 
2D konstrukce-zakrytí dat V3 (V3) 
2D konstrukce-analýza křivek V3 (V3) 
Filtrování a seskupení vlastností V3 (V1) 
Skeny v xy formátu V3 (V1) 
Zobrazení skenů V3 (V1) 
AbsorbDX program V3 (V1) 
Automatické Vyhledávání/ Přiřazování V2 (V2) 
Odeslání části skenu V2 (V1) 
Odeslání pozadí V2 (V1) 
Výměna skenů V2 (V1) 
Kopie skenu V2 (V1) 
Databáze a příkazy pro chemický filtr V2 (V1) 
Příkazy- týkající se skenů V2 (V2) 
Klávesové zkratky pro panely V2 (V1) 
Automatický převod DIFFRACplusEVA 
dokumentů (*.eva) do dokumentů 
DIFFRAC.EVA 

V2 (V1) 
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Příkazy z příkazového panelu 

Obecné datové příkazy  

Příkaz Ikona Popis 
Data   
Delete 

 
Odstranit vybraná data a jejich dceřiná 
data. 

Clear 

 

Vymazat dceřiná data vybraných dat. 

Select parent 
 

Vybrat mateřská data. 

Select children Vybrat dceřiná data. 

Vytvořit   
Object Column View 

 

Vytvořit sloupec zahrnující všechny 
objekty sestupně podle vybraných dat a 
odpovídajících informací. 

1D or 2D View 

 

Vytvořit 1D a 2D zobrazení (příkazy 
dostupné dle vybraných dat). 

Object Chart View   Vytvořit graf, ukazující objekty sestupně 
dle vybraných bodů a informací. 
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Datové příkazy specifické pro dokumenty  

Příkaz Ikona Popis 
Složka   
Import a scan file  

 

Vložit sken. 

 

Datové příkazy specifické pro nastavení a filtry  

Tyto funkce jsou k dispozici u softwaru verze 2.0 a výše. 

 

 
Datové příkazy specifické pro seznam skenů (Data Commands Specific to Scan Lists) 
Příkaz Ikona Popis 
Nástroj   
Create Level Žádná Vytvořit hladiny. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Příkaz Ikona Popis 
Nastavení   
Clear default Filters Žádná Zrušit původně nadefinovaný filtr. 
Vytvořit   
Chemical Filter data 

 
Vytvořit nový chemický filtr. 

Database Filter data  Vytvořit nový databázový filtr. 

Soubor   
Import Chemical Filter Žádná Vložit chemický filtr. 
Import Database Filter  Žádná Vložit databázový filtr. 
Chemický/ Databázový filtr   
Use as Default 
Chemical/Database Filter 

Žádná Zvolený filtr se stane výchozím filtrem 
pro všechny dokumenty. Aktuální 
dokument není ovlivněn.  

Export Chemical/Database 
Filter 

Žádná Odeslat chemický/databázový filtr. 
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Datové příkazy specifické pro skeny  

Příkaz Ikona Popis 
Vytvořit   
Scan View Žádná Vytvořit zobrazení skenu. 
Elemental Analysis 

 
Provést semi-kvantitativní 
analýzu. 

Nástroj Žádná  
Search/Match (scan) Žádná Provést operaci 

Vyhledávání/Přiřazení nebo 
vyhledávání dle jména. 

Search by number Žádná Provést vyhledávání dle 
čísla. 

Backround Žádná Provést odečtení pozadí. 
Peak Search Žádná Provést vyhledávání píků. 
Strip ka2 Žádná Vypočítat odizolování Kα2   

Fourier Smooth Žádná Vyhladit skeny pomocí 
Fourierovy transformace. 

Smooth Žádná Vyhladit skeny. 
Displacement Žádná Opravit chybné vytlačení 

vzorku. 
X-Offset Žádná Opravit x-vyrovnání. 
Y-Scale factor Žádná Přenastavení rozměru skenů. 
Y-Offset Žádná Přenastavení skenů. 
Aberrant Žádná Odstranit atypické body.  
Create Area Žádná Vypočítat oblasti. 
Add Žádná Přidat skeny. 
Substract Žádná Odečíst skeny. 
Merge Žádná Sloučit skeny. 
Soubor   
Import XRF Results 

 
Vložit XRF výsledky. 

Export/Import DIF File 
 

Odeslat/Vložit DIF soubory. 

