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Predhovor

Predkladaný učebný text slúži ako študijný materiál k praktickej časti predmetu Základy štruk-
túrnej kryštalografie, určeného pre študentov magisterského štúdia chémie na Prírodovedeckej fa-
kulte UK.

V priebehu cvičenia majú študenti možnosť zmerania difrakčných dát a vyriešenia štruktúr
kryštálov, pripravených v rámci ich záverečných prác, pod vedením vyučujúceho. Z tohoto dôvodu
bola zahrnutá kapitola obsahujúca stručný prehľad základných metód kryštalizácie a rôznych „ti-
pov a trikov“, využívaných v chémii kordinačných zlúčenín, prípadne v organickej chémii (syntéza
ligandov). Podstatná časť študijného textu je potom praktickou príručkou riešenia a spresňovania
kryštálových štruktúr v programe Olex2, validácie vyriešených štruktúr, prípravy obrázkov kryš-
tálových štruktúr do prezentácií a publikácií, popisu difrakčného experimentu, riešenia fázového
problému a spresňovania štruktúry, ako aj príprave štruktúrnych dát na depozíciu alebo archiváciu.

Program Olex2 bol zvolený z pedagogických aj z praktických dôvodov. Okrem toho, že slúži ako
najlepší z frontendov pre najpoužívanejší zo softwarových balíkov v kryštalografii „malých molekúl“
– SHELX – obsahuje vlastné algoritmy na riešenie (olex2.solve, založený na metóde charge flipping)
a spresňovanie (olex2.refine) kryštálových štruktúr. Rovnako obsahuje aj dostatok diagnostických
utilít, využívaných pri kontrole zmeraných difrakčných dát aj vyriešených štruktúr, má možnosť
online (a po inštalácii programu PLATON aj offline) validácie štruktúrnych dát a v neposlednom
rade aj výborný grafický modul. Študenti sa takto môžu vyhnúť inštalácii ďalších programov,
z ktorých niektoré vyžadujú napr. manuálne nastavovanie systémových premenných a ciest, čo môže
byť pre počítačovo menej zdatných študentov prekážkou – všetko zvládnu v jedinom programe. Tiež
odpadá nutnosť vyžiadania si licencií a prístupu ku stiahnutiu niekoľkých používaných programov,
jedinou nutnosťou je registrácia na domovskej stránke Olex2. K dispozícii sú verzie pre operačné
systémyWindows, Linux aj macOS. Z pedagogického hľadiska je zaujímavá aj potreba interpretácie
prvotnej mapy elektrónových hustôt po vyriešení fázového problému študentom, takže študent nie je
„vodený za ručičku“ priamočiaro k riešeniu a nevyvoláva sa v ňom klamný dojem akejsi „rutinnosti“
a spoliehanie sa na software.

Nakoľko funkcionalita Olex2 a SHELX sa do veľkej miery prekrýva – Olex2 sám navyše využíva
modifikovaný formát inštrukčných súborov SHELXu – s prechodon k používaniu balíka SHELX
nie je väčší problém a vo väčšine prípadov stačí jednoducho zvoliť namiesto súčasti Olex2 zod-
povedajúcu súčasť SHELX v roletkách menu. Na rozdiely sú študenti upozornení poznámkami
v texte, aby sa prechod na SHELX u tých študentov, ktorí sa plánujú štruktúrnej kryštalografii
ďalej venovať, čo najviac zjednodušil.

Na časť venovanú riešeniu a spresňovaniu kryštálových štruktúr nadväzuje časť venovaná gra-
fickému zobrazeniu výsledkov štruktúrnej analýzy. Študenti sa zoznámia so základnými typografic-
kými vedomosťami a požiadavkami na vyobrazenie kryštálových štruktúr vo vedeckých časopisoch
a precvičia si ovládanie zobrazenia štruktúr v grafickom rozhraní programu Olex2 a export získa-
ných obrázkov do bitmapových aj vektorových formátov.

V nasledujúcej časti sa text venuje zásadám popisu kryštalografického experimentu, riešenia
a spresňovania kryštálových štruktúr s uvedením vzorových príkladov. Záverečná kapitola je veno-
vaná podrobnému komentovanému popisu formátu CIF na príklade súboru, pripraveného na de-
pozíciu v databáze CSD.

S ohľadom na ročník a rozsah predmetu sa predkladaný text venuje iba základom štruktúrnej
kryštalografie. Príklady použité v texte boli vybraté tak, aby sa v priebehu práce vyskytovali
čo najmenšie komplikácie. Analýza dvojčiat a zrastov, multikryštálov, čiastočne neusporiadaných
a modulovaných štruktúr, ako aj kvázikryštálov, ako aj samostatné praktické meranie na monok-
ryštálovom difraktometri, ktoré môžu záujemcovia nadobudnúť v priebehu doktorandského štúdia.
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Text používa jednotky SI s výnimkou v kryštalografickej literatúre zaučívanej jednotky ång-
ström (1 Å= 10−10 m).

Autor ďakuje recenzentom za konštruktívne pripomienky k odbornej stránke predkladaného
textu a doc. RNDr. Jozefovi Tatierskemu, PhD. za pripomienky k jeho pedagogickej stránke a vše-
obecnej zrozumiteľnosti.



Úvod

Po objave röntgenových lúčov v r. 1895 sa otvorila cesta k ich praktickému využitiu. Jedným
z dôsledkov tohoto objavu bola aj radikálna zmena, ktorou prešla kryštalografia od vedy popisujúcej
vonkajšie, morfologické charakteristiky kryštálov k vede, študujúcej ich vnútorné usporiadanie,
štruktúru.

V roku 1912 Max von Laue s doktorandmi Walterom Friedrichom a Paulom Knippingom ob-
javili difrakciu röntgenových lúčov na kryštáloch modrej skalice s použitím polychromatického
žiarenia. Za tento objav získali v roku 1914 Nobelovu cenu za fyziku. Na ich objav prakticky okam-
žite nadviazali William H. a William L. Braggovci, ktorým sa s využitím monochromatizovaného
röntgenového žiarenia podarilo vyriešiť kryštálovú štruktúru NaCl a neskôr ďalších jednoduchých
kryštálových štruktúr, za čo dostali Nobelovu cenu za fyziku hneď v nasledujúcom roku (1915).

V raných rokoch röntgenovej štruktúrnej analýzy boli riešené štruktúry obmedzené na štruk-
túry kompletne určené symetriou, prípadne na látky, ktorých štruktúra sa dala odhadnúť na zá-
klade jednoduchých predpokladov (riešenie metódou pokus–omyl). Tento stav zmenil až Arthur
Lindo Patterson, ktorý v r. 1934 využil autokonvolúciu elektrónovej hustoty (Pattersonova funkcia)
na získanie informácií o medziatómových vektoroch bez nutnosti poznať fázy jednotlivých difrakcií.
Vzhľadom na to, že na Pattersonových mapách sa dali najľahšie lokalizovať medziatómové vektory
prislúchajúce ťažkým atómom, metóda dostala názov metóda ťažkého atómu. Prvou štruktúrou
vyriešenou metódou ťažkého atómu bola štruktúra ftalocyanínu (J. M. Robertson, 1935), čím bola
otvorená cesta k riešeniu zložitejších štruktúr. Neskôr sa Pattersonova funkcia začala používať aj
na vyhľadanie polohy a orientácie fragmentov so známou geometriou, ako sú napr. aminokyseliny
v kryštálových štruktúrach proteínov.

Technický pokrok počas druhej svetovej vojny (okrem iného v rámci Project Manhattan –
vývoj atómovej bomby) viedol k vylepšeniu detektorov röntgenového žiarenia, čo otvorilo spolu
s pokrokmi v automatizácii, stavbe číslicových počítačov a neskôr v robotike cestu k moderným
monokryštálovým difraktometrom. Pokroky výpočtovej techniky napokon viedli aj k praktickej
aplikácii tzv. priamych (alebo tiež štatistických) metód riešenia fázového problému, ktorých te-
oretické základy položili už krátko po vojne Jerome Karle a Herbert A. Hauptmann (Nobelova
cena za chémiu v r. 1985). Nezanedbateľný podiel na vzniku metódy mali aj ďalší vedci, okrem
iných Isabella Karle či David Sayre. Praktické problémy aplikácie štatistických metód na obrov-
ské počty málo intenzívnych difrakcií v kryštalografii biologických makromolekúl potom viedol
k paralelnému vývoju metód určených na riešenie fázového problému v tejto špecifickej oblasti.
S rastúcim dostupným výpočtovým výkonom prišlo v chemickej kryštalografii nielen k prechodu
od metód, využívajúcich Pattersonovu funkciu, k priamym metódam, ale zároveň aj od spresňova-
nia štruktúr s využitím fourierovských techník ku spresňovaniu metódou nelineárnych najmenších
štvorcov a od fotografickej registrácie žiarenia k registrácii využívajúcej ionizačné a scintilačné
detektory a neskôr plošné detektory, založené na fotostimulovanej luminiscencii (pôvodne vyvinuté
pre medicínske RTG prístroje) a rôznych typoch polovodičových detektorov (CCD, fotodiódové
pole, hybridné priamo registrujúce detektory). Programové vybavenie, ktoré poznáme dnes, začalo
vznikať v 70. a 80. rokoch 20. storočia – G. Sheldrick (SHELX ), D. Watkin (CRYSTALS ), neskôr
C. Giacovazzo a spol. (SIR). S nástupom osobných počítačov a ich zobrazovacích možností sa
postupne zjavili aj grafické užívateľské rozhrania, slúžiace na komfortnejšiu prácu s programovým
vybavením. S nástupom PC sa presunuli výpočty zo sálových počítačov do kancelárií. Po rozší-
rení operačných systémov, obsahujúcich knižnice grafických rozhraní od polovice 80. rokov (UNIX
s X Window System, 1984/87) resp. polovice 90. rokov (Microsoft Windows) sa grafické rozhrania
stali súčasťou programov SIR (umožňujúceho aj spresňovanie štruktúr) a CRYSTALS. Príkladom
široko používaného grafického rozhrania z prelomu tisícročia je WinGX.

V posledných rokoch prišlo k vývoju ďalšej skupiny metód riešenia fázového problému, založe-
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ných na exploite vlastností Fourierovej transformácie. Metóda charge flipping (G. Oszlányi, 2004)
nadväzuje na dual space metódy R. Millera a spol. (Shake’n’Bake, 1993) a G. Sheldricka (SHELXD,
1998) a dá sa rozšíriť aj na riešenie modulovaných štruktúr v nadrozmerných priestoroch (Superflip,
L. Palatinus 2007). Tieto metódy nevyžadujú predchádzajúcu informáciu o priestorovej symetrii,
na druhej strane závisia na kvalitných dátach zmeraných do vysokého rozlíšenia, ktorých získanie
umožnili moderné detektory a pokroky v konštrukcii zdrojov röntgenového žiarenia.

Olex2 je moderný software obsahujúci integrované grafické užívateľské rozhranie, moduly slú-
žiace na riešenie fázového problému metódou charge flipping (olex2.solve) a na spresňovanie kryš-
tálových štruktúr metódou najmenších štvorcov (olex2.refine) spolu s výkonným modulom mole-
kulárnej grafiky a diagnostickými a štatistickými utilitami. Jeho vývoj začal na Durham University
pod vedením Olega Dolomanova v rámci projektu EPSRC Age Concern: Crystallographic Software
for the Future (vedúci D. J. Watkin a R. I. Cooper). Úlohou projektu bolo prevziať, zdokumen-
tovať a v znovupoužiteľnej forme zachovať výpočtové metódy chemickej kryštalografie, vyvinuté
odchádzajúcou generáciou kryštalografov. Výhodou programu Olex2 je jeho dostupnosť pre všetky
rozšírené počítačové platformy, jednoduchá inštalácia vďaka konceptu „všetko v jednom“, ako aj
schopnosť spolupracovať s ďalšími programami (Superflip, SIR) a programovými balíkmi (SHELX )
a stále prebiehajúci vývoj. Z uvedených dôvodov predstavuje najvhodnejší prostriedok na výuku
štruktúrnej kryštalografie.



Kapitola 1

Metódy prípravy kryštálov

V ideálnom prípade získa chemik vhodné kryštály pri prvom syntetickom prístupe, keďže pod-
mienky syntézy bývajú často optimalizované na prípravu látky s čo najvyšším výťažkom alebo
čistotou. Postup pri izolácii produktu nemusí viesť ku získaniu kryštálov potrebnej kvality. V takom
prípade je možné postupovať dvomi spôsobmi:

1. upraviť postup prípravy a izolácie látky takým spôsobom, aby sme získali kryštály potrebnej
kvality,

2. rekryštalizovať pripravenú čistú látku.

Pod „kvalitou“ myslíme predovšetkým splnenie nasledujúcich požiadaviek:

1. Vzorka na štruktúrnu analýzu by mala byť monokryštál – prítomnosť viacerých domén (dvoj-
čatá, zrasty, polykryštály) síce nevylučuje úspešnú štruktúrnu analýzu, ale ju podstatným spô-
sobom komplikuje. Analýza takýchto vzoriek nie je v žiadnom prípade jednoduchá a nie je
náplňou základného kurzu chemickej kryštalografie.

2. Vzorka by mala mať optimálnu veľkosť – intenzita reflexií je priamo úmerná objemu kryštálu,
naopak vplyv absorpcie je priamo úmerný dĺžke dráhy RTG lúča vnútri kryštálu (zjednodušene
„hrúbke kryštálu“). Pre optimálny rozmer kryštálu platí vzťah:

d ≈ k

µ

kde d je optimálny rozmer kryštálu, µ je lineárny absorpčný koeficient a k je konštanta závislá
od hardwaru (pri fotografickej registrácii sa udávala jej veľkosť 3, po nástupe difraktometrov
s bodovým detektorom 1, moderné difraktometre so zdrojmi s vysokou intenzitou žiarenia a s de-
tektormi s vysokou citlivosťou a nízkym šumom majú túto hodnotu nižšiu). Z ekonomického
hľadiska je výhodné čas merania čo najviac skrátiť (spotreba energie, chladiacej vody, kvapal-
ného dusíka/hélia), takisto je skrátenie času merania výhodné pri radiačne citlivých kryštáloch;
na druhej strane, takisto je potrebné minimalizovať vplyv absorpcie.
Vhodné je tiež, aby bol najväčší rozmer vzorky menší ako priemer RTG zväzku. Zdroje so štan-
dardnými RTG lampami sú obvykle vybavené sadou kolimátorov s priemermi 0,5 – 0,8 – 1 mm
(prípadne aj 0,3 mm), zdroje využívajúce mikrofokusáciu majú priemery lúčov v rozmedzí
od niekoľkých desiatok po 200 – 300 μm.

Tvorbu monokryštálov možno uľahčiť niekoľkými opatreniami:

1. Znížením počtu kryštalizačných zárodkov – prefiltrovaním roztoku pred kryštalizáciou
2. Spomalením kryštalizácie.

Na monokryštálový difrakčný experiment je vhodný monokryštál optimálnych rozmerov a bez
porúch. Prítomnosť porúch alebo viacerých domén je možné zistiť binokulárnou lupou s polari-
začným zariadením – vhodný kryštál je bez prasklín, prirastených menších kryštálov a pri rotácii
stolíka pri skrížených nikoloch sa celý objem kryštálu rozsvieti alebo zhasne naraz. Problémom je
posúdenie nepriehľadných kryštálov, v takom prípade sa nedostatky odhalia až pri predbežnom
snímkovaní (screeningu) na difraktometri.

1.1. Všeobecné predpoklady rastu kryštálov

Faktory, ktoré sa uplatňujú počas rastu kryštálov a ovplyvňujú veľkosť kryštálov, sú nasledu-
júce: rozpustnosť zlúčeniny v rozpúšťadle zvolenom pre kryštalizáciu (alebo v zmesi rozpúšťadiel),
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interakcie medzi rozpúšťadlom a časticami rozpustenej látky, počet kryštalizačných zárodkov, me-
chanické pôsobenie na systém (miešanie, otrasy), teplota a čas.

1.1.1. Rozpúšťadlo

Voľba správneho rozpúšťadla býva kľúčom k úspechu. Najlepšou voľbou bývajú rozpúšťadlá,
v ktorých látka nie je príliš dobre rozpustná a v ktorom nemá sklon tvoriť presýtené roztoky
– v obidvoch prípadoch vznikajú malé kryštály. Platí, že „podobné sa rozpúšťa v podobnom“
– polárne zlúčeniny rozpustíme v polárnom rozpúšťadle, nepolárne rozpúšťadlo môžeme použiť
na prevrstvenie alebo podvrstvenie, pričom na rozhraní vrstiev prichádza ku kryštalizácii. Naopak,
nepolárne látky sú lepšie rozpustné v nepolárnych rozpúšťadlách, ale v tomto prípade zvyčajne
lepšie funguje odparovanie ako kryštalizácia na rozhraní vrstiev.

Môžeme využiť aj tvorbu vodíkových väzieb, ktoré môžu znamenať výrazný príspevok ku mriež-
kovej energii. Podobne je možné využiť π-π interakcie (použitie benzénu často vedie k dobrým
výsledkom). Organické komplexy často dobre kryštalizujú z etylacetátu. Vyhýbať sa treba veľmi
prchavým rozpúšťadlám, ako CH2Cl2 alebo dietyléter (nanešťastie, často práve tieto fungujú naj-
lepšie – vtedy spomalíme odparovanie napr. znížením teploty). Pomerne dobré výsledky s nimi
poskytuje práve metóda pomalého odparovania.

Vhodné je tiež nepoužívať rozpúšťadlá, ktoré zvyknú viesť ku tvorbe čiastočne neusporiadaných
kryštálov, ako sú rozpúšťadlá s dlhými alkylovými reťazcami (konformačná flexibilita), chloroform
a pod.

1.1.2. Nukleácia

Čím menej kryštalizačných zárodkov je v roztoku, tým menej kryštálov vznikne a tým bude
ich veľkosť väčšia. Prach v laboratóriu často slúži ako zdroj kryštalizačných zárodkov, preto treba
roztoky pred kryštalizáciou prefiltrovať a počas kryštalizácie držať prikryté.

Stáva sa, že kryštalizácia – predovšetkým lepšie rozpustných látok – vedie k náhlemu vzniku
príliš veľkých kryštálov, v takom prípade pomohol opačný postup – vynechanie filtrácie.