Export Scan… Žádná Odeslat skeny do souboru. 
Export Partial Scan… Žádná Odeslat část skenu do 

souboru. 
Export Background… Žádná Odeslat pouze pozadí skenu 

do souboru. 
Replace Scan… Žádná Nahradit sken jiným skenem. 
Clone Scan… Žádná Zkopírovat data skenu do 

jiného skenu. 
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Datové příkazy specifické pro seznamy vzorků  

Příkaz Popis 
Nástroj  
Search/Match (scan) Provést operaci Vyhledat/Přiřadit v mateřském skenu. 
Search by Number Provést Vyhledat dle čísla. 
 

Datové příkazy specifické pro vzorky 

Příkaz Popis 
Nástroj  
Search/Match (pattern) Provést operaci Vyhledat/Přiřadit v mateřském skenu. 
Search by Number Provést Vyhledat dle čísla. 
d x by Vynásobit d-hodnoty faktorem. 
Tune cell Upravit parametry buňky. 
Residue Připravit zbylý sken. 
Make Sticks Vytvořit čáry odpovídající vzorku. 
Make Peaks Vytvořit píky odpovídající vzorku. 
Make DIF Vytvořit DIF ze vzorku. 
Auto-scale Znovu nastavit měřitka. 
User Database Vytvořit a spravovat uživatelskou databázi. 
Vytvořit  
DB View Vytvořit Databázi, zobrazující informace o vzorku. 
 

Datové příkazy specifické pro seznam píků  

Příkaz Popis 
Nástroj  
Search/Match (peak list) Provést operaci Vyhledat/Přiřadit v seznamu píků. 
Make DIF Vytvořit DIF ze seznamu píku. 
Normalize Ještě není dostupné. 
 

Datové příkazy specifické pro píky 

Příkaz Popis 
Nástroj  
Search/Match (peak list) Provést operaci Vyhledat/Přiřadit v mateřském seznamu 

píků. 
Make DIF Vytvořit DIF z píku. 
 
 
 

Datové příkazy specifické pro zobrazení  
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Příkaz Ikona Popis 
1D, 2D, Sloupec, Vícečetné 
zobrazení a Skupiny 

  

Delete 
 

Odstranit vybrané zobrazení. 

Select data 
 

Vybrat odpovídající data. 

View is Printable 
 

Zaškrtněte dané políčko, pokud chcete, aby 
byl obraz vytisknut. 

Print Preview 
 

Vytvořit náhled tisku vybraných obrazů. 

Select Group 
 

Vybrat obrazy patřící do skupiny. 

Ungroup 
 

Rozčlenit vybranou skupinu obrazů. 

Skupina   
Vertical 

 
Rozdělit obrazy vertikálně. 

Horizontal 
 

Rozdělit obrazy vodorovně. 

Array 
 

Rozdělit obrazy do souborů. 

Grid 
 

Rozdělit obrazy do mřížky. 

 

Klávesové zkratky pro panely  

Tyto funkce jsou k dispozici u softwaru verze 2.0 a výše. 

Existují klávesové zkratky pro panely. Jsou užitečné při práci na malých obrazovkách. 
Klávesová zkratka Funkce 
F2 Zobrazit / skrýt panel datového stromu. 
F4 Zobrazit / skrýt panel datových vlastností. 
F6 Zobrazit / skrýt panel datových příkazů. 
Shift-F1 Skrýt všechny panely. 
Shift-F2 Zobrazit panel datového stromu a skrýt všechny ostatní panely. 
Shift-F4 Zobrazit panel datových/obrazových vlastností a skrýt všechny 

ostatní panely. 
Shift-F6 Zobrazit panel datových příkazů a skrýt všechny ostatní panely. 
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Vyhledávání/Přiřazení  

Význam EVA Vyhledávání/Přiřazení  

Účelem Eva Vyhledávání/Přiřazení je vyhledat aktuální sken neznámého materiálu a  
identifikovat referenční vzorky, které charakterizují neznámý sken. Vyhledávácí algoritmus je 
založen na porovnání referenčních vzorků z databáze se skenem. Algoritmus přiřadí vzorkům 
hodnoty a vytvoří seznam "nejlepších kandidátů". Uživatel musí porovnat vzorky se skeny a 
přijmout nebo odmítnout nalezený vzorek. Tento proces se nazývá přiřazení. 
 

Algoritmy  

Předzpracování skenu  

Vyhledávání se provádí na pozadí odečteného skenu. Odečtení se provede automaticky při 
vložení skenu. Tato operace zajišťuje, že žádná z linek, ani ta slabá, nemůže být obsažena ve 
vypočteném pozadí. Díky tomu jsou všechny relevantní informace zachovány.  

Všimněte si, že odečtení pozadí nejen "vyrovná" sken, ale také definuje úroveň šumu a tím 
umožňuje vyhledávání algoritmu k určení, která část skenu obsahuje významný signál a která 
část testu obsahuje pouze šum.  

Vezměte prosím na vědomí, že další předzpracování, jako je například odstraňování Kα2 
nebo vyhlazení, není ani nutné, ani žádoucí. 

Obecný algoritmus používaný při EVA Vyhledávání/Přiřazení  

Namísto použití seznamu pouze d a I‘s, EVA Vyhledávání/Přiřazení používá kompletní sken 
po odstranění pozadí. EVA Vyhledávání/Přiřazení porovnává jednotlivé referenční vzorky s 
oblastmi neznámého skenu, které při vyhledávání považuje za nulové intenzity. Vzorky, 
jejichž linie patří do těchto oblastí, bývají zamítnuty. 

 

Výpočet rozhodující hodnoty (FOM) každého potenciálního kandidáta  

V průběhu vyhledávání, jsou potenciální kandidáti vybíráni z referenční databáze v souladu s  
uživatelem nastavenými parametry a deklarovanými filtry. Tyto parametry a soubory jsou 
nastaveny v kolonce EVA Vyhledávání/Přiřazení. Rozhodující hodnota (FOM) se vypočítává 
pro všechny potenciální kandidáty mající alespoň jednu linii, které spadá do oblasti 
s nenulovou intenzitou.  
Tradiční DIFFRACplus FOM, kde nejnižší hodnota byla nejlepší hodnota, byl nahrazen  
novou hodnotou. Nová hodnota je 100% pro fiktivní čárový vzorek, který dokonale 
charakterizuje neznámý sken. V důsledku toho, nové FOMs přináší více informací než 
tradiční FOMs. Nicméně, vyhledávání přináší stejné výsledky jako předchozí algoritmus. 
Rozdíl je v tom, že se změnily FOMs. Vezměte prosím na vědomí, že se může objevit FOM o 
něco málo vyšší než 100%, zejména pro sken čisté fáze. 
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Uživatelem zvolená kritéria  

Fáze, které jsou obsaženy v geologických vzorcích, mohou mít 100 i více difrakčních linií. 
Ostatní fáze mají jen několik linií ve stejném 2θ rozsahu. Není možné vytvořit vyhledávací 
algoritmus, který řeší všechny fáze stejně bez ohledu na jejich složitost.  
 
Složité vzorky mohou být jedinečné. Proto je jejich identifikace méně dvojznačná. 
  
Jednoduché vzorky jsou mnohem obtížněji identifikovatelné. Důvody jsou následující: 

• Fáze, které dávají jednoduché vzorky, jsou často isostrukturální nebo velmi podobné  
vzorky dávají fáze, které nejsou isostrukturální a nazývají se "Izotypy". 

• Jednoduché vzorky mohou být náhodně zařazeny do složitých vzorků. Proto je jasné 
nebezpečí v zahájení procesu identifikace s Kritériem 1: Upřednostnit jednoduché 
vzorky, protože by mohlo dojít k vyhledání fází, které nejsou přítomny, ale které jsou 
jako práškové vzorky zahrnuty v neznámém skenu. Navíc, u začínající identifikace se 
špatnou interpretací nebo výsledkem dramaticky klesá šance na nalezení další 
relevantní odpovědi, protože uživatel se zaměřuje zpravidla na nevysvětlené  
linie.  

 
Kritéria EVA Vyhledávání/Přiřazení vychází z těchto skutečností. Proto:   

• Kritérium 1: Upřednostnit jednoduché vzorky plně obrací tuto strategii s tím, že 
zvyšuje šance u jednoduchých vzorků najít shodu.  

• Kritérium 2: Neutrální je pokus dát rovné šance pro všechny druhy kandidátů. Je 
vybrána ve výchozím nastavení a většina problémů s Vyhledáváním/Přiřazením lze 
vyřešit pouze pomocí tohoto kritéria.  

• Kritérium 3: Upřednostnit složité vzorky záměrně zvyšuje šance u složitých vzorků 
najít shodu. 

 
Neexistuje žádné kritérium "minimum linií pro přiřazení". Toto kritérium nezohledňuje 
rozdílnost mezi vysokou symetrií (jednoduchého) vzorku a nízkou symetrií (složitého) 
vzorku, a diskvalifikuje ty vzorky, které mají méně linií než minimum.  
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Odečtení pozadí  

Tradiční DIFFRAC metoda  

Chcete-li pochopit, jak tradiční DIFFRAC metoda funguje, představte si nafouklou elastickou 
membránu v jednom rozměru. Pokaždé, když membrána v jednom bodě (kontaktním bodě) 
narazí na křivku skenu, oblouk se rozdělí na dva oblouky, které rostou každý zvlášť. 
V DIFFRAC algoritmu jsou oblouky parabolické. 
 