1.1.3. Mechanické vplyvy

Otrasy a vibrácie vedú ku vzniku príliš malých kryštálov. V prípadoch vrstevnatých štruktúr
so slabými medzivrstvovými interakciami sa môže narušiť periodicita usporiadania vrstiev (čo hrozí
aj pri izolácii a montáži kryštálov). Z toho dôvodu treba minimalizovať mechanické vplyvy – nek-
ryštalizovať v blízkosti čerpadiel, kompresorov, zbytočne nemanipulovať kryštalizačnými miskami
(príliš častá kontrola). Kryštalizačné misky treba usporiadať tak, aby sa dali kontrolovať bez nut-
nosti nimi pohybovať.

Pri kryštalizácii býva ďalej vhodné zabrániť vzniku nalepených kryštalických kôr na stenách
nádoby. Toto nastáva, ak rozpúšťadlo stenu nádoby zmáča, a obzvlášť, ak je rozpúšťadlo prchavejšie,
alebo látka veľmi dobre rozpustná. Vzniku kôr možno zabrániť použitím nádob z iného materiálu
(nezmáčavého), chemickou úpravou stien nádoby alebo použitím metód založených na difúzii pár
zrážadla (pozri 1.2.4).

1.1.4. Vplyv teploty

Teplota ovplyvňuje rýchlosť odparovania rozpúšťadla, difúzie, ale aj transport látky. Konvekcia
je spravidla nežiaduca, preto sa vyhýbame miestam s kolísajúcou teplotou. Konvekcia je nižšia
v rozpúšťadlách s vyššou viskozitou, s malou závislosťou hustoty rozpúšťadla od teploty a v úzkych
nádobách (NMR kyvety!).

1.1.5. Časový faktor

Čím je rast kryštálov pomalší, tým nižší je počet defektov spôsobený vplyvom entropie. Ilustrá-
ciou tohoto tvrdenia môžu byť takmer dokonalé kryštály mnohých minerálov, ktoré kryštalizovali
v priebehu mnohých rokov či tisícročí. V laboratóriu máme samozrejme menej času, ale získanie
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vhodných kryštálov bude typicky trvať niekoľko dní až týždňov. Na druhej strane, príliš dlho
trvajúce kryštalizácie v laboratóriu zvyčajne tiež nevedú k optimálnym výsledkom.

1.2. Techniky pestovania kryštálov

Vhodnú metódu kryštalizácie vyberáme podľa vlastností látky – rozpustnosť, citlivosť na vlh-
kosť, vzduch, svetlo, hygroskopickosť, schopnosť tvoriť rôzne druhy medzimolekulových interakcií
a pod. Každú z metód možno ďalej modifikovať podľa potreby. Keďže neexistuje postup, ako jedno-
značne určiť vhodné podmienky kryštalizácie, často sa pestovanie kryštálov považuje za akýsi druh
umenia. Rôzni experimentátori majú spravidla zvládnutých niekoľko svojich obľúbených techník,
ktoré si vyberajú na základe systémov, s ktorými pracujú, a postupy kryštalizácie modifikujú
intuitívne na základe skúseností.

1.2.1. Pomalé odparovanie

Metóda je známejšia pod názvom izotermické odparovanie, v prípade pestovania kryštálov
na štruktúrnu analýzu však treba zdôrazniť časový faktor. Je najjednoduchšou metódou pesto-
vania kryštálov a zvyčajne dobre funguje pre zlúčeniny, ktoré nie sú citlivé na vplyvy prostredia –
teplotu, vlhkosť, svetlo a pod.

Pripravený roztok látky vo vhodnom rozpúšťadle by mal byť nasýtený alebo v stave blízkom
nasýteniu. Tento roztok sa po prefiltrovaní umiestni do vhodnej čistej nádoby na bezprašné miesto
bez otrasov a prikryje. Prikrytie nesmie byť vzduchotesné (sklená platňa – prípadne podložená
podložným alebo krycím mikroskopovacím sklom, hodinové sklo, hliníková alebo parafínová fólia
s dierkami). Počtom a veľkosťou týchto otvorov (medzier) môžeme regulovať rýchlosť odparovania,
a teda časový faktor. Podobne možno využiť čiastočne priepustné uzávery – napr. tesne prilieha-
júci papier. Potrebné je dostatočné množstvo látky na prípravu aspoň niekoľkých ml nasýteného
roztoku. V prípade látok citlivých na vzduch sa dá kryštalizovať v gloveboxe alebo exsikátore.

1.2.2. Pomalé ochladzovanie

Metóda je najvhodnejšia pre látky, ktoré v danom rozpúšťadle nie sú príliš dobre rozpustné
(alebo naopak, vyberáme také rozpúšťadlo, v ktorom látka nie je príliš dobre rozpustná). Realizuje
sa jednoducho, pokiaľ je teplota varu použitého rozpúšťadla nižšia ako 100 °C.

Pripraví sa nasýtený roztok látky v rozpúšťadle za varu alebo tesne pod teplotou varu (látka
sa za týchto podmienok nesmie rozkladať). Roztok sa prefiltruje do čistej skúmavky a uzatvorí
zátkou (na rozdiel od predchádzajúcej metódy musíme zabrániť stratám rozpúšťadla). Uzatvorená
skúmavka sa vloží do Dewarovej nádoby s horúcou vodou (niekoľko stupňov pod teplotou varu
použitého rozpúšťadla), ktorej hladina prevyšuje hladinu rozpúšťadla v skúmavke aspoň o nie-
koľko mm, avšak skúmavka nesmie byť ponorená pod hladinou vody. Dewarova nádoba sa uzavrie
a nechá pomaly vychladnúť (niekoľko dní). Podobne možno využiť pec (sušiareň) riadenú termos-
tatom (programované chladenie je dôležité ako záver solvotermálnych syntéz, pokiaľ chceme získať
použiteľné kryštály).

1.2.3. Využitie zmesí rozpúšťadiel

Ide o adaptáciu vyššie uvedených metód, fungujúcich pre systémy s jedným rozpúšťadlom,
na binárny alebo ternárny systém rozpúšťadiel. Základným princípom metódy je, že zmenou zlo-
ženia systému rozpúšťadiel inhibujeme rast kryštálov v niektorých smeroch a podporujeme rast
v iných smeroch, čím môžeme získať kryštály s vhodnou morfológiou a rozmermi. Pri tejto metóde
je nevyhnutné dôkladne zaznamenať zloženie použitých zmesí rozpúšťadiel, aby sa kryštalizácia
dala zreprodukovať. Kryštalizácia z binárnych či ternárnych systémov rozpúšťadiel patrí medzi
najnáročnejšie a najťažšie reprodukovateľné techniky. Často sa pri nej využíva aj striedanie poma-
lého odparovania s pomalým ochladzovaním.
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1.2.4. Difúzia pár

Táto metóda je jednou z najvhodnejších metód na kryštalizáciu miligramových množstiev látok.
Pripravíme roztok látky v rozpúšťadle S1 (môže to byť rozpúšťadlo priamo použité pri syntéze)

a nalejeme ho do skúmavky alebo NMR kyvety. Túto nádobku umiestnime do väčšej nádoby, ktorá
sa dá hermeticky uzavrieť (napríklad do exsikátora). Nájdeme rozpúšťadlo S2, ktoré je miešateľné
s rozpúšťadlom S1 a spôsobuje zníženie rozpustnosti kryštalizovanej látky v roztoku. Toto roz-
púšťadlo nalejeme na dno väčšej nádoby (priamo alebo vo vhodnej nádobke s väčším priemerom).
Pomalá difúzia rozpúšťadla S2 do skúmavky s rozpúšťadlom S1 vyvolá vznik kryštálov. Ak je roz-
púšťadlo S2 prchavejšie ako S1, hladina roztoku v skúmavke sa bude zvyšovať, čo zabráni tvorbe
kryštalických kôr na stenách skúmavky.

Modifikáciou tejto metódy sú metóda visiacej kvapky a metóda ležiacej kvapky, používané pri
kryštalizácii biomakromolekulových látok a pri práci s mikrogramovými množstvami látok.

1.2.5. Difúzia rozpúšťadla (Layering Technique)

Táto metóda je veľmi vhodná pre miligramové množstvá zlúčenín citlivých na environmentálne
vplyvy ako prítomnosť vzduchu, vlhkosti, svetla, . . . Látku rozpustíme v rozpúšťadle S1 a nalejeme
do skúmavky alebo inej vhodnej nádoby. Pomaly a opatrne pridáme rozpúšťadlo S2 do skúmavky
tak, aby rozpúšťadlá S1 a S2 vytvorili oddelené vrstvy. Aby sa to podarilo, musí byť hustota rozpúš-
ťadla S2 nižšia ako hustota rozpúšťadla S1 a prevrstvenie rozpúšťadlom S2 treba vykonať opatrne.
Najlepším nástrojom na pridanie druhého rozpúšťadla je injekčná striekačka. Príkladom vhodnej
kombinácie rozpúšťadiel pre túto metódu je systém CH2Cl2/Et2O (za predpokladu, že kryštalizo-
vaná zlúčenina nie je rozpustná v dietyléteri).

1.2.6. Difúzia reaktantu

Metóda vychádza z predchádzajúcich difúznych techník (predovšetkým 1.2.5), pričom namiesto
pár rozpúšťadla (resp. zrážadla) necháme cez fázové rozhranie dvoch vzájomne nemiešateľných
roztokov difundovať reaktanty. Pokiaľ je produkt reakcie nerozpustný, vzniknú kryštály. Difúzia sa
dá ďalej spomaliť využitím gélov (napr. prídavkom polyetylénglykolu), v literatúre bola popísaná
aj kryštalizácia difúziou v silikagéli [1].

1.2.7. Sublimácia

Sublimácia poskytuje niekoľko možností pestovania kryštálov, ktoré sú použiteľné aj na látky,
citlivé na vzduch, pokiaľ sú do určitej miery prchavé.

Prvou možnosťou je jednoduché zatavenie vzorky vo vákuu do sklenej trubice a umiestnenie
trubice do vhodnej piecky na niekoľko dní alebo týždňov. Väčšie kryštály narastajú na úkor men-
ších. V prípade pomalého rastu možno zvýšiť teplotu v piecke. Je možné vytvoriť rozličný teplotný
gradient umiestnením bližšie ku dvierkam alebo k zadnej časti pece.

Druhá metóda využíva dlhú sklenú rúrku uzatvorenú na jednom konci a s vhodným vákuovým
adaptérom alebo ventilom (Youngov, Aceho alebo Kontesov ventil) na opačnom konci. K uzatvore-
nému koncu vložíme vzorku a uzavrieme ju zátkou zo sklenej vaty, ktorá zabráni vzorke v pohybe
z miesta otrasmi, vibráciami či neopatrným pohybom pri manipulácii s rúrkou. Rúrka sa evakuuje
a vloží uzatvoreným koncom do dlhej medenej rúrky, ktorá slúži na vytvorenie teplotného gradientu.
Uzatvorený koniec v medenom plášti sa následne zohrieva napr. olejovým kúpeľom vo vertikálnom
usporiadaní alebo v rúrkovej peci. Použiť môžeme ako statické, tak aj dynamické vákuum.

1.2.8. Konvekcia

Táto technika využíva prúdenie tepla spôsobené teplotným gradientom v kryštalizačnej ná-
dobe. Základnou myšlienkou je, že látka je rozpustnejšia a roztok koncentrovanejší v teplejšej časti
nádoby, odkiaľ sa prúdením dostane do chladnejšej časti nádoby, kde nastáva počas ochladenia
zníženie rozpustnosti a nukleácia. Na vytvorenie teplotného gradientu sa dá využiť miestny ohrev
aj miestne chladenie. Keďže rýchlosť prúdenia závisí od teplotného gradientu, tento gradient musí
byť vhodne nastavený. Priveľký rozdiel teplôt vedie k príliš silnému prúdeniu, čo inhibuje rast
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kryštálov. Na druhej strane, príliš malý gradient nemusí dokázať zabezpečiť vznik dostatočného
presýtenia ani dostatočného prúdenia, a tak môže kryštalizácia trvať príliš dlho.

Lokálne ochladzovanie sa dá zrealizovať veľmi jednoducho. Jedna časť kryštalizačnej misky
sa umiestni oproti vhodnému pasívnemu chladiču – napríklad oproti oknu, ak je vonku chladno.
Chladenie musí byť vždy umiestnené na bočnej stene nádoby, postavenie nádoby plochou dna
na chladič totiž nespôsobí konvekciu. Aktívny chladič, napr. kovový radiátor s ventilátorom, nemusí
byť vhodný kvôli vibráciám ventilátora.

Lokálny ohrev možno zimprovizovať pomocou odporového drôtu navinutého na Thieleho bodo-
távok. Základom je opäť použiť rozpúšťadlo, v ktorom látka nie je príliš rozpustná za laboratórnej,
prípadne mierne nižšej teploty, ale jej rozpustnosť sa zvýši pri vyššej teplote. Bodotávok naplníme
rozpúšťadlom a tesne pod horný vstup do postrannej trubice zavesíme vhodný zásobník s látkou,
ktorú chceme rekryštalizovať. Dolné ramienko postrannej trubice ovinieme odporovým drôtom
a pomocou regulácie napätia alebo prúdu regulujeme teplotu. Zohriate rozpúšťadlo stúpa k zá-
sobníku s látkou bočným ramienkom, rozpúšťa ju tvoriac postupne nasýtený roztok, ktorý klesá
ku dnu bodotávku, postupne sa ochladzujúc. Kryštalizácia spravidla nastáva na dne bodotávku.
Kritické je nastavenie správneho ohrevu. Zostupný gradient sa dá „vylepšiť“ chladením hlavnej,
širšej rúrky. Na tom istom princípe je založené zariadenie, popísané v [2].

Ďalšie jednoduché zariadenie vychádza z aparatúry, popísanej Davidom Watkinom [3]. Dá sa
využiť kryštalografická kapilára s vhodným priemerom alebo sa odreže koniec Pasteurovej pipety
zhruba 1 cm nad začiatkom zúženej časti. Spodný (zúžený) koniec sa zataví. Látku, ktorú chceme
rekryštalizovať, spolu s rozpúšťadlom, v ktorom nie je príliš rozpustná, vložíme do takto vzniknutej
nádobky a pomocou centrifúgy usadíme materiál na dno, čím dostaneme zhruba 5 mm stĺpec
nerozpustenej látky v zatavenom hrote kapiláry a nad ním čisté rozpúšťadlo (dôležité je, aby
steny nádoby zostali celkom čisté). Horný otvor nádobky treba uzatvoriť (teflónová páska, parafilm
a pod.), aby sme zamedzili vyparovaniu rozpúšťadla. Na ohrev sa dá využiť teliesko zložené napr.
z niekoľkých rezistorov (zhruba 100 – 200 Ω). Nádobka sa vloží hrotom do vyhrievacieho bloku
pod uhlom asi 45 ° a nastaví sa napätie tak, aby sa ohrievacie teliesko zohrialo asi na 50 °C, čím
vznikne pozdĺž nádobky teplotný gradient. Za vhodných podmienok nastane v chladnejšej časti
nádobky rast kryštálov.

1.2.9. Kokryštalizácia

Pokiaľ sa nedarí kryštalizácia čistej látky, je možné vyskúšať prípravu kryštálov kokryštalizáciou
látky s inými molekulovými zlúčeninami, tvoriacimi silnejšie interakcie s molekulami študovanej
látky, ako tvoria molekuly študovanej látky medzi sebou navzájom. Pod túto metódu vlastne patrí
aj kryštalizácia látky z rozpúšťadla, tvoriaceho so študovanou molekulovou látkou dobre definovaný
kryštalosolvát.

Typickým príkladom môže byť kokryštalizácia organických zlúčenín, ktoré sú donormi pre vo-
díkové väzby, s trifenylfosfánoxidom (TPPO) [4]. Kryštály boli pripravené pomalým izotermickým
odparovaním roztoku, ku ktorému bolo pridané ekvimolárne množstvo TPPO.

1.2.10. Protiióny

V prípade iónových zlúčenín, ktoré neposkytujú kryštály požadovanej kvality, je možné využiť
podvojnú zámenu (metatézu) na výmenu toho iónu, ktorý nie je z hľadiska štruktúrneho štú-
dia zaujímavý, za vyhovujúcejší z hľadiska tvorby a rastu kryštálov. Ióny podobných efektívnych
rozmerov sa obvykle usporiadajú lepšie a za vzniku kvalitnejších kryštálov. Podobne pomáha vy-
rovnaný počet donorov a akceptorov vodíkových väzieb. Vo výsledku môžu mať pripravené kryštály
aj lepšie fyzikálne vlastnosti. Napr. pokiaľ sodné soli sú hygroskopické, tetrametylamónne nemusia
byť, alebo ak, tak výrazne menej.

Pri výbere protiiónov sa vyhýbame iónom obsahujúcim veľké flexibilné skupiny, či iné ióny
často vykazujúce neusporiadanosť – medzi známe „problémové“ ióny patria Et4N

+, Bu4N
+, [BF4]

–

či [PF6]
– . Vhodnými alternatívami uvedených iónov môžu byť [BPh4]

– , Me4N
+, (Ph4P)2N

+ alebo
Ph4As

+. Ión, ktorý použijeme na metatézu, nesmie reagovať s iónom, o ktorý sa zaujímame.
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1.2.11. Ionizácia neutrálnych zlúčenín

Pokiaľ zlúčenina, ktorú potrebujeme vykryštalizovať, je tvorená neutrálnymi molekulami, ale
má skupiny, ktoré môžu slúžiť ako donory alebo akceptory vodíkových väzieb, môže sa kryštalizácia
podariť po deprotonizácii (ak obsahuje donory vodíkových väzieb) alebo protonizácii (ak obsahuje
akceptory vodíkových väzieb) týchto skupín. Rozdiel spočíva v efektívnejšom usporiadaní vodí-
kových väzieb. Táto metóda sa samozrejme nedá použiť, ak by sa pri ionizácii zlúčeniny stratila
chemická informácia, ktorú chceme štruktúrnou analýzou potvrdiť.