Tvar paraboly určuje „maximální konkavitu“ křivky na pozadí. Kontaktní body se korigují 
pomocí přidání n statistických chyb odpovídající intenzity (kde n je prahová hodnota; výchozí 
hodnota: 1): minimální intenzita plus jedna statistická chyba by měla nejvíc odpovídat 
sledovanému pozadí. Je-li vyhlazení provedeno před odečtením pozadí nebo v případě, že 
údaje nejsou získány pomocí práškové RTG difrakce (např. neutronové difrakce nebo 
synchrotronní RTG difrakce), pak statistický zákon již není platný a prahová hodnota (n) musí 
být upravena. 
 
Zakřivení je hlavní parametr výpočtu pozadí. Musí být upraveno, pokud jsou na pozadí skenu 
hrby, tak aby se hrby vešly. Pokud na pozadí nejsou žádné hrby, není na úpravu zakřivení 
žádný požadavek. 
 
Křivka pozadí musí protnout pozadí shluku co možná nejblíže středu. Toho je většinou 
dosaženo bez dalších úprav, pokud nebyly upravena data (například u vyhlazených dat snížení 
prahové hodnoty a nalezení jeho optimální hodnoty). 
 
Nejsilnější stránkou DIFFRAC metody je zajištění, že žádný pík skenu, i když velmi slabý, 
nebude pod křivkou pozadí. Algoritmus je proto vhodný pro EVA Vyhledávání/ Přiřazení. 
 
Jsou zde dvě nevýhody: 

• Intenzity hraničních linií jsou často lehce sníženy. 
• Křivky pozadí jsou tvořeny parabolami; body mezi dvěma oblouky nejsou reálným 

popisem fyzikálního jevu, což má za následek místní nepřesnosti. 
 
Nepoužívejte odečtení pozadí pro vytvoření dat odpovídajícího profilu, protože pro profil se 
vypočítává přesnější místní pozadí. Pokud je metoda místního pozadí nutná, protože pro profil 
nelze najít odpovídající pozadí, použijte rozšířenou metodu popsanou níže. 
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Obrázek 82: Parabola a „ostré ohyby“jako výsledek DIFFRAC metody 
 

Vylepšená metoda  

Vylepšená metoda byla navržena pro nakreslení hladkého pozadí s předpokladem, že bude 
pouze jeden samostatný “hrb“. Tato hypotéza v některých případech platí pro rozptyl amorfní 
fáze. 

 
Tato metoda využívá stejné kontaktní body mezi křivkou pozadí a skenem jako DIFFRAC 
metoda a stejnou úpravu zakřivení. Nicméně některé kontaktní body mohou být filtrem 
odstraněny. Prahová hodnota se již nepoužívá, protože samotný filtr zajišťuje, že křivka 
pozadí prochází každou oblastí, která je rozpoznaná jako oblast pozadí uprostřed jeho 
fluktuace. 
 
V určitých případech mohou být některé píky pod křivkou pozadí. Tato metoda proto není 
doporučena pro vytvoření dat Vyhledáváním/Přiřazením. Pro jiné případy, je vylepšená 
křivka pozadí většinou realističtější než tradiční křivka pozadí. 
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Vyhledávání píků  

Vyhledávání píků je řízeno dvěma parametry: 

• Šířka píku 
• Prahová hodnota 

 

Šířka píku 

Jedná se o šířku posuvného intervalu, na který je použit Savitzky-Golay filtr a v kterém jsou 
píky lokalizovány metodou druhé derivace. Rozmezí je mezi 4 až 56 kroky. Algoritmus 
používá 5 až 57 datových bodů soustředěných na dané body. V ideálním případě, by šířka 
píku byla blízko dvojnásobku celé šířky píku v polovině maximální hodnoty (FWHD). 
Zpravidla přijatelné hodnoty jsou v rozmezí od FWHM do FWHMx4. Skutečné rozmezí 
přijatelných hodnot šířek píků závisí na kvalitě dat. 

FWHM píku může být vypočítán pomocí nástroje Oblasti (viz kapitola „Výpočet oblastí“ na 
straně 97).  
 

Práh 

Jedná se o kritérium, které umožňuje odstranění umělých píků. Je to založeno na srovnání 
vypočteného maxima uprostřed tětivy spojující dva flexibilní body na obou stranách maxima. 
Ip je intenzita píku ve vypočteném maximu, IM je intenzita ve středu tětivy a T je práh. Píky 
jsou přijatelné za následující podmínky: 

 
Pokud není použita žádná úprava dat a pokud se jedná o data z práškové RTG difrakce, 
přirozená prahová hodnota T je 1. Rozmezí je mezi 0-5.  