Uvedený výpočet najpoužívanejších metód v chemickej kryštalografii samozrejme nie je de-
finitívny. Slúži na základnú orientáciu v dostupných metódach a ako určitý návod na riešenie
najčastejších problémov. V poslednom čase sa aj v chemickej kryštalografii používajú metódy pre-
vzaté z makromolekulárnej kryštalografie alebo nimi inšpirované metódy, a to hlavne v prípadoch
kryštalizácie mikrogramových množstiev látok alebo látok vyžadujúcich pri kryštalizácii striktne
dodržané podmienky.



Kapitola 2

Riešenie kryštálových štruktúr v programe Olex2

Olex2 [5] je súbor programov na riešenie, spresňovanie, vizualizáciu a analýzu kryštálových
štruktúr, ako aj grafické užívateľské rozhranie (GUI) pre mnohé ďalšie programové balíky (SHELX,
PLATON, dokonca kvantovochemický Tonto) a webové služby (checkcif, depozícia do CSD) vy-
užívané v chemickej kryštalografii.

2.1. Popis užívateľského rozhrania

1.

2.

3.

Obr. 2.1. Užívateľské rozhranie programu Olex2.

Užívateľské rozhranie Olex2 pozostáva z 3 hlavných komponentov (obr. 2.1):

1. Lišta menu – obsahuje rozbaľovacie zoznamy príkazov.
a) File – Open otvára súbory vo formáte SHELX (.ins/.res), CIF, prípadne v iných importo-

vateľných formátoch. Nasleduje zoznam posledných úloh, slúžiaci na rýchle otvorenie (tento
zoznam môže byť prázdny). Save/Save with sorting ukladá aktuálny stav spresňovania, Save
model as ukladá aktuálny pohľad vrátane nastavenia materiálov, farieb, orientácie, pozadia
atď., Close zatvorí aktuálnu úlohu (program ďalej beží s prázdnym oknom), Exit zatvorí
Olex2.

b) Edit – otvára súbor s popisom polôh atómov (Edit Atoms), s popisom inštrukcií spresňovania
(Edit Instructions), Delete Selection zmaže všetky vybraté atómy, Undo vráti posledný krok.

c) View – HTML panel skryje/zobrazí hlavný panel, Quick Drawing Styles prepína medzi
rôznymi druhmi zobrazenia štruktúr (guličkový model, teplotné elipsoidy, teplotné elipso-
idy s reálnymi hodnotami pre atómy vodíka, drôtený model, kalotový model – zaplnenie
priestoru, rúrkový model) a Structure zapína/vypína zobrazenie obrysu základnej bunky,
mriežkových vektorov a samotnej štruktúry.

d) Structure – obsahuje iba príkaz Generate.
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e) Mode – jednoduchá práca s inštrukciami HFIX, PART a FVAR, manipulácia so symetriou
Symmetry (presun a kopírovanie skupín atómov na vhodnejšie pozície, expanzia modelu),
priraďovanie typov atómov maximám elektrónovej hustoty (Type) a jednoduché prečíslova-
nie (Naming).

f) Tools – obsahuje rôzne nastavenia programu Olex2. Viac podrobností je v manuáli alebo
na webe OlexSys – http://www.olexsys.org/Documentation.

g) Model – základná manipulácia s modelom štruktúry. Umožňuje spustiť spresňovanie, meniť
popis atómov z izotropného na anizotropný a naopak, označiť maximá elektrónovej hustotry
ako atómy uhlíka a jednoduché presuny/posuny.

h) Select – umožňuje jednoduchý výber atómov (individuálny alebo zložitejší výber je možný
cez GUI alebo príkazom).

i) Help – obsahuje informácie o verzii programu (About), nastavenie aktualizácií (Update opti-
ons) a odkazy na dokumentáciu v HTML a v PDF (oboje lokálne – aktualizujú sa spolu
s programom).

2. Hlavný panel – obsahuje 5 nástrojových panelov.
a) Home – rýchly prístup k naposledy otvoreným štruktúram, tutoriálom a nastaveniam.
b) Work – najdôležitejší z panelov, z ktorého pristupujeme k ďalším ponukám ovládajúcim rie-

šenie štruktúry, spresňovanie štruktúry, generovanie obrázkov, ako aj reportov a finalizáciu
štruktúrnych dát vo formáte .cif.

c) View – ovládanie spôsobu, akým sa štruktúra zobrazuje v okne grafického zobrazenia. Ta-
kisto slúži na manipulácie so štruktúrou.

d) Tools – slúži predovšetkým na zadávanie pokročilých príkazov pri spresňovaní štruktúry.
Väčšina z nich presahuje zámer tohoto učebného textu.

e) Info – informácie o difrakčných dátach, stave riešenia štruktúry a spresňovania. Slúži pri
kontrole postupu riešenia štruktúry a pri diagnostike problémov s riešením.

3. Okno grafického zobrazenia – slúži na zobrazenie a grafickú manipuláciu so štruktúrnym mo-
delom a tiež ako konzola na prácu prostredníctvom príkazového riadku., ktorý sa nachádza
v spodnej časti okna. Na jeho pozadí sa taktiež zobrazuje textový výstup pri vykonávaní prí-
kazov.

2.2. Import nameraných dát

Vstupnými údajmi, potrebnými na riešenie štruktúry, sú 2 skupiny informácií, organizované
vo dvoch vstupných súboroch:

1. Informácie o mriežkových parametroch, chemickom zložení a symetrii kryštálu – tieto sú obsa-
hom súboru .ins vo formáte programu SHELX, ktorý vieme napísať alebo vygenerovať na zá-
klade výsledkov merania na difraktometri a na základe prvotných poznatkov o vzorke. Tento
súbor môže takisto obsahovať niektoré ďalšie údaje o experimente (rozmery kryštálu, teplota
pri meraní) a vždy obsahuje popis formátu nameraných dát.

2. Namerané dáta – sú obsahom súboru .hkl. Dnes takmer výhradne vo formáte usporiadaných
pätíc h, k, l, F 2(hkl), σ(F 2(hkl)).

Je veľmi výhodné, ak máme zároveň k dispozícii aj súbor vo formáte CIF, vygenerovaný riadiacim
programom difraktometra a obsahujúci podrobné údaje o experimente a následnom spracovaní dát
(alebo jemu zodpovedajúci súbor v inom formáte). Olex2 vie tento súbor spojiť so súborom .cif,
ktorý získame po vyriešení štruktúry, a tým výrazne skráti prípravu finálneho súboru .cif na de-
pozíciu. V prípade programu CrysAlis Pro, ktorý sa používa na difraktometoch Kuma Diffraction,
Oxford Diffraction, Varian, Agilent a Rigaku, má tento súbor príponu .cif_od.

Z archívov poskytnutých vyučujúcim vyberieme súbor exp_905.7z a rozbalíme ho do vhodného
adresára. Obsahuje adresár exp_905 a v ňom súbory exp_905.ins, exp_905.hkl a exp_905.cif_od.

Vždy si zálohujte pôvodné dáta!
V priebehu práce bude súbor .ins opakovane prepisovaný!

http://www.olexsys.org/Documentation
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2.2.1. Súbor .ins

Pred začiatkom práce sa zoznámime s obsahom súboru exp_905.ins:

TITL exp_905 in P2(1)
REM ferrocene derivative - non-centrosymmetric
CELL 0.71073 9.2727 7.9309 17.4559 90 92.352 90
ZERR 2 0.0005 0.0002 0.0006 0 0.004 0
LATT -1
SYMM -X,0.5+Y,-Z
SFAC C H N P Fe
UNIT 62 60 2 2 2
TREF
HKLF 4
END

Význam jednotlivých príkazov je nasledujúci:

1. TITL – je to „titulok“, v ktorom môžeme napísať v podstate čokoľvek. CrysAlis Pro uviedol
číslo vzorky, nasledované priestorovou grupou symetrie. Najvhodnejšie miesto na vloženie iden-
tifikácie syntézy (aby sa číslo kryštalografického experimentu exp_n spárilo s číslom syntézy).

2. REM – remark, poznámka. Sem možno tiež zadať ľubovoľný text.
Olex2 používa príkaz REM aj na „skrytie“ svojich inštrukcií nekompatibilných s programami
z balíka SHELX, čím dosahuje vzájomnú kompatibilitu – SHELX takto zapuzdrenú inštrukciu
preskočí.

3. CELL λ a b c α β γ
obsahuje vlnovú dĺžku použitého žiarenia (0,71073 Å = λ(MoKα)) a mriežkové parametre.

4. ZERR Z σ(a) σ(b) σ(c) σ(α) σ(β) σ(γ)
Z označuje počet vzorcových jednotiek a je daný spravidla symetriou – očakávaná hodnota je
multiplicita všeobecnej polohy v danej priestorovej grupe symetrie. Hodnota sa môže od očaká-
vanej hodnoty líšiť, ak sa molekula nachádza v špeciálnej polohe – napríklad v strede symetrie.
V takom prípade napr. v priestorovej grupe P 1̄ (pre ktorú Z = 2, keďže všetkým atómom
okrem atómov nachádzajúcich sa v strede symetrie prislúcha ďalší, centrosymetricky združený
atóm) dostaneme pri vyriešení štruktúry iba 1/2 molekuly v nezávislej časti základnej bunky
a pre Z a sumárny vzorec máme dve možnosti voľby:
a) Sumárny vzorec udať ako obvykle so Z = 1
b) Ponechať Z = 2 a sumárny vzorec udať s polovičnými počtami atómov. To môže byť nein-

tuitívne v prípade, ak sa v základnej bunke nachádza len jedna molekula, ktorej jeden atóm
sa nachádza v strede symetrie (napr. ľubovoľný centosymetrický komplex s centrálnym ató-
mom v strede symetrie), pretože pre centrálny atóm by vyšiel počet atómov v sumárnom
vzorci 0,5.

Nasledujú ERRors – štandardné odchýlky (standard uncertainties, s.u.’s) jednotlivých mriež-
kových parametrov. Ak sa niektoré z hodnôt rovnajú 0, znamená to, že základná bunka bola
spresnená so zamknutím daného parametra na hodnotu dĺžky alebo uhla zodpovedajúcu pred-
pokladanej kryštalografickej sústave. Napr. ak predpokladáme kubickú sústavu, spresňuje sa
len jediný parameter – a, pretože b aj c sa rovnajú a a všetky uhly sú pravé. Hodnoty σ(b),
σ(c), σ(α), σ(β) a σ(γ) sa budú všetky rovnať 0. V tomto prípade sú zamknuté uhly α a γ.

5. LATT n
Udáva druh centrovania bunky a prítomnosť stredu symetrie. Parameter n môže nadobúdať
hodnoty 1=P (primitívna bunka), 2= I (priestorovo centrovaná), 3=R (romboedrická), 4=F
(plošne centrovaná), 5=A, 6=B, 7=C (bazálne centrované). Ak štruktúra nie je centrosy-
metrická, hodnota n sa udáva ako záporné číslo.

6. SYMM operácia symetrie
Za inštrukciou LATT nasleduje spravidla niekoľko inštrukcií SYMM, obsahujúcich všetky operácie
symetrie danej priestorovej grupy symetrie (z tabuliek) okrem identity, ktorá sa predpokladá
automaticky, ako aj centrosymetricity a centrácie základnej bunky, ktoré sú dané v inštrukcii
LATT. Operácie symetrie sa môžu zadať vo formáte s desatinnou bodkou – 0.5− x, 0.5 + y, −z,
aj v podobe zlomku – 1/2− x, 1/2 + y, −z.
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Vzhľadom na to, že CrysalisPro generuje zoznam inštrukcií v priebehu spracovania namera-
ných dát a v prípade potreby môže zmeniť či opraviť priradenie priestorovej grupy aj Olex2,
manuálneho vypisovania inštrukcií sme dnes už zväčša ušetrení.

7. SFAC zoznam prvkov
Ako argument inštrukcie SFAC (Scattering FACtors) vystupuje zoznam prvkov, ktoré zlúčenina
obsahuje. Program pozná tabuľkové hodnoty rozptylových faktorov všetkých prvkov po urán.
V prípade, že sú prítomné uhlík a vodík, mali by byť uvedené ako prvé a v poradí C H.

8. UNIT n1 n2 ...
Príkaz udáva počet atómov jednotlivých prvkov v základnej bunke (UNIT cell) v takom poradí,
v akom sú uvedené v príkaze SFAC. Počet atómov jednotlivých prvkov zodpovedá ich počtu
v stechiometrickom vzorci, vynásobenému hodnotou Z.1

9. TREF – tento povel je v Olex2 irelevantný. CrysAlis Pro predpokladá, že súbor .ins bude pou-
žitý v programe SHELXS, kde sa týmto povelom spúšťa riešenie fázového problému priamymi
metódami.

10. HKLF n – povel udáva, v akom formáte sú zadané reflexie v súbore .hkl. Dnes sa takmer
bez výnimky používa formát HKLF 4, pracujúci s druhými mocninami štruktúrnych faktorov.
Ďalšie informácie pozri v časti 2.2.2.

11. END – ukončuje sekvenciu príkazov a spúšťa výpočet.

Súbor .ins môžete sami napísať na základe údajov z merania a predbežnej znalosti zloženia.
Porovnáme obsah súboru exp_905.ins s obsahom súboru exp_905.cif_od, pričom rovnaké údaje
(vlnová dĺžka a mriežkové parametre, Z a odchýlky mriežkových parametrov, prítomné prvky a po-
čty ich atómov v základnej bunke) sú rovnako farebne vyznačené, výpustok . . . označuje vynechané
riadky. Zodpovedajúca časť súboru .cif_od vyzerá takto:

data_xcalibur
_audit_creation_date 2017-05-22
_audit_creation_method ’CrysAlisPro 1.171.38.46 (Rigaku OD, 2015)’
_computing_data_collection ’CrysAlisPro 1.171.38.46 (Rigaku OD, 2015)’
_computing_cell_refinement ’CrysAlisPro 1.171.38.46 (Rigaku OD, 2015)’
_computing_data_reduction ’CrysAlisPro 1.171.38.46 (Rigaku OD, 2015)’
_cell_length_a 9.27036(10)
_cell_length_b 7.92789(9)
_cell_length_c 17.4562(2)
_cell_angle_alpha 90
_cell_angle_beta 92.4135(11)
_cell_angle_gamma 90
_cell_volume 1281.80(3)
_cell_formula_units_Z 2
_cell_measurement_temperature 100.1(3)
...
_exptl_crystal_size_max 0.5210
_exptl_crystal_size_mid 0.3335
_exptl_crystal_size_min 0.0616
_diffrn_ambient_temperature 100.1(3)
_diffrn_radiation_wavelength 0.71073
_diffrn_radiation_type ’Mo K\a’
_diffrn_radiation_source ’Enhance (Mo) X-ray Source’
...
_symmetry_space_group_name_H-M ’P 1 21 1’
_symmetry_cell_setting monoclinic

1 Z dôvodu jednoduchosti sme pri porovnaní súborov .ins a .cif_od naznačili farebne spôsob prevzatia údajov
o zložení zo zadaného stechiometrického vzorca. Skutočným ekvivalentom inštrukcie SFAC je však slučka s položkami
_atom_type_xxx, ako vidno na str. 129.
Inštrukcia SFAC má aj druhý variant, umožňujúci zapísať ľubovoľný rozptylový faktor veľmi podobným spôsobom
ako v súbore .cif, čo umožňuje použiť rozptylové faktory pre ióny, neutrónové rozptylové faktory či iné rozptylové
faktory, ktoré Olex2 nepozná.
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...
_chemical_oxdiff_formula ’C31 H30 N1 P1 Fe1’
...

Grupa symetrie je v .cif_od zadaná v novších verziách CrysAlis Pro veľmi redundantne (v nie-
koľkých notáciách a aj ako poradové číslo grupy v medzinárodných kryštalografických tabuľkách),
treba si však pamätať, že symetria kryštálovej štruktúry je hypotézou až do jej kompletného vy-
riešenia. Počty atómov jednotlivých prvkov v základnej bunke sa získali vynásobením počtov
atómov v stechiometrickom vzorci hodnotou Z. Ak si však porovnáme hodnoty a odchýlky mriež-
kových parametrov v súbore .ins s odchýlkami v súbore .cif_od, v niektorých prípadoch zistíme,
že v súbore .ins niekedy nie sú hodnoty zadané tak, aby sa hodoty odchýliek nachádali v rozsahu
2 – 20, čo je požadovaný formát pre väčšinu časopisov2. Takisto mriežkové uhly, dané symetriou
kryštalografickej sústavy, nie sú v týchto prípadoch zamknuté (zamknutie hodnoty poznáme podľa
neudanej, teda nulovej hodnoty odchýlky zamknutého uhla). Upravíme teda súbor .ins podľa
tejto požiadavky. Pri pochybnostiach sa riadime podľa údajov v .cif_od.

2.2.2. Súbor .hkl

V textovom editore otvoríme súbor exp_905.hkl. Jeho obsahom sú namerané hodnoty druhých
mocnín štruktúrnych faktorov (F 2

o (hkl)) jednotlivých reflexií, charakterizovaných Millerovými sy-
bolmi h, k, l a ich štandardných odchýlok (σ(F 2

o (hkl))) v poradí h, k, l, F 2
o (hkl), σ(F 2

o (hkl)).

0 -17 0-21.5671 101.731 33
0 -17 1 406.982 115.610 33
0 -17 -1 368.299 113.111 33
0 -17 2 71.5477 93.6006 33
0 -17 -2 134.433 96.7299 33

...
-20 5 -2-156.868 275.471 42
20 5 3 172.686 90.9123 30
-20 5 -3 577.348 297.997 42
-20 5 -4-90.0237 281.052 42
0 0 0 0.00 0.00 0

Posledné číslo v riadku (v našom príklade 33, 42 alebo 30) je takzvané batch number. Toto
číslo je spravidla nepovinné a slúži na ukladanie doplnkových informácií. Využitie má napr. pri
spresňovaní dvojčiat, kde, ak sa použijú dáta vo formáte HKLF 5, označuje číslo domény, ktorej
daná reflexia prislúcha.

Súbor .hkl bol tradične – ako v našom príklade – ukončovaný riadkom, obsahujúcim nulové
hodnoty pre všetky dátové položky. Dnes to nie je potrebné, okrem prípadov, keď si to vyžiada
potreba kompatibility so staršími programami.

2.2.3. Načítanie dát

Uistíme sa ešte raz, že máte súbory exp_905.ins, exp_905.hkl a exp_905.cif_od pripravené
vo vhodnom (samostatnom) adresári a takisto sa uistíme, že máme ich zálohu. Olex2 si v tomto
adresári vytvorí ďalšie potrebné pracovné adresáre a súbory. Spustíme Olex2 a otvoríme súbor
exp_905.ins z menu File .Open (obr. 2.2).

Pokiaľ súbor .ins neobsahoval predriešený model, grafické okno zostane prázdne. Vpravo hore
sa zobrazí názov dát (v našom prípade exp_905), priestorová grupa symetrie (P21) tak, ako ju
určil CrysAlis Pro (príp. iný software), uvažovaný sumárny vzorec (ktorý sa v tomto štádiu nemusí
zhodovať s konečným zložením), mriežkové parametre a pod nimi vo farebných poliach hodnoty
rozlíšenia (0,44 Å), pomeru I/σ(I), Rint a kompletnosti dát pri danom rozlíšení. Zelené, prípadne
žltozelené pozadie uvedených hodnôt indikuje, že dáta možno považovať za dobré. Pokiaľ niektorá
hodnota nie je „v poriadku“, pozadie zodpovedajúceho dátového poľa je oranžové až červené.

2 Pred písaním článku si overíme požiadavky konkrétneho časopisu v Instructions for Authors a zaokrúhľovanie
upravte podľa nich. Pokyny pre publikovanie kryštálových štruktúr sú často uvádzané osobitne.
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Obr. 2.2. Olex2 po načítaní experimentálnych dát exp_905.

Ak by v súbore .ins bol čiastočne vyriešený model, zobrazil by sa v grafickom okne. V tomto
okne vidíme stavový výpis. Počet vypisovaných riadkov stavového výpisu sa dá nastaviť na karte
Home (momentálne otvorená – zvýraznená oranžovou farbou) v záložke Settings (obr. 2.3).

Obr. 2.3. Nastavenia programuOlex2 – počet riadkov
konzoly.

Stavový výpis sa neukladá do obrázku pri
ukladaní obrázkov, takže môžeme pokojne
využiť celú obrazovku na výpis informá-
cií. Nastavíme teda počet Console Lines
na hodnotu All. Takisto môžeme použiť prí-
kaz

lines -1

Pokiaľ potrebujeme výpis z konzoly zmazať
(napríklad pred zhotovením snímky obra-
zovky), použijeme konzolový príkaz

clear

pričom všetky výpisy, smerované do kon-
zoly, zostávajú uložené v súbore .log, ktorý
sa nachádza v adresári s pracovnými sú-
bormi. Tento adresár môžeme zobraziť po-
mocou tlačidla a samotný súbor .log
zobrazíme stlačením tlačidla .
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2.3. Určenie priestorovej grupy symetrie

Obr. 2.4. Karta Work – podkarta Solve.

Predtým, ako budeme môcť štruktúru vyriešiť, mali by sme sa pripraviť na možnosť, že priesto-
rová grupa symetrie, ktorú určil program na spracovanie (tzv. „redukciu“) dát, nemusí byť správna.
Tento problém je zjavný, ak si uvedomíme, že z 230 existujúcich priestorových grúp symetrie dosta-
neme vynechaním translačnej symetrie 32 možných kryštalografických bodových grúp, z ktorých
po pridaní stredu symetrie napokon dostávame 11 Laueho grúp, popisujúcich symetriu difrakčného
obrazu.

„Stratené“ informácie o translačnej symetrii (centovaní bunky, skrutkových osiach a sklzných
rovinách) sa dajú získať zo systematického vyhasínania (priestorových grúp symetrie priamo ur-
čiteľných na základe kombinácie Laueho grupy a systematického vyhasínania je 50), informácie
o prítomnosti stredu symetrie zasa zo štatistiky normalizovaných štruktúrnych faktorov3 (po zahr-
nutí týchto informácií sa dá priamo určiť 204 z 230 priestorových grúp symetrie). Tieto štatistiky sa
dajú získať pomocou roletového menu na záložke Reflection Statistics karty Info. Treba však mať
na pamäti, že systematické vyhasínanie aj štatistiky normalizovaných štruktúrnych faktorov môžu
byť ovplyvnené napr. Renningerovým efektom alebo usporiadaním ťažkých atómov blízkym centro-
symetrickému usporiadaniu v inak necentrosymetrickej štruktúre (tzv. pseudocentrosymetricita),
čo môže určenie priestorovej grupy symetrie extrémne skomplikovať. „Hrubou silou“ sa dá takáto
štruktúra vyriešiť v priestorovej grupe P1 s tým, že prvky symetrie sa dohľadajú po čiastočnom
spresnení. Spresňovanie takéhoto modelu však môže byť sprevádzané mnohými komplikáciami.

Olex2 má možnosť „prelustrovať“ si systematické vyhasínanie aj štatistiky normalizovaných
štruktúrnych faktorov. Aby sme sa k týmto funkciám dostali, prejdeme na kartu Work a podkartu
Solve (obr. 2.4). Neklikáme na tlačidlo (nápis) Solve – spustili by ste riešenie štruktúry na základe
parametrov zo súboru .ins! Po kliknutí na tlačidlo Work, ktoré zobrazí tlačidlá tejto podkarty
– Solve, Refine, Draw a Report – kliknite na šípku (zvýraznená oranžovou farbou) vedľa tlačidla
Solve, čo zobrazí ďalšie voľby (Program, Method, Reflections, Composition, Z/Z ′ a Space Group).
Tieto voľby sú predvyplnené na základe informácií v .ins súbore. Ak teraz kliknete na roletku
v položke Space Group, obsahuje iba jedinú možnosť – priestorovú grupu P21.

Analýzu reflexií spustíte buď kliknutím na nápis Suggest SG v položke Space Group alebo
príkazom

sg

v konzole (kurzor je v spodnej časti grafického okna). Do konzoly sa vypíše dlhý listing s výsled-
kami analýzy reflexií4. Tým pádom jeho horná časť odroluje mimo obrazovky, je však možné si ho

3 Štatistike normalizovaných štruktúrnych faktorov sa skrátene hovorí „štatistika intenzít“, intensity statistics.
4 Ak máme problém čítať výpisy na konzole, stlačením F4 prepneme pozadie z gradientu na jednofarebné a späť.

F2 prepína medzi bielym a farebným monochromatickým podkladom.
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zobraziť v textovom editore po kliknutí na tlačidlo v hornej časti pruhu nástrojov (napravo od
sumárneho vzorca). Na konci výpisu nájdeme zoznam 7 necentrosymetrických a 9 centrosymetric-
kých priestorových grúp symetrie, ktoré prichádzajú do úvahy. Keď si opäť rozklikneme roletku
v položke Space Group, nájdeme v nej zoznam všetkých nájdených možností (obr. 2.5). Všimnime
si, že obsahuje aj priestorové grupy s nižšou metrickou symetriou (v našom prípade iba triklinické)
– napriek tomu, že metrika základnej bunky zodpovedá vyššej symetrii, rozloženie atómov v bunke
môže mať nižšiu symetriu.

Obr. 2.5. Zoznam možných priestorových grúp symetrie pre štruktúru exp_905.

Existuje aj možnosť vpísať do okna roletky symbol priestorovej grupy symetrie priamo, aby
bolo možné vyriešiť situáciu, keď Olex2 nedokáže nájsť správnu priestorovú grupu.

V prípade, že konečné riešenie štruktúry vedie k inej priestorovej grupe symetrie, ako bola
pôvodne nájdená programom na spracovanie dát (CrysAlis Pro), je vhodné konzultovať s kryš-
talografom, ktorý vykonal meranie, opätovné spracovanie merania v správnej priestorovej grupe
a štruktúru opäť spresniť s takto aktualizovanými dátami.

2.4. Riešenie fázového problému

Olex2 obsahuje program olex2.solve na riešenie fázového problému metódou charge flipping.
Na rozdiel od iných implementácií tejto metódy však neumožňuje zistiť priestorovú grupu symetrie
v priebehu riešenia, naopak, vyžaduje jej zadanie. Určitou nevýhodou metódy charge flipping je,
že vyžadujú kompletné dáta (≈ 100 %) s vysokým rozlíšením (okolo 0,83 Å a menej) a vysokým
pomerom I/σ(I) (pri použití molybdénovej lampy 20 a viac). Ak nastane problém pri riešení
štruktúry touto metódou, príčinou môžu byť práve dáta nižšej kvality a vhodnejšími metódami
na riešenie fázového problému sa stávajú priame (štatistické) metódy (napr. SHELXS ). Olex2
umožňuje priamo zo záložky Solve spustiť aj programy na riešenie štruktúr5 z balíka SHELX
(SHELXS, SHELXD a SHELXT ), rôzne verzie programu SIR a program Superflip, pokiaľ sú
nainštalované a Olex2 k nim vie nájsť cestu.

Obr. 2.6. Výber programu na riešenie fázového problému.

5 V kryštalografickom slangu nazývame riešenie fázového problému aj riešenie štruktúry. Toto slovné spojenie
sa zároveň používa aj na celý proces vrátane spresňovania štruktúry až do štádia úspešnej validácie.
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Na obr. 2.6 vidíme roletku na výber programu na riešenie fázového problému (štruktúry).
Ak máme inštalovaný iba Olex2, k dispozícii bude iba olex2.solve a ako metóda riešenia bude
dostupný iba Charge Flipping. Niektoré programy umožňujú niekoľko metód riešenia fázového
problému, v takom prípade ešte zvolíme vo vedľajšej roletke (Method) požadovanú metódu. Ako
pred každým „osudovým“ krokom, skontrolujeme si nastavenie programu, metódy a priestorovej
grupy (ponecháme, resp. zvolíme P21 ako na obrázku). Takisto overíme odhad hodnoty Z – pre
priestorovú grupu P21 je tabuľková hodnota 2 vzorcové jednotky na základnú bunku, pričom jedna
sa nachádza v asymetrickej (tiež nezávislej) časti základnej bunky (asymmetric unit – „asymetrická
jednotka“, skratka ASU) a druhú získame aplikáciou skrutkovej osi 21. Hrubý odhad Z dostaneme
tak, že objem základnej bunky (V ) vydelíme počtom všetkých atómov okrem atómov H. Táto
hodnota pre väčšinu organických a organometalických zlúčenín vychádza okolo 18 Å3 a možno
ju nájsť v riadku Composition (obr. 2.6) napravo od stechiometrického vzorca; ako vidíme, jej
hodnota – 18,9 Å3 – je blízka 18, takže hodnota Z je pravdepodobne v poriadku. Pokiaľ by
táto hodnota bola výrazne nižšia (asi polovičná), v ASU by sa nachádzala len polovica vzorcovej
jednotky, a to na špeciálnej polohe (niekde na skrutkovej osi) a museli by sme upraviť Z na 1 a Z ′
na 0,5 (po oprave jedného parametra sa druhý po kliknutí do jeho okienka prepočíta na správnu
hodnotu automaticky; pomer Z/Z ′ je pre každú grupu daný).

Samotný výpočet spustíme tlačidlom Solve (tentoraz nie na oranžovú šípku – tou by sme
iba skryli záložku s voľbami podkarty Solve). Po niekoľkých sekundách až desiatkach sekúnd
program buď nájde riešenie a zobrazí mapu elektrónovej hustoty (obr. 2.7) alebo zobrazí hlásenie,
že sa mu riešenie nepodarilo nájsť. Keďže na začiatku výpočtu sa reflexiám priraďujú náhodné
hodnoty fáz, každý výsledok spustenia môže byť iný. Preto môžeme spustiť výpočet opäť, ak skončil
hlásením o neúspechu alebo ak sme dostali neinterpretovateľnú či ťažko interpretovateľnú mapu
elektrónovej hustoty. Nápis Solution v poli s mriežkovými parametrami indikuje, že je zobrazené
riešenie fázového problému.

Obr. 2.7. Mapa elektrónovej hustoty exp_905 po vyriešení fázového problému.

Ak sa ani po viacerých pokusoch nedarí nájsť riešenie, hľadáme riešenie v inej priestorovej
grupe symetrie z ponuky zistenej v predchádzajúcej sekcii. V Olex2 sa v takomto prípade spravidla
nemusíme starať o prepisovanie inštrukcií LATT a SYMM, program to v menej náročných prípadoch
vykoná sám. Transformácie zahŕňajúce posun počiatku základnej bunky, prípadne transformáciu
modelu do priestorovej grupy s vyššou symetriou, už vyžadujú náročnejšie postupy.
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2.5. Súbor .res

Vstupnými súbormi pre Olex2 sú súbory .ins a .hkl. Výsledky sa zapisujú do súboru .res.
Súbor .res obsahuje štruktúrne dáta a príkazy pre spresňovanie v rovnakej forme, ako sú-

bor .ins a v zásade predstavuje vstupný súbor do ďalšieho kola spresňovania. Väčšina inštrukcií
zo súboru .ins sa priamo skopíruje do súboru .res, s výnimkou „jednorazových“ inštrukcií ako
HFIX (ktoré budú nahradené vygenerovanými atómami H a zodpovedajúcou inštrukciou AFIX), či
inštrukcií, ktoré získavajú alebo menia v priebehu spresňovania hodnoty svojich parametrov (napr.
EXTI bez číselného argumentu zavádza do spresňovania extinkčný koeficient, vo výslednom .res sú-
bore už bude inštrukcia EXTI obsahovať ako argument aktuálnu hodnotu extinkčného koeficienta).
Takisto sa v priebehu spresňovania môžu zmeniť hodnoty spresňovaných parametrov jednotlivých
atómov – zlomkových súradníc, obsadzovacích faktorov, parametrov teplotných kmitov. Pokiaľ
súbor .ins obsahuje ich počiatočné hodnoty, do súboru .res sa zapisujú ich spresnené hodnoty.

Poslednou vykonávanou inštrukciou súborov vo formáte INS/RES je inštrukcia END. V súbore
.res sa za ňou môže nachádzať informatívna časť, obsahujúca rôzne pomocné informácie, napr.
zoznam najvyšších maxím diferenčnej elektrónovej hustoty (Q1 –Q10) a informácie o priebehu
spresňovania:

...
END

Q1 1 0.033333 0.26 0.333333 11 0.05 0.27
Q2 1 0.266667 0.88 0.2 11 0.05 0.22
Q3 1 -0.2 0.76 0.083333 11 0.05 0.22
Q4 1 -0.066667 0.96 0.066667 11 0.05 0.21
Q5 1 0.166667 0.88 0.25 11 0.05 0.21
Q6 1 0.3 0.8 0.15 11 0.05 0.21
Q7 1 -0.1 0.26 0.283333 11 0.05 0.21
Q8 1 0.066667 0.8 0.266667 11 0.05 0.2
Q9 1 -0.233333 0.9 0.116667 11 0.05 0.2
Q10 1 0.2 0.4 0.433333 11 0.05 0.2

REM The information below was added by Olex2.
REM REM R1 = 0.0181 for 5599 Fo > 4sig(Fo) and 0.0183 for all 5652 data
REM 310 parameters refined using 1 restraints
REM Highest difference peak 0.2694, deepest hole -0.2121
REM Mean Shift 0.0000, Max Shift 0.0001.

REM +++ Tabular Listing of Refinement Information +++
REM R1_all = 0.0183
REM R1_gt = 0.0181
REM wR_ref = 0.0483
REM GOOF = 1.0558
REM Shift_max = 0.0001
REM Shift_mean = 0.0000
REM Reflections_all = 5652
REM Reflections_gt = 5599
REM Parameters = 310
REM Hole = -0.2121
REM Peak = 0.2694
REM Flack = -0.002(7)

Príkazy nasledujúce za inštrukciou END sa nikdy nevykonávajú. Informácie o elektrónových husto-
tách sú dôležitou informáciou o lokalizácii atómov, a tak ich Olex2 zobrazuje v okne grafického
rozhrania.
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Obeh dát v Olex2 je nasledovný:

1. Po načítaní súboru .ins alebo .res do Olex2 sa dáta, ktoré tento súbor obsahuje, rozdelia
do dvoch interných súborov. Jeden z nich obsahuje inštrukcie pre spresňovanie ( ), druhý
parametre atómov ( ), pokiaľ sú atómy prítomné.

2. Interné súbory sa modifikujú podľa potrieb stratégie spresňovania. Možností editácie je viacero
– priama editácia v textovom editore vyvolanom stlačením alebo , editácia prostredníctvom
grafického rozhrania, kontextových menu alebo konzolových príkazov.

3. Po spustení riešenia fázového problému tlačidlom Solve alebo spresňovania tlačidlom Refine
(prípadne zodpovedajúcim konzolovým príkazom) sa informácie z interných súborov najprv
spoja do nového súboru .ins a ten sa následne spracuje programom na spresňovanie (olex2.refine,
príp. SHELXL). Údaje vypisované do konzoly sa ukladajú do súboru .log, ktorý je možné
zobraziť stlačením .

4. Výsledok spresňovania zapíše olex2.refine (príp. SHELXL) do súboru .res.
5. Postup sa vracia do bodu 1 – obsah súboru .res sa rozdelí do interných súborov a ďalej sa

pracuje s týmito aktualizovanými/spresnenými údajmi.
6. Súbor .hkl sa v priebehu práce nijako nemodifikuje.

Pri použití SHELXL sa obsah súboru .res a jeho spracovanie v rámci obehu dát môže mierne líšiť.

2.6. Interpretácia mapy elektrónovej hustoty

Riešenie fázového problému končí tým, že program použije získané fázy spolu s nameranými
hodnotami Fo(hkl) na výpočet mapy elektrónovej hustoty – tzv. Fo – mapy. V poslednom kroku
lokalizuje maximá elektrónovej hustoty a zintegruje elektrónovú hustotu v ich blízkom okolí.

Obr. 2.8. Detaily maxima elektrónovej hustoty Q1.

Olex2 zobrazí tieto maximá ako hnedé gu-
ličky a ak na niektoré z nich ukážeme kur-
zorovou šípkou, zobrazia sa ďalšie podrob-
nosti; hodnota integrálu elektrónovej hus-
toty – na obr. 2.8 1177,65 – je približne
priamo úmerná počtu elektrónov v atóme,
ktorý by sa mal na danom mieste na-
chádzať. Predtým, ako prebehne prvé kolo
spresňovania, nie sú tieto čísla zoškálo-
vané na celkový počet elektrónov v základ-
nej bunke, v tomto štádiu teda neudávajú
správne hodnoty elektrónovej hustoty.