 
Obrázek 83: Definice parametrů použitých pro filtraci prahu. 



DIFFRAC.EVA                                                                                             Uživatelský  manuál 

185 
DOC-M88-EXX200 V3 – 02.2013 

Výpočet oblastí  

Výpočet oblastí se provádí v intervalu mezi dvěma body, nazvanými „vstupní body“. Mohou 
být zadány pomocí myši. Jedná se o statistické výpočty za předpokladu, že je v intervalu 
jedinečný pík. To poskytne informace o poloze maxima píku a čisté oblasti píku. Nejedná se o 
přiřazení profilu. Pro tyto účely by měl být používán speciální software jako je DIFFRAC. 
SUITE TOPAS. 

Extrémy vypočtených oblastí: levý a pravý úhel 
Jedná se o úhly (v °) v bodech skenu, které jsou nejblíže vstupních bodů. Zadané hodnoty 
nebo hodnoty určené myší jsou zaokrouhleny tak, aby odpovídaly zaznamenaným polohám.  

Intenzity na obou koncích: Levá a pravá intenzita 
Levé a pravé výšky pozadí jsou uvedeny v cps. Každá hodnota je průměrem bodů skenu 
kolem vstupních bodů. Průměrná hodnota je vypočtena z jednoho až sedmi bodů. Počet B 
bodů započtených do průměru závisí na celkovém počtu N datových bodů, obsažených 
ve vybrané oblasti. 

 
B hodnoty mohou být sníženy, pokud je zvolený interval v levém nebo pravém okraji skenu. 
 
Maximum píku: Obs. Max., Hrubá Int. a Čistá výška  
Nejvyšší hodnota intervalu nemusí přinášet relevantní informace vzhledem k hlukovým 
výkyvům. Poloha maxima píku je určena pomocí odpovídající paraboly z bodů okolo nejvyšší 
hodnoty, jejích čisté výšky jsou nad 75% čistého pozorovaného maxima. 
Poloha Obs. Max. - maxima píku je uvedena v jednotce skenu (plus d v Å, pokud je sken 2θ 
sken). Výsledná hrubá výška Gross Int. je intenzita vrcholu paraboly, v cps. Čistá výška je 
celková výška mínus intenzita pozadí, která je určena jako přímka pozadím mezi levými a 
pravými extrémy. 
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Obr. 84: Stanovení pozadí a maxima. 
 
Plná šířka poloviny maxima. FWHM 
Pro výpočet FWHM, EVA používá linie ve stejné vzdálenosti od linie pozadí a maxima 
(maximum píku). Tato linie je paralelní k vypočtenému pozadí. Počet protnutí této linie linií 
skenu je kontrolován na obou stranách absolutním maximem (nejvyšší intenzita).  
FWHM je vypočten za následujících podmínek: 

• Existuje lichý počet protnutí  na levé a pravé straně sledovaného maxima. 
• Průměrná hodnota průsečíků na levé a pravé straně musí být alespoň o jeden krok od 

absolutního maxima. 
 
Střední tětiva: Chord mid. 
Jedná se o střed tětivy nakreslené mezi středními hodnotami průsečíků použitých pro 
stanovení FWHM, slouží pro odhad polohy píku. Je uveden v jednotce skenu a d (Å), pokud 
sken je 2θ. 
 
Integrální šířka (l. Breadth) 
Dáno pro jednotkový sken. Integrální šířka je, dle definice, čistá plocha (v cps x jednotky 
skenu) děleno čistou výškou (v cps). Jedná se o šířku obdélníku, který má stejnou výšku a 
stejnou plochu jako pík. 
 
Těžiště (Gravity C.) 
Jedná se o třetí odhad pro polohu píku. Je to těžiště píku, tj. průměr každé X pozice 
v intervalu váženém dleí intenzity. Je uváděn v d (Å) pokud je sken ve 2θ. 
 
Hrubá oblast a čistá oblast 
Vypočteno pomocí lichoběžníkové metody a udáváno v cps x jednotky skenu (cps x stupně 
pro úhlový sken). 
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Metoda odizolování v EVA  

Tato metoda předpokládá, že vedoucí profily Kα1 a Kα2 mají stejný tvar a že oba profily jsou 
spojeny pevným poměrem intenzit r. Pokud ∆λ je rozdíl vlnových délek Kα1 a Kα2 záření, 
posun ∆2θ mezi Kα1 a Kα2 profily na aktuálním 2θ úhlu, může být počítáno s Braggovým 

pravidlem (za předpokladu ∆λ << λ): 

 

 
Obrázek 85: Superpozice Kα1 a Kα2 difraktovaných intenzit. 
 
Výsledkem je, že intenzita Kα1 lze vypočítat z naměřené intenzity odečtením intenzity  
jiného bodu, který se nachází na 2θ-∆2θ a je vynásobený r. Hypotéza je založena na tom, že 
měření začíná v oblasti pozadí, ve kterém je intenzita téměř konstantní. I když je tato 
hypotéza nepravdivá (měření začínají na vrcholu), chyby jsou omezeny na počáteční části 
diagramu (asi pětkrát ∆2θ).  
 
Tato nevýhoda je výsledkem nedostatku tvarového modelu profilu píku. Vzhledem k 
statistické chybě počítání, odečtením příspěvku Kα2, který je příliš nízký nebo příliš vysoký, 
se vytváří pozitivní nebo negativní artefakty.  použitím Savitzky-Golay vyhlazovacího filtru a 
Fourierovy expanze, může být vznik artefaktů dramaticky snížen. 
  
I přes své nevýhody, je metoda Rachinger velmi výhodná při provádění kvalitativní  
interpretace diagramu. Kvantitativní interpretace zkoumá, zda jde o rameno Kα2 
nebo jiný pík. Použít tuto metodu může být výhodné před přiřazením profilu s cílem nalézt 
počáteční řešení složitého problému (například detekci polohy píků). Neprovádějte 
přiřazování profilu na již odstraněná data, protože to může vést k vzniku artefaktů. 
  
Chcete-li připravit data pro krystalografické účely (indexování, upřesnění jednotky buňky, 
atd.), přiřazení profilu je zdaleka nejpřesnější metodou. Pokud program přiřazení profilu, jako 
je Topas, není k dispozici, odstranění Kα2 může být použito před vyhledáváním vrcholu.  
Nepoužívejte odizolování Kα2 pro přípravu dat Vyhledáváním/Přiřazovánímt. Rameno Kα2 
může schovat malý pík. 
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Chemická rovnováha  

Tato příloha uvádí některé další podrobnosti o chemické rovnováze (viz část "Chemická 
rovnováha: porovnání s chemickou analýzou "na straně 125).   
 

Formát ASCII souborů   
Pokud chemická analýza není provedena  Bruker AXS XRF spektrometrem pomocí  
SPECTRAplus, pak výsledky musí být uložen v ASCII souboru (textový soubor). Tento 
textový soubor může zadat uživatel v textovém editoru (například program NOTEPAD.EXE) 
nebo tabulce (například v EXCELu, ale uložit soubor v TXT formátu), nebo může být 
vytvořen softwarem chemické analýzy a v případě nutnosti upraven uživatelem. 
  
Formát musí být následující:   

• Žádné záhlaví před seznamem výsledků. 
• jeden prvek nebo sloučenina na řádek. 
• na jednom řádku: název prvku nebo sloučeniny + oddělovač + koncentrace 

[+ oddělovač + komentáře]  

(Pole v závorkách jsou volitelná.) 

Platný formát je popsán v následující tabulce: 
Pole Popis 
Název prvku Chemická značka prvku (tj. C pro uhlík, Al pro hliník, atd.) 
Název sloučeniny V nejjednodušších případech: napište komplexní vzorec (například 

SiO2); složitější případy jsou popsány v dodatku B.2 "Překladač 
chemických vzorců". 

Oddělovač Existují tři platné oddělovače: tabelátor, rovnítko '=', svislá čára 
(pipe) "|"  
Je možné vyplnit všechny pole v dvojitých uvozovkách. V tomto 
případě jakýkoliv znak (včetně mezery) může být oddělovač. 

Koncentrace K dispozici jsou tři platné jednotky (pouze hmotnostní koncentrace):  
• na jednotku (tj zápis "0,5" na 50%): stačí napsat samotnou 

hodnotu; 
• procenta: napsat hodnotu a znak procenta ("%");  
• ppm: napsat hodnotu a "ppm". 

Mezi hodnotou a jednotkou může být mezera, ale není to povinné.  
Oddělovač desetinných míst může být tečka '.' nebo čárka ",". 

 
Příklad platných řádků:   
CaO | 0,40 (znamená "40% oxidu vápenatého")  
"CaO" "0.40" SiO2 60,0% (oddělovač je tabelátor)  
Ti = 120ppm komentář (druhý oddělovač tabelační) 
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Překladač chemického vzorce   
Vzorce sloučeniny se používají k překladu koncentrací sloučeniny na elementární  
koncentrace. To e používá u vzorce napsaného v PDF a může se používat u sloučeniny 
měřené při chemické analýze.  
 