Nájdené maximá elektrónovej hustoty
sú označené Q1 – Qn v poradí klesajúceho
integrálu elektrónovej hustoty, poloha ma-
xima sa dá stotožniť s polohou jadra atómu (s výnimkou atómov vodíka). Intenzita sfarbenia je
úmerná integrálu elektrónovej hustoty pre dané maximum. Na mape by sme mali vidieť dve výraz-
nejšie maximá, ktoré môžeme – s ohľadom na dané chemické zloženie – priradiť atómom Fe (Q1) a P
(Q2). Ak pomocou myši rotujeme mapou elektrónovej hustoty v grafickom okne (pomocou držania
pravého tlačidla myši a pohybu myšou), pravdepodobne si všimneme šesťčlenné a päťčlenné kruhy,
prípadne iné usporiadania maxím, ktoré vieme chemicky interpretovať (napr. 3 maximá tvoriace
približne 120° uhol budú časťou šesťčlenného aromatického kruhu). Pred ďalšou prácou si skúsime
situáciu uľahčiť kliknutím na ikonku (opäť v riadku so stechiometrickým vzorcom alebo na zá-
ložke Toolbox Work – obr. 2.7), po ktorom sa Olex2 pokúsi skompletizovať model, vycentrovať
ho v grafickom okne a nastaviť vhodné priblíženie. Taktiež možno využiť možnosti v submenu
Symmetry Tools na karte View, záložke Symmetry Generation (kap. 2.8.2 na strane 58).

Výsledok vidíme na obr. 2.9 – je lepšie čitateľný, ako pôvodný obr. 2.7. Spoľahlivo identifikujeme
fenylové aj cyklopentadienylové kruhy, atóm Fe aj atóm P. Na získanie prehľadu môžeme opäť
pootáčať obrázkom pomocou myši, držiac ľavé tlačidlo.
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Obr. 2.9. Mapa elektrónovej hustoty exp_905 so zapnutým označením maxím.

Základná idea priraďovania atómov spočíva v tom, že maximám elektrónovej hustoty poprira-
ďujeme atómy od najťažších atómov k ľahším. Najťažšie atómy zodpovedajú najvyšším maximám
na mape elektrónovej hustoty6 – naisto vieme identifikovať atómy Fe a P, ako sme už uviedli vyš-
šie. Na lepšiu orientáciu je vhodné zapnúť označenia maxím stlačením klávesy F3 (zelené popisky);
druhým stlačením F3 sa opäť vypnú. V ďalších krokoch označíme iné spoľahlivo identifikovateľné
časti, napríklad atómy uhlíka na fenylových a cyklopentadienylových kruhoch. Pokiaľ je niektoré
maximum chemicky nezmyselné, ignorujeme ho. Nie je potrebné skompletizovať celý model, chý-
bajúce atómy sa lokalizujú v priebehu ďalšieho postupu.

Obr. 2.10. Záložka Toolbox Work.

Obr. 2.11. Indikátor módu priraďovania atómov.

Na priradenie prvkov maximám použí-
vame zoznam prvkov na záložke Toolbox
Work (obr. 2.10). Klikneme na symbol Fe
– kurzor sa zmení na červený nápis Fe1 –
a následne klikneme na maximum Q1 v gra-
fickom okne. Potom klikneme na symbol
P – kurzor sa zmení na červený nápis P1
– a následne na maximum Q2. Po ozna-
čení maxima ako atómu daného prvku sa
číslo za symbolom prvku v červenom ozna-
čovacom kurzore automaticky zvýši o 1.
Všimnime si tiež oranžový indikátor módu
v dolnej časti pruhu nástrojov (obr. 2.11).
Po skončení priraďovania typov atómov vy-
skočíme z tohoto módu stlačením Esc.

Ak by sme potrebovali priradiť prvok,
ktorý nemáme v zozname, stačí kliknúť

na tlačidlo napravo od symbolu Fe. Otvorí sa malá periodická tabuľka, z ktorej môžete vy-
brať ľubovoľný prvok. Podobne, ako považujeme priestorovú grupu symetrie za hypotetickú až
do úplného vyriešenia štruktúry, je hypotézou aj predpokladané zloženie. V tomto štádiu nám
však stačí priradiť čo najviac atómov uhlíka. Zvolíme teda zo zoznamu ešte C a pooznačujeme
maximá všetkých päť- a šesťčlenných kruhov. Výsledok vidíme na obr. 2.12. Konkrétny výsledok,
ktorý môžeme dosiahnuť, sa môže trochu líšiť, keďže výsledok riešenia fázového problému nie je
vždy rovnaký (fázy nie sú absolútne presné).

6 Podobne ako v angličtine, kde sa na slangové označenie maxím elektrónovej hustoty používa označenieQ-peaks,
používa sa aj v slovenčine označenie Q-čka.
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Obr. 2.12. Výsledok počiatočného priradenia prvkov na mape elektrónovej hustoty.

Zostali nám nepriradené maximá Q5, Q10, Q14 a Q31 (konkrétne označenie sa môže vzhľadom
na vyššie spomínanú variabilitu riešení líšiť) a niekoľko zvyšných slabších maxím. Keď si porov-
náme zloženie molekuly na obrázku so zadaným stechiometrickým vzorcom, zostáva nám priradiť
(za predpokladu, že zloženie je správne – a podľa počtu zostávajúcich silnejších maxím sa dá
predpokladať, že je) 3 atómy C a jeden atóm N. Otázkou zostáva, ktoré zo zostávajúcich maxím
patrí atómu N.

Obr. 2.13. Zisťovanie geometrie väzieb z kontextového menu.

Podobné problémy majú niekoľko možností riešenia. Napríklad ak očakávame konkrétny pro-
dukt syntézy, v tomto štádiu riešenia by sme už mohli s istotou vedieť, či bola syntéza úspešná
a v tom prípade nerobí priradenie žiadny problém. Maximum Q5 má tiež výrazne väčšiu hodnotu
ako zvyšné 3, takže je pravdepodobné, že to bude atóm N. Pokus o priradenie môže byť založený aj
na väzbových uhloch a dĺžkach väzieb – klikneme pravým tlačidlom myši na maximum Q5, aby sme
dostali kontextové menu. V ňom zvolíme možnosť BANG (Bonds & ANG les) a dostaneme prehľad
vzdialeností a uhlov k okolitým atómom a maximám elektrónovej hustoty (obr. 2.13). Vidíme, že
všetky uhly sú približne tetraedrické, takže atóm bude v hybridizácii SP3. Ďalšou možnosťou môže
byť rozbor dĺžok možných väzieb na okolité atómy a maximá elektrónovej hustoty, v tomto štádiu
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však nemôžeme považovať ich polohy za definitívne. Napokon môžeme označiť všetky 4 zostávajúce
silnejšie maximá ako atómy uhlíka a problém doriešiť v priebehu spresňovania štruktúry – rozdiel
v hodnote elektrónovej hustoty 1 e−/Å3 nie je v tomto štádiu podstatný a dočasná zámena napr.
C za N, N za O či O za F je bežná, hlavne pri meraniach uskutočnených pri laboratórnej teplote.

2.7. Spresňovanie kryštálovej štruktúry

V priebehu spresňovania (refinement) kryštálovej štruktúry postupnými krokmi modifikujeme
štruktúrny model tak, aby sme dosiahli čo najlepšiu zhodu medzi experimentálne zmeranými štruk-
túrnymi faktormi Fo(hkl) a štruktúrnymi faktormi vypočítanými zo štruktúrneho modelu Fc(hkl).
Tieto kroky zahŕňajú:

1. Kompletizáciu štruktúrneho modelu – nemusí byť možné na mape elektrónovej hustoty, získa-
nej riešením fázového problému, nájsť alebo jednoznačne priradiť všetky maximá elektrónovej
hustoty (niektoré môžu byť aj chemicky nezmyselné). Problémy s priradením maxím atómom
môže spôsobovať aj veľký teplotný pohyb či rôzne typy neusporiadanosti (disorderov). V prie-
behu spresňovania sa mapa elektrónovej hustoty stáva ľahšie interpretovateľnou. Na to, aby
sme mohli začať so spresňovaním, stačí priradiť len časť maxím – nejednoznačne priraditeľné
maximá možno najprv vynechať (nepriradiť).

2. Opravu chybne priradených atómov – počiatočné hodnoty maxím elektrónovej hustoty korelujú
s počtom elektrónov, ktoré má atóm nachádzajúci sa na danej pozícii, len približne. Preto býva
problémom rozoznať atómy prvkov s blízkym počtom elektrónov, napr. C a N, N a O, O
a F alebo atómy prechodných kovov nachádzajúce sa v periodickej tabuľke blízko seba. V po-
kročilejších štádiách spresňovania sa chybné priradenie dá určiť napr. na základe parametrov
teplotných kmitov.

3. Spresnenie parametrov popisujúcich jednotlivé atómy. Každý atóm je popísaný frakčnými sú-
radnicami x, y, z, obsadzovacím faktorom v rozsahu 0 – 1 (označuje podiel ekvivalentných polôh,
v ktorých sa v kryštáli daný atóm nachádza) a jedným izotropným, alebo šiestimi anizotrop-
nými parametrami teplotných kmitov. V prvých štádiách spresňovania používame izotropné
parametre teplotných kmitov, po kompletizácii štruktúrneho modelu prechádzame k anizotrop-
ným teplotným parametrom.

Uvedené kroky sa od seba nedajú oddeliť – po úvodnom priradení časti atómov prechádzame
k prvému kolu izotropného spresňovania, na konci ktorého sa automaticky vypočíta mapa dife-
renčnej elektrónovej hustoty, umožňujúca dohľadať chýbajúce atómy a napr. na základe správania
sa teplotných parametrov určiť a vymazať maximá, ktoré nezodpovedajú reálnym atómom alebo
zodpovedajú ľahším či ťažším atómom, ako tým, ktorým boli spočiatku priradené.

2.7.1. Izotropné spresňovanie

Predtým, ako pristúpime k prvému kolu izotropného spresňovania, urobíme niekoľko nastavení.
V karte Work prejdeme na podkartu Refine – podobne ako pri prechode na podkartu Solve, nek-
likajte na tlačidlo (nápis) – tým by sa spustilo spresňovanie s prednastavenými parametrami, ale
na šípku (na obr. 2.14 zvýraznená oranžovo).

Podobne ako na podkarte Solve, aj tu je možnosť vybrať si z viacerých programov na spresňo-
vanie štruktúr. Ponecháme olex2.refine a ako metódu spresňovania Gauss-Newton. Druhá z metód
– Levenberg-Marquardt – sa používa pri zle konvergujúcich spresneniach a jednou z jej vlastností je,
že podhodnocuje štandardné odchýlky spresňovaných parametrov. Počet cyklov (iterácií) metódy
nelineárnych najmenších štvorcov – Cycles – nastavíme na 10, čo je dostatočná hodnota na úplné
skonvergovanie v prevažnej väčšine prípadov spresňovania. Počet zobrazovaných maxím diferenčnej
elektrónovej hustoty – Peaks – nastavíme tiež na 10. Na záver spustíme spresňovanie kliknutím
na tlačidlo Refine.

Priebeh spresňovania sa vypisuje do konzoly a po ukončení sa dá zobraziť klikom na už známe
tlačidlo .
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Obr. 2.14. Karta Refine pred začiatkom spresňovania (vľavo) a stav spresňovania po prvom kole (vpravo).

+++ STARTING olex2.refine +++++ C:\Program Files\Olex2-1.2-alpha/cctbx
Parameters: 136, Data: 31048, Constraints: 0, Restraints: n/a
--------- -------- ------------------ ------------------

wR2 GooF Max Shift Site Max Shift U
--------- -------- ------------------ ------------------
0.7231 9.4162 0.0086 A for C13 0.0138 for C30
0.7343 6.5208 0.0057 A for C26 0.0072 for C30
0.7142 5.3502 0.0047 A for C27 0.0057 for C13
0.6840 4.7268 0.0044 A for C33 0.0049 for C14
0.6498 4.3066 0.0040 A for C33 0.0043 for C14
0.6138 3.9683 0.0038 A for C33 0.0038 for Fe1
0.5774 3.6692 0.0035 A for C33 0.0034 for Fe1
0.5414 3.3953 0.0033 A for C33 0.0030 for Fe1
0.5062 3.1423 0.0030 A for C33 0.0027 for Fe1
0.4723 2.9085 0.0028 A for C33 0.0024 for Fe1

++++ Summary after 10 cycles ++++
| R1 (all data): 0.2789 for 31048 reflections
| R1: 0.2497 for 21742 reflections I >= 2u(I)
| wR2 = 0.4723, GooF: 2.9085
| Difference map: max=11.75, min=-16.43
| Max Shifts: Site: 0.0028 A for C33
| dU: 0.0024 A for Fe1
Largest shift/esd is 15.0000 for Fe1.uiso

+++ FINISHED olex2.refine ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Checking absolute structure...
Hooft y: 0.1322(14)
Flack x: -0.011(17)

Vidíme, že štatistické ukazovatele spresňovania wR(F 2) a S (GooF ) klesajú a podobne klesajú aj
maximálne posuny (Max Shift) súradníc a parametrov teplotných kmitov, čo je správne. Na druhej
strane ale vidíme, že hodnoty sa zatiaľ neustálili na minime (wR(F 2) a S), resp. na nule (posuny
parametrov). Rýchlu orientáciu o stave konvergencie spresňovania podáva aj farba dátových polí
(obr. 2.14 vpravo) – zelené polia značia hodnoty, ktoré sú z hľadiska spresňovania v poriadku,
oranžové až červené sú znamením, že refinement ešte neskonvergoval alebo so štruktúrnym modelom
nie je niečo v poriadku.

Spresňovanie necháme skonvergovať, až sú posuny parametrov nulové – stačí opätovne spúšťať
spresňovanie klikaním na tlačidlo Refine a sledovať dátové políčko Shift. Zároveň sledujeme pokles
hodnôt parametrov R1 a wR2 (resp. R(F ) a wR(F 2)) z „červených“ hodnôt 24,97 % a 47,23 %
na „žltozelených“ 7,22 % a „oranžových“ 21,44 %. Namiesto opakovaného spúšťania refinementu
možno zvýšiť počet Cycles na niekoľko desiatok. Výsledok vidíme na obr. 2.15. Vidíme, že hodnoty
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maxím (Max Peak) a miním (Min Peak) diferenčnej elektrónovej hustoty sú pomerne vysoké,
pričom maximá nezodpovedajú počtu elektrónov žiadneho do úvahy pripadajúceho atómu, ani sa
nenachádzajú na miestach, kde by dávali chemický zmysel, keďže sú situované v tesnej blízkosti
atómov.7

Pomerne vysoké maximá diferenčnej elektrónovej hustoty môžu mať niekoľko príčin. Okrem
disorderu, pri ktorom sa nejaká časť štruktúry môže nachádzať vo viacerých čiastočne obsadzo-
vaných polohách, v našom prípade ešte nemáme skonvergované váhy – a máme príliš dobré dáta
(!).

Na obr. 2.16 vidíme závislosť R1 od rozlíšenia v tomto štádiu spresňovania. Závislosť má mi-
nimum okolo rozlíšenia 0,8 Å. Nad týmto rozlíšením už dáta nesú informáciu o takých detailoch
elektrónovej hustoty, ktoré model IAM 8 nedokáže popísať, preto vidíme nad určitým rozlíšením
prudký nárast hodnôt R1. Na druhej strane, aby sme dosiahli dostatočnú presnosť štruktúrnej ana-
lýzy, treba zabezpečiť dostatočne vysoký pomer dát (reflexií) k počtu spresňovaných parametrov –
aspoň 10 reflexií na 1 parameter, v prípade necentrosymetrických štruktúr aspoň 6 reflexií. Preto
je jedným z validačných kritérií (viac o validácii pozri kap. 2.8.7) dodržanie minimálneho rozlíšenia
aspoň sin θ

λ > 0,6, resp. po dosadení do Braggovej rovnice d < 0,833 Å alebo – pri použití MoKα
žiarenia – uhla 2θ > 50,5°.9 Bežne dosahované rozlíšenie býva 0,8 Å a lepšie pri použití MoKα, pri
použití CuKα však v závislosti na konštrukcii difraktometra môže byť dosahované rozlíšenie nižšie.

Dáta v príklade exp_905 boli nasnímané do rozlíšenia 0,44 Å (išlo o meranie na určenie elektró-
nových hustôt). Preto ich môžeme orezať na rozlíšenie, ktoré bude adekvátnejšie pre účely chemickej
kryštalografie. Vyhovujúcou hodnotou býva rozlíšenie 0,8 Å alebo o niečo lepšie. V našom prípade
v prospech vyššieho rozlíšenia hovorí fakt, že uvedená zlúčenina je chirálna a pri určovaní abso-
lútnej štruktúry využívame vplyv anomálneho rozptylu na intenzitu reflexií, pričom tento efekt
sa týka predovšetkým vnútorných elektrónov a prejavuje sa preto výraznejšie na vysokouhlových
difrakciách. Pridaním difrakcií nad rozlíšením 0,8 Å taktiež zlepšíme pomer počtu zmeraných dát
(teda difrakcií) k počtu spresňovaných parametrov, kde príliš nízky pomer znižuje spoľahlivosť
určenia výsledkov. Môžeme teda zvoliť rozlíšenie napr. 0,78 Å.

Kliknutím na ikonku otvoríme zoznam inštrukcií:

TITL
CELL 0.71073 9.2727 7.9309 17.4559 90 92.352 90
ZERR 2 0.0005 0.0002 0.0006 0 0.004 0
LATT -1
SYMM -X,0.5+Y,-Z
SFAC C H N P Fe
UNIT 62 60 2 2 2

L.S. 4
PLAN 20
SIZE 0.0616 0.3335 0.521
FMAP 2
WGHT 0.1
FVAR 3.60356
HKLF 4

REM <olex2.extras>
REM <HklSrc "%D:\\e\\905\\exp_905.hkl">
REM </olex2.extras>

V porovnaní s pôvodným súborom .ins (str. 13) Olex2 zmazal náš pôvodný titulok TITL a prvú
z poznámok REM – môžeme si ich tam opäť doplniť. Tri inštrukcie REM na konci zoznamu obsa-
hujú príkazy pre Olex2, ktoré v tomto prípade označujú uloženie súboru .hkl a ktoré si Olex2

7 Ak nevidíme maximá tak, ako na uvedenom obrázku, treba do konzoly zadať príkaz kill $q, čím sa zbavíme
všetkých maxím z predchádzajúcich kôl spresňovania, a spustíme spresňovanie ešte raz.

8 IAM = Independent Atom Model, používa predstavu sférických atómov s radiálne závislým rozložením elek-
trónovej hustoty. Ignoruje smerový charakter atómových orbitálov, ako aj väzbové efekty.

9 Z uvedených vzťahov vidíme, že lepšie (vyššie) rozlíšenie zodpovedá nižšej hodnote rozlíšenia d [Å] a vyššej
hodnote θ [°] – ak chceme vyššie rozlíšenie, musíme snímkovať do vyššej hodnoty θ.
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Obr. 2.15. Stav izotropného spresňovania po skonvergovaní.

Obr. 2.16. Závislosť R1 od rozlíšenia d [Å].
Rozlíšenie stúpa od hodnoty približne 2,5 Å pre skupinu reflexií vľavo po hodnotu 0,44 Å pre skupinu

reflexií na pravej strane grafu.
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takto „maskuje“ pre prípad použitia programu SHELXL, ktorý bude všetky riadky začínajúce REM
ignorovať.

Nové inštrukcie vidíme v strednej časti:

1. L.S. n
Príkaz určuje, koľko cyklov spresňovania metódou najmenších štvorcov s použitím plnej varian-
čno-kovariančnej matice (full-matrix least squares refinement cycles) má byť vykonaných. Toto
číslo nekorešponduje s nastavením Olex2 – primárne je určené pre SHELXL, Olex2 sa riadi
iba nastavením Cycles na karte Refine. Pri použití SHELXL by sa tieto nastavenia prenášali
z karty Refine do súboru s nastaveniami.

2. PLAN n
Príkaz určuje, koľko maxím elektrónovej alebo diferenčnej elektrónovej hustoty z mapy získanej
Fourierovou syntézou sa má zobraziť a vložiť do výstupného súboru. Podobne ako v predchá-
dzajúcom príklade, aj táto inštrukcia je tu z dôvodu kompatibility so SHELXL, Olex2 sa riadi
iba nastaveným počtom Peaks na karte Refine. V prípade použitia SHELXL sa údaj z karty
Refine prenáša do súboru s nastaveniami.

3. SIZE max mid min
Rozmery kryštálu. Olex2 ich vie prevziať z .cif_od.

4. FMAP n
Príkaz udáva, ktorý druh Fourierovej syntézy sa po ukončení refinementu vykoná. Obvyklou
hodnotou je 2, ktorá vedie k diferenčnej Fourierovej syntéze a jej výsledkom je mapa diferenč-
ných elektrónových hustôt. Získané maximá zodpovedajú atómom, ktoré ešte v modeli chýbajú,
z čoho vyplýva využitie mapy diferenčnej elektrónovej hustoty pri kompletizácii štruktúrneho
modelu.

5. WGHT a b
Hoci je skutočný tvar inštrukcie WGHT je podstatne zložitejší, pre naše účely stačí vedieť, že
koeficienty a a b slúžia na výpočet váhy reflexie w(hkl) pre reflexiu Fo(hkl) pomocou nasledu-
júceho vzorca:

w = 1/[σ2(F 2
o ) + (aP )2 + bP ]

kde P = (max(0,F 2
o ) + 2F 2

c )/3. Parametre a a b sa spresňujú v záverečných štádiách spresňo-
vania (kap. 2.7.7).

6. FVAR osf
Ak za FVAR nasleduje iba jedno číslo, je to tzv. celkový škálový faktor. Určuje, ako sa vypočítané
štruktúrne faktory Fc(hkl) prepočítavajú na experimentálne štruktúrne faktory Fo(hkl).
Ak za osf nasledujú ďalšie čísla, sú to tzv. voľné premenné (F ree VARiables), ktoré môžu mať
rôzne využitie pri spresňovaní dvojčiat, disorderov, absolútnej štruktúry a pod.

Na to, aby sme v spresňovaní použili iba reflexie do rozlíšenia 0,78 Å, vložíme niekde do druhého
odstavca pred inštrukciu HKLF 4 inštrukciu

SHEL 100 0.78

Inštrukcia SHEL min max určuje, aká vrstva dát sa má pri spresňovaní použiť. Hodnota 100 Å je
pri konštrukcii väčšiny difraktometrov, ako aj pri mriežkových parametroch väčšiny kryštalických
látok s výnimkou makromolekúl, bezpečnou spodnou hranicou rozlíšenia.

Z dôvodu prípadnej kompatibility s programom SHELXL môžeme ešte upraviť hodnotu L.S.
na 10 a hodnotu FPLAN na 10, aby sme pri prípadnom použití iného programu na spresňovanie mali
zabezpečené podobné správanie. Pokiaľ chýba inštrukcia SIZE, doplníme ju na základe hodnôt z
.cif_od:

_exptl_crystal_size_max 0.5210
_exptl_crystal_size_mid 0.3335
_exptl_crystal_size_min 0.0616

Takisto je vhodné doplniť inštrukciu

TEMP -173
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ktorá spôsobí nastavenie správnej dĺžky väzieb X–H s ohľadom na libračný efekt pri rozličných
teplotách. V inštrukcii TEMP používame hodnoty v °C, nie v K ako v súboroch .cif.

Po uvedených úpravách bude teda zoznam inštrukcií vyzerať nasledovne:

TITL exp_905 in P2(1)
REM ferrocene derivative - non-centrosymmetric
CELL 0.71073 9.2727 7.9309 17.4559 90 92.352 90
ZERR 2 0.0005 0.0002 0.0006 0 0.004 0
LATT -1
SYMM -X,0.5+Y,-Z
SFAC C H N P Fe
UNIT 62 60 2 2 2
L.S. 10
PLAN 10
SIZE 0.0616 0.3335 0.521
FMAP 2
WGHT 0.1
FVAR 3.61298
TEMP -173
SHEL 100 0.78
HKLF 4
REM <olex2.extras>
REM <HklSrc "%D:\\e\\905\\exp_905.hkl">
REM </olex2.extras>

Po kliknutí na ikonku sa zobrazí zoznam atómov (v závislosti od doterajšieho postupu sa
konkrétne poradie, číslovanie atómov aj ich polohy budú pravdepodobne líšiť):

REM please do not modify atom names inside the instructions - they will be updated
REM by Olex2 automatically, though you can change any parameters
REM Also do not change the atoms order

FVAR 3.61298
Fe1 Fe -1.09002 -0.37887 -0.82048 11.00000 0.01182
P2 P -0.98707 -0.74200 -0.72327 11.00000 0.01208
C14 C -0.91651 -0.38845 -0.74306 11.00000 0.01231
C17 C -1.15480 -0.43221 -0.71292 11.00000 0.01253
...
Q1 Q -0.63333 -0.38000 -0.96667 11.00000 0.06000 0.910
...
Q10 Q -0.66667 -0.28000 -0.58333 11.00000 0.06000 0.630

REM <olex2.extras>
REM <HklSrc "%D:\\e\\905\\exp_905.hkl">
REM </olex2.extras>

Riadky obsahujúce popis atómov obsahujú číslo atómu (ako si ho môžeme zobraziť pomocou F3),
typ atómu (prvok) – pokojne môžeme atóm označiť X21a, hoci to bude fosfor. Ďalej nasledujú 3
frakčné súradnice, obsadzovací faktor a izotropný parameter teplotných kmitov. V prípade maxím
diferenčnej elektrónovej hustoty („Q-čiek“) pribúda ešte hodnota integrálnej elektrónovej hustoty,
ktorá sa približne rovná počtu elektrónov zodpovedajúceho atómu. Všimnime si hodnotu obsadzo-
vacieho faktoru 11.00000 – toto číslo zodpovedá hodnote 1, ktorá je zamknutá, aby sa v priebehu
spresňovania nemenila. Ktorýkoľvek údaj v popise atómu (x, y, z, obsadzovací faktor alebo pa-
rameter teplotných kmitov) sa dá takto zamknúť pripočítaním čísla 10. Obsadzovacie faktory sa
zamykajú vždy, výnimkou je spresňovanie čiastočného obsadzovania pri disorderoch.

Hodnoty v zozname atómov spravidla needitujeme manuálne. Premenovanie atómov sa môže
robiť jedine prostredníctvom GUI alebo pomocou konzolových príkazov!
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Obr. 2.17. Stav spresňovania po vylúčení dát s vysokým rozlíšením.

Po vykonaní úprav zoznamu inštrukcií zmeny uložíme kliknutím na tlačidlo OK v spodnej časti
editačného okna. Keďže v zozname atómov nerobíme žiadne zmeny, môžete ho jednoducho zatvo-
riť. Opäť necháme skonvergovať spresňovanie spustením (v prípade potreby opakovaným) pomocou
tlačidla Refine, dokiaľ sa hodnota Shift nebude rovnať 0. Výsledok vidíme na obr. 2.17. Pomocou
tlačidla na záložke Toolbox Work môžete zobraziť „väzby“ medzi atómami a susednými maxi-
mami, čo umožní napr. ľahko overiť dĺžku takejto „väzby“ po umiestnení šipky kurzora na danú
„väzbu“. Je to doplnková metóda k použitiu kontextového menu, popísaného na str. 23. Ďalším
stlačením tlačidla môžete maximá skryť a znovu zviditeľniť (pracuje cyklicky). Všimnime si, že
niektoré z maxím zodpovedajú približne polohám vodíkových atómov na fenylových a cyklopenta-
dienylových kruhoch alebo metylových skupinách – keďže informáciu o polohách atómov H nesú
hlavne nízkouhlové reflexie, vylúčením vysokouhlových reflexií sme ich „zviditeľnili“. Iné maximá
zodpovedajú väzbovým elektrónovým hustotám alebo sú dôsledkom šumu, či ohraničeného počtu
členov v súčtoch Fourierových radov („Fourier ripples“).

V informačných dátových poliach sa zmenila hodnota rozlíšenia z 0,44 Å na 0,78 Å. Vylúčením
slabších, a tým aj viac zašumených vysokouhlových reflexií z refinementu došlo zároveň k nárastu
pomeru I/σ(I) z 16,4 na 96,5 (za veľmi dobré hodnoty sa považuje už pomer okolo 30 pri použití
MoKα žiarenia) a k poklesu Rint zo „žltozelených“ 5,82 % na „zelených“ 3,64 %. Takisto poklesli
oba R-faktory: R1 zo 7,22 % na 5,05 % a wR2 z „oranžových“ 21,44 % na „žltozelených“ 17,73 %.

2.7.2. Oprava priradenia prvkov

Pri štruktúrnej analýze sa často stáva, že sa nepodarí správne priradiť jednotlivým maximám
elektrónovej hustoty správne typy atómov. Na konci izotropného refinementu prichádzame do bodu,
kedy sa dá vyskúšať niekoľko postupov na opravu zle priradených atómov.

Problémom sú spravidla atómy s blízkym protónovým číslom. Ich rozlíšenie sa zakladá na vy-
užití parametrov teplotných kmitov. Ak uvažujeme izotropné teplotné kmity, atómy sú zobrazované
ako gule s polomerom ohraničujúcim určitý podiel ich elektrónovej hustoty, spravidla 50 %. Naprí-
klad ak máme atóm kyslíka (Z = 8), vnútri gule s polomerom daným parametrom Uiso sa budú
nachádzať 4 elektróny. Na obr. 2.18 je to tmavosivá guľa vnútri atómu s protónovým číslom Z.

Ak by sme atóm kyslíka omylom označili za atóm fluóru (Z = 9), teda s vyšším Z, vnútri gule
ohraničujúcej priestor, v ktorom sa má nachádzať 50 % elektrónovej hustoty atómu, musí byť 4,5
elektrónu. Jej polomer teda musí byť väčší v porovnaní s polomerom pri správne priradenom type
atómu (na obr. 2.18 vpravo). Naopak, ak by sme atóm kyslíka označili za atóm dusíka, ktorý má



2.7. Spresňovanie kryštálovej štruktúry 31

len 7 elektrónov, vnútri gule, ohraničujúcej 50 % elektrónovej hustoty atómu sa musí nachádzať
len 3,5 elektrónu a jej polomer v porovnaní so správne priradeným typom atómu by bol menší.
Hoci atómy toho istého prvku principiálne môžu v kryštáli kmitať s rozličnými amplitúdami, podľa
Hirshfeldovho teorému dva atómy spojené väzbou kmitajú v smere väzby s rovnakou amplitúdou.
To umožňuje vytipovať si na základe nápadne nižších alebo nápadne vyšších teplotných kmitov
„podozrivé atómy“ – všetky atómy v molekule by mali byť približne rovnako veľké. Nápadne menšie
atómy zodpovedajú prvkom s vyšším Z, než im bolo priradené, a naopak. Samozrejme, platí, že
terminálne atómy môžu kmitať s väčšou amplitúdou. Dáta horšej kvality, merané pri laboratórnej
teplote alebo z horšieho kryštálu môžu tento postup výrazne skomplikovať až znemožniť.

Obr. 2.18. Zmena parametrov teplotných kmitov pri priradení typu atómu
s nesprávnym počtom elektrónov.

V našom prípade pátrame po atóme N, ktorý sme označili ako atóm C (kap. 2.6). To je prípad
ťažšieho atómu, označeného ako ľahší, takže hľadáme atóm, ktorý je viditeľne menší, ako ostatné.
Exaktne si môžeme hodnoty Uiso skontrolovať tak, že na daný atóm ukážeme šípkou, až kým
sa neobjaví biele pole s parametrami (ako na obr. 2.19). Po skontrolovaní atómov zistíme, že
atómom s najmenším izotropným parametrom teplotných kmitov je atóm označený na obr. 2.19
C30 s hodnotou Uiso

.
= 0,009 Å2. Ďalšia možnosť skontrolovať si hodnoty Uiso je na zozname

atómov ( ):

...
C14 C -0.91651 -0.38845 -0.74306 11.00000 0.01231
...
C23 C -0.75540 -0.41777 -0.75136 11.00000 0.01332
C24 C -0.70822 -0.37987 -0.83190 11.00000 0.01515
...
C30 C -0.67036 -0.31594 -0.69437 11.00000 0.00913
C31 C -0.71452 -0.35277 -0.61625 11.00000 0.02172
C32 C -0.51706 -0.35811 -0.69866 11.00000 0.02172
...

Všimnime si tiež, že hodnoty Uiso terminálnych atómov (C31, C32) sú vyššie, ako hodnoty Uiso

ostatných atómov v molekule.
Samotná hodnota Uiso nemusí byť dostatočný argument. Zistíme si príkazom BANG z kontex-

tového menu medziatómové vzdialenosti a uhly na atómoch C30 a C23. Všetky uhly sú približne
tetraedrické, čo zodpovedá hybridizácii SP3. Pre hybridizáciu SP3 je kovalentný polomer atómu C
76 pm a atómu N 71 pm. Na obr. 2.19 vidíme, že z atómu C30 vychádzajú 3 približne rovnako
dlhé väzby, zatiaľ čo z atómu C23 jedna kratšia a 2 dlhšie, dobre zodpovedajúce dvojnásobku
kovalentného polomeru C(SP3). Aj na základe tohoto zistenia sa zdá, že atóm C30 je hľadaným
atómom dusíka.

Všimnime si, že v zozname prvkov na záložke Toolbox Work máme zeleno sfarbené tlačidlá P
a Fe (obr. 2.20 vľavo). To znamená, že ich počet je rovnaký, ako v zadanom stechiometrickom
vzorci. Tlačidlo C je zafarbené na červeno – nejaké atómy C sú „navyše“, zatiaľ čo tlačidlá H a N
sú zafarbené na modro, teda nejaké atómy týchto druhov chýbajú (v prípade H zatiaľ úplne).
Klikneme na tlačidlo N, označíme atóm C30 ako atóm dusíka N1 a opäť zopakujeme refinement až
do úplnej konvergencie. Po skončení spresňovania budú všetky tlačidlá okrem H sfarbené na zeleno,
teda počty všetkých atómov v štruktúre okrem atómov H zodpovedajú zadanému vzorcu (obr. 2.20
vpravo). Izotropné spresnenie skončilo s ukazovateľmi:
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Obr. 2.19. Dĺžky väzieb vo vyšetrovanej časti molekuly.

Obr. 2.20. Farebné kódovanie tlačidiel zoznamu prvkov signalizuje nadbytok (červená),
správny počet (zelená) alebo nedostatok (modrá) atómov daného prvku v štruktúre

v porovnaní so zadaným stechiometrickým vzorcom.

++++ Summary after 1 cycle ++++
| R1 (all data): 0.0493 for 5652 reflections
| R1: 0.0490 for 5599 reflections I >= 2u(I)
| wR2 = 0.1711, GooF: 1.6624
| Difference map: max=0.92, min=-0.89
| Max Shifts: Site: 0.0000 A for C11
| dU: 0.0000 A for C3 Largest shift/esd is 0.0002 for C11.x

+++ FINISHED olex2.refine ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Checking absolute structure...
Hooft y: -0.001(2)
Flack x: 0.019(15)

Zmena C30 na N viedla k ďalšiemu zníženiu R-faktorov. V zozname atómov môžeme skontro-
lovať, že izotropný parameter teplotných kmitov Uiso(N1) = 0,01543 Å2, čo je v lepšom súlade
s hodnotami Uiso susedných atómov.

2.7.3. Anizotropné spresňovanie

Ďalším krokom v procese spresňovania je anizotropné spresňovanie, kedy všetky ťažké atómy
(teda s výnimkou atómov H) spresníme s anizotropnými parametrami teplotných kmitov. Pokiaľ
sa nám nepodarilo ani na konci izotropného spresňovania priradiť jednoznačne všetky atómy, môžu
sa zle priradené atómy prejaviť práve v priebehu anizotropného refinementu.