V nejjednodušším případě, je uveden komplexní vzorec: prvek je uveden pouze jednou, a 
počet atomů svého druhu v molekule nebo buňce se píše po chemickém symbolu (například 
Al2O3 pro oxid hlinitý). 
 
Ale vzorec může být také uveden složitěji a to zejména pokud se skládá z několika  
složek. Zde jsou některé příklady.   
 
Vzorek 00-041-1985   
Vzorec: C7H9CdN5NiO · 0,25 (CH3NHCH2CH2OH) · 0,25 [(CH3) 3C6H3]   
/Cd(CH3NHCH2CH2OH)Ni(CN)4·0.25(CH3NHCH2CH2OH)·0.25[(CH3)3C6H3 

 

Překlad: 
Z Prvek Počet atomů v molekule/buňce Hmotnostní % (násobené 

koncentrací sloučeniny) 
1 H 14,25 3,599 
6 C 10 30,09 
7 N 5,25 18,43 
8 O 1,25 5,011 
28 Ni 1 14,71 
48 Cd 1 28,17 
 
Komentáře:  

• Alternativní vzorec, uvedený po "/", se nebere v úvahu. Alternativní vzorce mohou být  
k dispozici ve formátu PDF-2, ale ne v PDF-4.   

• Centrované body "·" jsou oddělovače mezi jednotlivými složkami. 
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Vzorek 00-043-0038 
Vzorec: [(C3H7)4N]2xFe2-xPO4·zH2O 
 
Překlad: 
Z Prvek Počet atomů v molekule/buňce Hmotnostní % (násobené 

koncentrací sloučeniny) 
1 H 0,58 (56x+2z) 0,2784 
6 C 0,24 (24x) 1,373 
7 N 0,02 (2x) 0,1334 
8 O 4,01 (4+z) 30,55 
15 P 1 14,75 
26 Fe 1,99 (2-x) 52,92 
 
Komentáře: 
x a z jsou libovolně nahrazeny 0,01.   
Několik úrovní závorek je podporováno. 
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Vzorek 00-052-1576 
Vzorec: (Ba,K,Pb,Na)4(Y,Ca,Ln)2[Si8B2(B,Si)2O28F] 
 
Překlad: 
Z Prvek Počet atomů 

v molekule/buňce 
Hmotnostní % (násobené 
koncentrací sloučeniny) 

5 B 3 2,438 
8 O 28 33,68 
11 Na 1 1,728 
14 Si 9 19 
19 K 1 2,939 
20 Ca 0,6667 2,009 
39 Y 0,6667 4,456 
56 Ba 1 10,32 
57 La 0,04762 0,4973 
58 Ce 0,04762 0,5016 
59 Pr 0,04762 0,5044 
60 Nd 0,04762 0,5163 
62 Sm 0,04762 0,5382 
63 Eu 0,04762 0,544 
64 Gd 0,04762 0,5629 
65 Tb 0,04762 0,5689 
66 Dy 0,04762 0,5817 
67 Ho 0,04762 0,5904 
68 Er 0,04762 0,5987 
69 Tm 0,04762 0,6047 
70 Yd 0,04762 0,6194 
71 Lu 0,04762 0,6263 
82 Pb 1 15,57 
 
Komentáře:  

• Pokud jdou jednotlivé prvky oddělit čárkou, například u (Ba, K, Pb, Na), překladač 
dává stejné atomové frakce všem prvkům. V tomto případě 0,25.  

• Ln (nedefinovaný lanthanoid a aktinid) je rozdělen ve stejných frakcích mezi 14 
lanthanoidů a aktinidů (Pm není v tomto seznamu, protože v přírodě neexistuje), tedy 
0,07. V tomto případě je v prvku 0,3333 atomů lanthanoidů a dvakrát složka v  
molekule / buňce, která se rovná 0,04762 atomu každého lanthanoidu. 
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AbsorbDX 

Koeficient hmotnostního úbytku  

Koeficient hmotnostního úbytku pro prvek i závisí na vlnové délce λ  záření X. Uvažujme 
zeslabení vlivem fotoelektrického jevu, pružný rozptyl Rayleighovým efektem a  
nepružný rozptyl - Comptonův jev. Koeficient hmotnostního úbytku µi pro prvek i může  
být rozložen do tří koeficientů:  

 

kde μ  je koeficient absorpce fotoelektrického jevu, μ  útlum Rayleighovou disperzí a μ  
pro Comptonův jev.  
 

Absorpce fotoelektrickým jevem  

Pokud je energie fotonu E = hν rovna nebo vyšší než ionizační energie na úrovni atomu,  
foton může být absorbována, následuje vypuzení elektronu z této úrovně. 