Postup anizotropného spresňovania je jednoduchý – označíme skupinu atómov, ktoré sa majú
začať spresňovať anizotropne, a klikneme na tlačidlo v záložke Toolbox Work, príp. použijeme prí-
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Obr. 2.21. Počiatok anizotropného spresňovania – kompletný izotropný model.

kaz anis v konzole. Kliknutie na Refine vedie k anizotropnému spresňovaniu tých atómov, ktoré už
boli označené ako anizotropné, zvyšné sa naďalej spresňujú izotropne. Je možný aj opačný postup
– zmena anizotropne spresňovaného atómu na izotropne spresňovaný jeho označením a kliknutím
na tlačidlo . V nasledujúcich príkladoch si ukážeme rôzne spôsoby výberu atómov a rôzne spôsoby
ich zmeny na anizotropne spresňované.

Na obr. 2.21 vidíme konečný stav izotropného spresňovania, kde sú všetky atómy s výnimkou
atómov H správne priradené. Základom postupu anizotropného spresňovania je postupný pre-
chod od izotropného k anizotropnému popisu parametrov teplotných kmitov od najťažších atómov
k najľahším. Hoci je možné zmeniť v jedinom kroku všetky atómy na anizotropne spresňované
(a spravidla bez následkov), z povahy metódy nelineárnych najmenších štvorcov vyplýva riziko, že
spresňovanie môže skončiť v lokálnom minime. Aby sme sa vyhli tomuto ťažko diagnostikovateľ-
nému problému, je lepšie postupovať po krokoch a po menších skupinkách atómov.

Začneme od najťažšieho atómu – atómu Fe. Označíme ho pomocou myši a jednoducho klikneme
na tlačidlo . Olex2 zmení atóm na anizotropne spresňovaný a okamžite spustí spresňovanie.
Po jeho skončení (refinement opäť v prípade potreby opakujte, kým nie je políčko Shift zelené, teda
kým nie sú maximálne posuny parametrov skonvergované k 0) si môžeme všimnúť, že diferenčné
maximá z blízkosti atómu Fe zmizli – prítomnosť takýchto maxím v tesnom susedstve atómov je
dôsledkom toho, že izotropné teplotné kmity nepopisujú správanie atómov presne.

Obr. 2.22. Možnosti výberu na záložke Select.

Druhým najťažším atómom v štruktúre
je atóm P. Aby sme si ukázali ďalšie mož-
nosti výberu, budeme pracovať so záložkou
Select na karte Work (obr. 2.22). Tlačidlá
so symbolmi prvkov zapínajú/vypínajú vý-
ber atómov daného prvku. Výber je adi-
tívny, teda ak po vybratí atómu P vybe-
rieme aj atóm N, atóm P zostane vybratý,
dokiaľ nestlačíte tlačidlo P znovu. Podob-
ným spôsobom pracujú aj symboly prvkov v ponuke Aditive, s tým rozdielom, že opätovná voľba
symbolu prvku nezruší výber. Voľba Exclusive označí všetky atómy zvoleného prvku a zruší ozna-
čenie všetkých ostatných.

V ďalšom riadku môžete pracovať s aktuálnym výberom:

1. Invert – invertuje výber, teda označí neoznačené a zruší označenie označených.
2. Deselect – zruší výber.
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3. Delete – zmaže vybraté atómy.
4. Previous – obnoví predchádzajúci výber.

V treťom riadku je nástroj na výber atómov s Uiso nad, pod alebo s určitou hodnotou, čo sa dá
využiť pri vyhľadávaní zle priradených atómov. Posledný riadok umožňuje výber rôznych druhov
kruhov (obr. 2.23).

Stlačením tlačidla P vyberieme atóm fosforu a v konzole zadáme príkaz

anis

Zdanlivo sa nič nedeje. Ak si zobrazíme zoznam atómov, nachádzajú sa v ňom riadky:

Fe1 Fe -1.09001 -0.37887 -0.82048 11.00000 0.01081 0.01298 0.01124 =
0.00084 -0.00090 0.00041

P2 P -0.98706 -0.74206 -0.72329 11.00000 0.01201 0.01201 0.01201 =
-0.00000 0.00049 -0.00000

Namiesto jedného parametra Uiso sú anizotropné teplotné kmity popísané pomocou šiestich ani-
zotropných parametrov teplotných kmitov (ADP – anisotropic displacement parameters). Znak =
na konci riadku je pokračovacie znamenie – posledné 3 ADP sa nachádzajú na ďalšom riadku.
Atóm Fe už je po spresnení, zatiaľ čo atóm P má zatiaľ iba príkazom anis zmenený izotropný
teplotný parameter na jeho anizotropný zápis. Spresnenie spustíme tlačidlom Refine a necháme ho
skonvergovať. Z parametrov spresňovania sa viditeľnejšie zmení pravdepodobne len wR2.

Tretím najťažším atómom je N. Tentoraz využijeme, že aj príkaz anis umožňuje zadať zoznam
atómov, na ktorých sa má vykonať. Môžeme použiť buď

anis N1

ktorý zmení na anizotropné konkrétne vymenované atómy, alebo

anis $N

ktorý zmení na anizotropné všetky atómy N. Opäť necháme skonvergovať refinement, pričom sledu-
jeme pomalý pokles R-faktorov a zmenu tvaru atómov z guľového na elipsoidový. Zvyšné maximá
diferenčnej elektrónovej hustoty začínajú zaujímať pozície, kde sa dajú predpokladať atómy H,
alebo pozície väzbových elektrónových hustôt na spojniciach atómov.

Obr. 2.23. Roletové menu výberu kruhov.

Na príklade cyklopentadienylových kruhov si ukážeme použitie nástroja na výber kruhov. Z ro-
letky (obr. 2.23) vyberte C5. Označia sa všetky atómy C patriace do päťčlenných kruhov, ob-
sahujúcich iba atómy C; podobne C6 znamená šesťčlenný kruh uhlíkových atómov. C5N a C5O
sú šesťčlenné kruhy s jedným heteroatómom. Na planaritu alebo aromaticitu neberie tento vý-
ber ohľad; na výber fenylových a pyridínových kruhov slúžia voľby napravo od roletky (Phenyl
a Pyridine). Výber kruhov je aditívny. Keďže sme si už ukázali možnosti príkazu anis, použijeme
jednoducho tlačidlo na konverziu vybraných atómov na anizotropne spresňované a následné
spustenie spresňovania. Po skonvergovaní spresňovania vyberieme zvyšné kruhy pomocou voľby
Phenyl, opäť použijeme tlačidlo a spresňujeme do dosiahnutia konvergencie.

Zostávajú nám posledné 3 izotropné atómy C. Na ich výber môžeme použiť niektorú z foriem
konzolového príkazu sel. Príkaz sel $C by vybral všetky atómy C vrátane tých, ktoré už majú
anizotropné parametre teplotných kmitov. Môžeme však použiť vymenovanie konkrétnych atómov,
podobne ako v príkaze anis:



2.7. Spresňovanie kryštálovej štruktúry 35

sel C23 C31 C32

alebo najelegantnejšiu možnosť, výber všetkých zostávajúcich izotropných atómov:

sel isot

Po skonvergovaní ich anizotropného spresňovania je táto etapa spresňovania viac-menej hotová.
Môžeme na záver skúsiť nasledovný postup:

1. Nastavíme počet Peaks na 30 – číslo sa rovná chýbajúcemu počtu atómov H.
2. Pre istotu zmažeme všetky maximá diferenčnej elektrónovej hustoty príkazom kill $q.
3. Spustíme refinement. Pokiaľ sme presne postupovali a neskončili v nejakom lokálnom minime,

dostaneme nasledujúci výsledok:

Obr. 2.24. Záverečné štádium anizotropného spresňovania štruktúry exp_905
s „kontrolným“ výpočtom diferenčných elektrónových hustôt.

Prevažná väčšina diferenčných maxíma na obr. 2.24 zodpovedá očakávaným pozíciám atómov
H, prípadne väzbovým efektom. Takýto výsledok poskytnú iba excelentné dáta a je silnou indíciou
o správnosti modelu.

Záverečné štatistiky anizotropného spresňovania sú:

++++ Summary after 1 cycle ++++
| R1 (all data): 0.0373 for 5652 reflections
| R1: 0.0371 for 5599 reflections I >= 2u(I)
| wR2 = 0.1380, GooF: 1.3551
| Difference map: max=0.68, min=-0.26
| Max Shifts: Site: 0.0000 A for C4
| dU: 0.0000 A for C5 Largest shift/esd is 0.0001 for C2.u13

+++ FINISHED olex2.refine ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Checking absolute structure...
Hooft y: -0.005(2)
Flack x: 0.015(12)

2.7.4. Použitie histórie

Niekedy sa stane, že sa potrebujeme vrátiť k predchádzajúcemu stavu spresňovania. Spravidla
nás narastajúca hodnota R-faktorov, nekonvergujúce spresňovanie, mapa diferenčných elektróno-
vých hustôt, správanie parametrov teplotných kmitov alebo zistenie, že štruktúra nedáva chemický
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zmysel, upozornia na to, že sme urobili v priebehu spresňovania nejakú chybu (zle priradené druhy
atómov), spresňovanie skončilo v lokálnom minime alebo že dáta nie sú schopné „udržať“ model bez
ďalšej pomoci (dodatočné podmienky – restraints, napevno zafixované parametre – constraints).
Na jednoduchý návrat do predchádzajúceho stavu slúži záložka History.

Obr. 2.25. Štandardné zobrazenie histórie spresňova-
nia

Obr. 2.26. Zobrazenie úplnej histórie spresňovania

Na obr. 2.25 vidíme obvyklé zobraze-
nie záložky s históriou. Zobrazuje hodnoty
R1 posledných spresnení v podobe stĺp-
cového grafu. Narastajúce hodnoty zna-
menajú spravidla (nie však nutne) prob-
lém. Ak ukážeme kurzorovou šipkou na ľu-
bovoľný stĺpec, zobrazí údaje o spresnení
v danom štádiu – použitý program (tu
olex2.refine), metódu (Gauss-Newton) a fi-
nálnu hodnotu R1. Návrat do štádia pred
posledným spresňovaním dosiahneme kli-
kom na Reload INS. Zvýšením hodnoty
Scale môžeme zdôrazniť rozdiely medzi jed-
notlivými stĺpcami. Šípkou vľavo sa mô-
žeme vrátiť k dávnejším štádiám.

Celkový prehľad o postupe spresňovania
získame po kliknutí na Show All (obr. 2.26),
späť na detailnejšie zobrazenie sa dosta-
neme kliknutím na Split Display. Do ľubo-
voľného z predchádzajúcich štádií spresňo-
vania sa vrátime poklikaním na zodpoveda-

júci stĺpec v grafe. Karta History obsahuje aj pokročilejšiu pomôcku History Tree, umožňujúcu
prechádzať rozvetveným stromom niekoľkých scenárov riešenia zložitej štruktúry,10 s rôznym pri-
radením atómov a použitými stratégiami spresňovania.

2.7.5. Pomenovanie a číslovanie atómov

Dôsledkom iteratívnej povahy riešenia štruktúry je chaotické číslovanie atómov – atómy sú
číslované v tom poradí, v akom boli identifikované pri interpretácii mapy elektrónovej hustoty
a kompletizácii modelu. Pred ďalším pokračovaním je vhodné definitívne prečíslovať a utriediť
atómy v štruktúre. Spôsob číslovania si treba dobre premyslieť s ohľadom na popis štruktúry,
obzvlášť starostlivo ho plánujeme, ak pracujeme na rozsiahlej sérii podobných zlúčenín. Organickí
chemici chcú mať často atómy číslované spôsobom blízkym názvoslovným pravidlám. Tento spôsob
nie je spravidla uskutočniteľný, pretože programy na spresňovanie štruktúr neumožňujú zložité
názvy atómov, preto treba nájsť vhodný kompromis.

Olex2 umožňuje pomenovávanie atómov vo formáte podobnom, ako SHELX – ten je limitovaný
4 znakmi, z ktorých prvý alebo prvé dva sú určené pre značku prvku (v skutočnosti to môžu byť
akékoľvek písmená) nasledované číslom a prípadne zakončené písmenom. Olex2 umožňuje nazvať
2 atómy rovnakým menom, avšak ich premenuje hneď po zistení konfliktu. Preto si treba dôkladne
preveriť, ako sme atómy pomenovali, aby sme pri finalizácii nezistili, že sa odkiaľsi vynorili atómy
s neočakávanými pomenovaniami. V štádiu, kedy máme refinement dávno ukončený a pracujeme
na analýze štruktúry, je náhla nutnosť premenovania atómov veľmi nepríjemnou a zdĺhavou kom-
plikáciou v práci.

V našom príklade môžeme ponechať pomenovanie Fe1 a N1, atóm P2 premenujeme na P1.
Atómy C cyklopentadienylových kruhov môžeme pomenovať napr. C1 –C5 a C6 –C10, atómy
C fenylových kruhov C11 –C16, C21 –C26 a C31 –C36, zvyšné 3 atómy C môžeme pomenovať
C40 –C42.

10 Treba pripomenúť, že „zložitou štruktúrou“ z pohľadu jej riešenia nie je štruktúra s mnohými atómami
a desivo vyzerajúcim štruktúrnym vzorcom, ale štruktúra odolávajúca vyriešeniu fázového problému, ktorej mapa
elektrónovej hustoty sa po vyriešení fázového problému obtiažne interpretuje alebo ktorej spresňovanie je problema-
tické. Napríklad naša štruktúra patrí „opticky“ určite medzi zložitejšie, ale jej riešenie a spresňovanie až do štádia
určenia absolútnej štruktúry je bezproblémové.
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Pred začiatkom práce z dôvodu prehľadnosti skryjeme všetky maximá elektrónovej hustoty
pomocou tlačidla a klávesou F3 si zobrazíme popisky atómov. Príkazom clear môžeme zmazať
výpisy v konzole.

Pokiaľ potrebujeme premenovať jeden atóm, môžeme použiť príkaz name nasledujúcimi spô-
sobmi:

1. označiť (vybrať) atóm a použiť príkaz
name nove_meno

2. bez označenia atómu použiť
name stare_meno nove_meno

Premenovanie viacerých atómov sa dá urobiť pomocou ďalšej verzie príkazu name. Vyberieme
atómy uhlíka viazané na atóm dusíka N1 (ak nie je N pomenovaný N1, premenujeme ho niektorým
z vyššie uvedených spôsobov) v poradí SP3 atóm medzi cyklopentadienylovým a fenylovým kruhom
a po ňom obidva terminálne atómy C. Použijeme príkaz:

name 40

Označené atómy sa prečíslujú bez zmeny typu atómu s číslami začínajúcimi od 40 v tom poradí,
v ktorom boli označené.

Obr. 2.27. Záložka Naming.

Tretí – a pre začiatočníkov najlákavejší
– spôsob využíva záložku Naming v GUI
(obr. 2.27). Očíslujme ako prvý cyklopenta-
dienylový kruh, na ktorom sú obidva sub-
stituenty, pričom ako C1 označíme atóm,
na ktorý je viazaný atóm P1 a pokraču-
jeme v smere ku druhému substituentu. Za-
číname od čísla 1, do políčka Start v prvom
riadku teda zadáme počiatočné číslo, políčko Suffix ( = prípona) necháme voľné a keďže číslu-
jeme atómy uhlíka, ako Type zadáme C. Po stlačení tlačidla Name prejdeme do pomenovávacieho
módu, čo je indikované zobrazením oranžového panelu v GUI, a klikaním na atómy kruhu vo vyššie
uvedenom smere atómy premenujeme, pričom sa zobrazia nové popisky čiernej farby (obr. 2.28).
Po premenovaní prvého päťčlenného kruhu premenujte aj atómy druhého na C6 –C10 a prvého
z fenylových kruhov na C11 –C16.

Obr. 2.28. Mód pomenovávania.

Ďalšie číslovanie už nenadväzuje, preto prepíšeme číslo v políčku Start na 21, klikneme na tla-
čidlo Name – červený premenovávací kurzor sa zmení z C17 na C21 – a prečíslujeme druhý fenylový
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kruh. Podobne prečíslujeme posledný z fenylových kruhov na C31 –C36. Počas prečíslovania si mô-
žeme všimnúť, že Olex2 zároveň prečíslováva staré názvy, ktoré sa dostali do konfliktu s novými,
na nekolidujúce.

Pred ďalším pokračovaním si ešte overíme, či máme na záložke Naming zaškrtnutú možnosť
Automatic Hydrogen Naming, v dôsledku čoho budú v nasledujúcich krokoch pridávané atómy vo-
díka automaticky pomenovávané podľa atómu, na ktorý sú viazané. Toto pomenovávanie nemusí
byť vždy optimálne, vždy je však možné atómy premenovať. Olex2 sa snaží pri automatickom po-
menovávaní zabrániť duplicitným menám atómov. V prípade nekonzistentného alebo duplicitného
pomenovania sa na opravu pomenovania atómov vodíka dá použiť konzolový príkaz fixhl.

2.7.6. Spresňovanie parametrov atómov vodíka

Obr. 2.29. Záložka Hydrogen Atoms.

Práca s vodíkovými atómami sa od práce
s ťažkými atómami výrazne odlišuje vo via-
cerých smeroch. Kým nevodíkové atómy lo-
kalizujeme väčšinou priamo z mapy elek-
trónovej hustoty (a zvyšné z diferenčných
máp počas spresňovania), polohy vodíko-
vých atómov nemusia byť zjavné ani v po-
kročilých štádiách spresňovania (ich prí-
tomnosť je však znakom dobrej kvality dát).
Príspevok vodíkových atómov sa prejavuje
predovšetkým v intenzitách nízkouhlových
reflexií. Vzhľadom na ich nízky rozptylový
faktor a spravidla vyšší tepelný pohyb klesá
veľkosť ich príspevku k intenzite so sin θ/λ
rýchlejšie, preto sa zvyknú výraznejšie pre-
javiť po „orezaní“ časti dát s vysokým roz-
líšením, ako vidieť z porovnania obr. 2.15
s obr. 2.17. Ďalšou komplikáciou je, že je-
diný elektrón atómu H sa zapája do väz-
bových orbitálov, a teda sa presúva sme-
rom k väzbovému partnerovi, preto vzdia-
lenosť maxím diferenčnej elektrónovej hus-
toty zodpovedajúcich atómom H od ich väz-

bových partnerov11 je kratšia, ako v skutočnosti (určená napr. pomocou neutrónovej difrakcie).
Vodíkové atómy sa teda prejavujú prostredníctvom svojich väzbových efektov.