 
 

Obrázek 86: Absorpce RTG záření fotoelektrickým jevem. 
 
V případě, že energie fotonu je nižší než energie ionizace dané elektronové úrovně, pak foton 
není ovlivněn těmito elektrony. Je přerušena kontinuita absorpčního spektra μ ( ) pro 
vlnovou délku odpovídající ionizační energii; absorpce je nižší pro vlnové délky o něco vyšší 
než je ta odpovídající nespojitosti. Mezi dvěma diskontinuitami, čím je vyšší vlnová délka 
(nižší energie), tím je vyšší absorpce (interakce fotonu ve větším průřezu - roste vlnová 
délka). Mezi dvěma diskontinuitami μ ( ) následuje empirický zákon Bragg-Piercův: 

 
  
kde k je konstanta, která závisí na úrovni vypuzeného elektronu (K, L1, L2, L3, ...), a Z je  
atomové číslo atomu i. 
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Obrázek 87: Bragg-Piercův empirický zákon. 
 

Oslabení pružným rozptylem  

RTG paprsky jsou rozptýleny jednotlivými atomy; uvažujeme zde pouze pružný rozptyl, tedy 
foton neztrácí energii při interakci, také nazývaný Rayleighova difúze. Interference RTG 
paprsků, rozptýlených obrovským množstvím atomů, poskytne informace o prostorovém 
uspořádání těchto atomů (krystalografická charakterizace pomocí RTG difrakce) - tento efekt 
je udáván pomocí  I1 v sekci Oslabení vzorce. 

 Ale když vezmeme v úvahu jednotlivé atomy, tento rozptyl vytváří rozptyl paprsku a tím 
ztrátu intenzity v daném směru. 

 
 
Obrázek 88: Oslabení RTG paprsků pružným rozptylem - oscilující dipól, model pružně 

vázaného elektronu.   
 

Semi-klasický model pružně-vázaného elektronu, který se používá pro výpočet tohoto efektu, 
není v přesné blízkosti absorpční hrany (z důvodu rezonance jemné a struktury a interakce 
elektron-díra), ani fotonu, jehož energie je nižší než 50 eV (protože rozptyl pak zahrnuje 
valenční orbitaly nebo pásy, které jsou závislé na struktuře a chemických vazbách). 
 
 
 
 
 



DIFFRAC.EVA                                                                                             Uživatelský  manuál 

194 
DOC-M88-EXX200 V3 – 02.2013 

Oslabení nepružným rozptylem  

RTG foton může být nepružně rozptýlen, to znamená, že ztratí část své energie v procesu (je 
rozptýlen s větší vlnovou délkou). To je označováno jako Comptonův jev: foton vypudí 
periferní elektron, který je k jádru vázán slabě. To se stává především u atomů velkým 
atomovým číslem (periferní elektrony jsou daleko od jádra, a vitřní elektrony maskují náboj 
jádra).  

Obrázek 89: Comptonův jev – kolize fotonu a slabě vázaného elektronu.  
 

Výpočet oslabení  
Monochromatické rentgenové záření s vlnovou délkou λ (a energií E) zasáhne pevný cíl s 
intenzitou I0. Uvažujme příspěvek tenké vrstvy ve vzdálenosti x pod povrchem vzorku k 
celému signálu. Předtím, než přijde na základní objem dV této vrstvy, je záření oslabeno; 
oslabení závisí na délce dráhy, a tím i na úhlu dopadu ψ1:   

 
kde µ je koeficient oslabení pro vlnovou délku λ, a ρ je specifická hmotnost materiálu.  
Koeficient 1 / sin ψ1 pro I0 vychází z šíření paprsku: čím je nižší úhel ψ1 (grazing), tím je 
ozářená plocha pro daný úhel paprsku širší, takže je nižší povrchová hustota přijaté energie.  
 
Rozptýlené rentgenového záření, které má stejnou vlnovou délku, musí cestovat přes vzorek k 
detektoru, s úhlem ψ2; takto:   

 
kde F je rozptylový faktor. Tedy:  

 
Integrace x pro vzorek, jehož tloušťka je d, dává:   

 
kde S je průměr paprsku (předpokládáme, že hustota energie paprsku je stejná), I1  

je intenzita naměřená detektorem na polonekonečném vzorku (nekonečné tloušťky),  



DIFFRAC.EVA                                                                                             Uživatelský  manuál 

195 
DOC-M88-EXX200 V3 – 02.2013 

 
 

 
Obrázek 90: Absorpce v průběhu dráhy. 
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