V dôsledku uvedených skutočností sa polohy vodíkových atómov spravidla odvodzujú geomet-
ricky z polôh susedných atómov. Vzdialenosti X–H sa tiež obvykle nespresňujú, ale sa im prira-
ďujú hodnoty, vedúce k minimalizácii systematických odchýlok v intenzitách reflexií. Parametre
teplotných kmitov sa ponechávajú izotropné a priraďuje sa im hodnota odvodená od parametrov
teplotných kmitov materského atómu.

Na prácu s vodíkovými atómami slúži záložka Hydrogen Atoms na karte Tools (obr. 2.29).
Najviac času pri umiestňovaní atómov H strávime v prvom riadku, obsahujúcom zrýchlené voľby
pre umiestnenie atómov vodíka na sp2- a sp3- hybridizovaných materských atómoch. Tlačidlá
vykonajú to isté, čo by v SHELXL spôsobila aplikácia príkazu HFIX, ktorého detaily použitia sa
dajú nájsť v manuáli k programu SHELXL – Olex2 vypočíta zodpovedajúce polohy atómov H
a zapíše ich do súboru .ins spolu s príslušnou inštrukciou AFIX.

Význam jednotlivých tlačidiel je nasledovný:

1. Vygenerovanie atómov H na sp2-hybridizovaných materských atómoch:

a) – vygeneruje jeden atóm H na materskom atóme, na ktorý sú viazané dva ďalšie atómy
(obidva musia byť už prítomné v aktuálnom modeli). Zodpovedá inštrukcii HFIX 43.

11 takzvaných materských alebo rodičovských atómov, parent atoms
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b) – vygeneruje dva atómy H na materskom atóme, ktorý je viazaný iba na jeden ďalší
atóm. Zodpovedá inštrukcii HFIX 93.

2. Vygenerovanie atómov H na sp3-hybridizovaných materských atómoch:
a) – vygeneruje jeden atóm H na materskom atóme, ktorý je viazaný na tri ďalšie atómy.

Zodpovedá inštrukcii HFIX 13.
b) – vygeneruje dva atómy H na materskom atóme, ktorý je viazaný na dva ďalšie atómy.

Zodpovedá inštrukcii HFIX 23.
c) – vygeneruje tri atómy H na materskom atóme X, ktorý je viazaný na jeden ďalší atóm Y.

Počas refinementu bude skupina−XH3 rotovaná okolo väzby X–Y tak, aby sa polohy atómov
H čo najviac kryli s polohami maxím diferenčnej elektrónovej hustoty na obvode základne
kužeľa, vytýčenej dĺžkou väzby X–H a tetraedrickým uhlom Y–X–H. Skupina −XH3 sa teda
správa ako rigidný rotor. Toto zodpovedá použitiu inštrukcie HFIX 137.

3. Vygenerovanie atómov H na skupinách –OH:
a) – vygeneruje vodíkový atóm s tetraedrickým uhlom X–O–H tak, aby sa jeho poloha čo

najlepšie kryla s najväčším maximom diferenčnej elektrónovej hustoty na obvode základne
kužeľa, vytýčenej dĺžkou väzby O–H a tetraedrickým uhlom X–O–H (podobne, ako v prípade
2c)). Zodpovedá inštrukcii HFIX 147.

b) – vygeneruje vodíkový atóm s tetraedrickým uhlom X–O–H. Pokiaľ je atóm X sp3-atóm
uhlíka, uvažujú sa všetky tri odclonené konformácie. Ak je atóm X aromatický atóm uhlíka,
uvažujú sa obe v rovine kruhu ležiace polohy. Z uvažovaných polôh sa vyberie tá, ktorá
tvorí najvyhovujúcejšiu vodíkovú väzbu na susedné atómy N, O, F alebo Cl. Zodpovedá in-
štrukcii HFIX 83 a používa sa, ak predchádzajúca možnosť nevedie k stabilnému spresneniu
(spresňovanie nekonverguje).

Vzdialenosť X–H sa nastaví na pevnú hodnotu podľa atómu X, pričom sa zohľadňuje teplotná
závislosť d(X–H), spôsobená libráciou (skontrolujme, či máme zadanú teplotu pomocou inštruk-
cie TEMP). Zároveň sa nastaví (zafixuje) hodnota Uiso na 1,2- alebo 1,5-násobok Ueq materského
atómu.12Predvolené hodnoty sú:

1. 1,5-násobok Ueq pre atóm vodíka viazaný na najelektronegatívnejšie atómy (F, O) a pre atómy
s väčšou amplitúdou teplotných kmitov, vyplývajúcich z polohy daného atómu v rámci štruktúry
– terminálne, spravidla čiastočne voľne rotujúce skupiny (−CH3 a pod.), alebo

2. 1,2-násobok Ueq pre ostatné atómy vodíka.

Predvolené hodnoty vzdialeností aj zviazania Uiso s Ueq materského atómu sa dajú v odôvodne-
ných prípadoch pozmeniť, rovnako je možné nechať vzdialenosti X–H spresniť voľne. Detailný popis
inštrukcií HFIX a AFIX, ktoré umožňujú napríklad zafixovanie pravidelných päť- a šesťuholníkov,
naftalénových či pentametylcyklopentadienylových skupín, ako aj špecificky vytvorených rigidných
skupín v prípade extrémne obtiažnych spresnení, prekračuje rozsah tohoto textu aj požadovaných
vedomostí zo základov štruktúrnej kryštalografie.

Pri priraďovaní vodíkových atómov postupujeme od polôh, ktoré sú dobre definované (napr.
na alifatických reťazcoch s výnimkou koncových skupín, alebo na aromatických uhlíkových ató-
moch, pokiaľ nie je prítomný disorder) k polohám, kde sa dá predpokladať či už pohyb celej
skupiny alebo niekoľko takmer rovnocenných orientácií. Umiestnením atómov H, ktorých polohy
sú dobre definované, zmenšíme systematické chyby vo výpočte diferenčnej mapy a tým si môžeme
uľahčiť alebo umožniť lokalizáciu zostávajúcich „ťažko objaviteľných“ atómov H.

Priradíme najprv atómy vodíka na fenylových skupinách. Kliknutím na tlačidlo prejdeme
do módu HFIX 43, ako indikuje aj oranžový pás v spodnej časti hlavného panelu (obr. 2.30).
Klikaním na atómy uhlíka fenylových skupín sa vygenerujú zodpovedajúce atómy H s Uiso =
1,5Ueq. Všimnime si, že geometricky vygenerované atómy H sa veľmi dobre kryjú s maximami
diferenčnej elektrónovej hustoty a sú označené zodpovedajúcim AFIX kódom 43. Po ukončení
priraďovania stlačením ESC opustite mód HFIX a nechajte štruktúru spresniť do konvergencie.
Spresňovanie skončí s výsledkom:

12 Ueq reprezentuje izotropný ekvivalent anizotropných parametrov teplotných kmitov a je daný ako Ueq =
1
3

∑
i

∑
j
Uija

∗
i a

∗
jaiaj . Zjednodušene, objem elipsoidu daného anizotropnými parametrami teplotných kmitov sa rovná

objemu gule s polomerom Ueq.
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Obr. 2.30. Mód priraďovania vodíkových atómov.

+++ STARTING olex2.refine +++++ C:\Program Files\Olex2-1.2-alpha/cctbx
Parameters: 306, Data: 5652, Constraints: 30, Restraints: n/a

--------- -------- ------------------ ------------------
wR2 GooF Max Shift Site Max Shift U

--------- -------- ------------------ ------------------
0.1170 1.1462 0.0000 A for H32 0.0000 for C6

++++ Summary after 1 cycle ++++
| R1 (all data): 0.0313 for 5652 reflections
| R1: 0.0311 for 5599 reflections I >= 2u(I)
| wR2 = 0.1170, GooF: 1.1462
| Difference map: max=0.71, min=-0.21
| Max Shifts: Site: 0.0000 A for H32
| dU: 0.0000 A for C6 Largest shift/esd is 0.0000 for H34.uiso

+++ FINISHED olex2.refine ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Checking absolute structure...
Hooft y: -0.006(2)
Flack x: 0.009(10)

Okrem výrazného poklesu R-faktorov sa aj GooF dostáva prvý raz do „zeleného“ pásma. Vysoké
hodnoty GooF môžu znamenať, že model neobsahuje kompletný popis štruktúry – v našom prípade
do kompletnosti popisu chýbajú práve atómy H. Pribudol parameter Constraints – každý z atómov
H generovaný použitými príkazmi HFIX resp. AFIX nie je definovaný obvyklými parametrami (x, y, z,
obsadzovací faktor a parametre teplotných kmitov), ale pomocou určitých predpisov, ktoré počítajú
parametre atómov H z parametrov iných atómov. Počet spresňovaných parametrov a ich pomer
k počtu dát (symetricky nezávislých reflexií) sa nemení. Rôzne inštrukcie HFIX/AFIX pridávajú
rôzne počty týchto predpisov (constraints).13

Ak skúsime týmto postupom priradiť aj atómy H na cyklopentadienylových kruhoch, Olex2
v aktuálnej verzii ohlási chybu. Príčinou je, že atómy C cyklopentadienylových kruhov nie sú
z pohľadu Olex2 viazané na ďalšie 2 atómy, ale na ďalšie 3 (aj na centrálny atóm Fe). Použitie
príkazu Add Hydrogen (v treťom riadku záložky Hydrogen Atoms na obr. 2.29) nemožno vo vše-
obecnosti odporúčať, pretože nemusí viesť ku správnemu priradeniu atómov H na materské atómy,

13 Slovenské názvoslovie nazýva použitie constraints „spresňovanie s viazaním“.
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Obr. 2.31. Priradenie vodíkových atómov metylových skupín v štruktúre exp_905.

v tomto prípade nám však zjednoduší prácu. Kliknime na príkaz Add Hydrogen. Ako vidíme, vo-
díky na cyklopentadienylových kruhoch sa týmto spôsobom vygenerovali bez problémov; všetky
ostatné novopridané atómy zatiaľ zmažme (všimnime si nesprávne pridaný atóm H na atóme N1).
Posledný atóm H, ktorý vieme bezpečne pridať, je atóm H na terciárnom atóme C40. Klikneme
teda na tlačidlo , čím prejdeme do módu HFIX 13, klikneme na atóm C40 a stlačením ESC
ukončíme mód HFIX. Opäť necháme spresnenie skonvergovať. Po skonvergovaní zmažeme všetky
„nazbierané“ diferenčné maximá príkazom kill $q a necháme spresňovanie prebehnúť ešte raz,
aby sme dostali peknú diferenčnú mapu (obr. 2.31). Môžeme vidieť, že s výnimkou šiestich najvý-
raznejích diferenčných maxím, zodpovedajúcich atómom vodíka metylových skupín, všetky ostatné
zodpovedajú väzbovým elektrónovým párom, „sedia na väzbách“. Takéto správanie diferenčných
elektrónových hustôt pozorujeme, ak máme dáta veľmi dobrej kvality.

Zostáva umiestniť atómy vodíka metylových skupín. Po kliknutí na prejdeme do módu
HFIX 137 a kliknutím na atómy C41 a C42 sa umiestnia zodpovedajúce atómy H približne do po-
zícií najsilnejších zostávajúcich diferenčných maxím. Spresňovanie necháme opäť skonvergovať až
do nulových posunov. Finálne hodnoty by mali byť:

++++ Summary after 1 cycle ++++
| R1 (all data): 0.0195 for 5652 reflections
| R1: 0.0192 for 5599 reflections I >= 2u(I)
| wR2 = 0.0683, GooF: 0.6667
| Difference map: max=0.27, min=-0.21
| Max Shifts: Site: 0.0000 A for H41a
| dU: 0.0000 A for C21 Largest shift/esd is 0.0002 for H9.uiso

+++ FINISHED olex2.refine ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Checking absolute structure...
Hooft y: -0.008(2)
Flack x: 0.010(6)

Kliknutím na nápis Hide Q (3. riadok na záložke Hydrogen Atoms) skryjeme z dôvodu pre-
hľadnosti maximá aktuálnej diferenčnej mapy a kliknutím na nápis H Labels zobrazíme popisy
všetkých atómov vrátane vodíkových. Všimnime si, ako Olex2 udržiava konzistentné číslovanie
atómov H podľa materských atómov – ak toto číslovanie z nejakého dôvodu nevyhovuje, môžeme
atómy premenovať. No H Labels zobrazí iba popisy nevodíkových atómov, Show AFIX zobrazí pri
atómoch H zodpovedajúce kódy AFIX inštrukcií.



42 Kapitola 2. Riešenie kryštálových štruktúr v programe Olex2

Inštrukcie AFIX musia byť v zozname atómov ( ) alebo v súbore .ins zapísané správnym
spôsobom, napr.:

C13 C -1.39097 -0.90792 -0.79035 11.00000 0.02123 0.02109 0.02941 =
0.00044 -0.00637 -0.00476
AFIX 43
H13 H -1.43925 -0.93324 -0.83801 11.00000 -1.20000
AFIX 0
C42 C -0.71482 -0.35280 -0.61618 11.00000 0.02080 0.02924 0.01528 =
0.00101 -0.00365 -0.00364
AFIX 137
H42a H -0.81814 -0.32996 -0.61239 11.00000 -1.50000
H42b H -0.69550 -0.47149 -0.60399 11.00000 -1.50000
H42c H -0.65978 -0.28085 -0.57991 11.00000 -1.50000
AFIX 0

Ako vidíme, inštrukcia AFIX nasleduje vždy priamo za riadkami reprezentujúcimi materský atóm.
Po nej nasledujú riadky s popisom atómov H viazaných na daný materský atóm a na záver nasleduje
inštrukcia AFIX 0, ktorá uzatvára zoznam atómov, ktorých sa daná inštrukcia týka. Za AFIX 43
(atóm H na aromatickom, resp. sp2-hybridizovanom uhlíku) nasleduje iba jeden atóm H, pričom
za AFIX 137 (voľne rotujúca metylová skupina) nasledujú 3 atómy H. Novinkou je zápis Uiso atómov
H záporným číslom – takto sa zapisuje hodnota viazaná na Ueq materského atómu. Hodnota −1,5
znamená hodnotu Uiso = 1,5Ueq, podobne hodnota −1,2 zodpovedá hodnote Uiso = 1,2Ueq.

V súbore .ins (okno Explorera so zoznamom súborov môžeme otvoriť tlačidlom , ide však
o domovský adresár, v ktorom sa nachádzali pôvodné súbory .ins, .hkl a .cif_od na začiatku
práce) je zápis analogický, len s tým rozdielom, že typy atómov sú udané podľa syntaxe SHELX,
napr.:

C13 1 -1.39097 -0.90792 -0.79035 11.00000 0.02123 0.02109 0.02941 =
0.00044 -0.00637 -0.00476
AFIX 43
H13 2 -1.43925 -0.93324 -0.83801 11.00000 -1.20000
AFIX 0

Číslo za popisom atómu označuje v syntaxi SHELX poradie prvku v príkaze SFAC (pozri kap. 2.2.1).

2.7.7. Spresnenie váhových koeficientov

Obr. 2.32. Povolenie spresnenia váhových paramet-
rov.

Spresňovanie sa blíži ku koncu; ako
vidno na obr. 2.32, takmer všetky štatis-
tické deskriptory spresňovania sú v tmavo-
zelených poliach, teda „v úplnom poriadku“.
Oproti stavu na obr. 2.31 sa však vrátila
výstraha v poli s parametrom GooF.

GooF znamenáGoodness-of-fit – kvalita
spresňovania – a označuje sa tiež S. Defino-
vaná je vzťahom:

S =

√∑
w(F 2

o − F 2
c )2

n− p

kde w je váha reflexie daná vzorcom
na str. 28, Fo a Fc sú experimentálne (pozo-
rované) a vypočítané hodnoty štruktúrnych
faktorov, n je počet symetricky nezávislých
reflexií a p je počet spresňovaných paramet-

rov. Slúži na posúdenie adekvátnosti modelu, ako aj kvality dát. Hodnota S môže spadať do troch
oblastí:
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1. S > 1
Pokiaľ je hodnota S výrazne vyššia od 1, model je podparametrizovaný – obsahuje ešte nepo-
písané vlastnosti, typicky chýbajúce atómy, disorder a pod.

2. S < 1
Pokiaľ je hodnota S výrazne nižšia od 1, model je preparametrizovaný – pokúšame sa určiť
viac parametrov resp. popísať viac vlastností štruktúry, ako sú schopné dáta „udržať“. Nízka
hodnota S býva tiež znakom podexpozície snímok pri meraní.

3. S ≈ 1
Model je adekvátny dátam.

Nie všetky zmerané reflexie sú zmerané rovnako presne. Intenzívne reflexie sú zmerané pres-
nejšie, keďže platí σ(I) ∼ 1/

√
I, podobne sa zvyšuje presnosť pri viacnásobnom zmeraní reflexie.

Pri spresňovaní sa používajú váhy reflexií na zmenšenie vplyvu menej presne zmeraných reflexií
na dosiahnutý výsledok v porovnaní s presnejšie zmeranými reflexiami, minimalizuje sa teda funkcia∑

w(hkl)(|Fo(hkl)|2 − |Fc(hkl)|2)

Na začiatku spresňovania sa začína s predvolenými hodnotami koeficientov a = 0,1 a b = 0, ktoré
sú vo väčšine prípadov vyhovujúce. Keďže sa nové hodnoty koeficientov v priebehu spresňovania
štatistickými metódami vypočítavajú tak, aby sa hodnota S pre aktuálny model čo najviac blížila
k 1, môže to viesť k tomu, že takto vypočítané hodnoty sa budú snažiť „zamaskovať“ vlastnosti
štruktúry nepopísané aktuálnym modelom manipuláciami s váhami reflexií. Preto sa odporúča
predvolené váhy ponechať až do pokročilého štádia refinementu, kedy sa dá s dostatočnou istotou
povedať, že štruktúra už neobsahuje nijaké modelom nepopísané vlastnosti.

Vzhľadom na finálne štádium spresňovania našej štruktúry môžeme prikročiť ku spresneniu
váhových koeficientov. Predtým ešte tlačidlom na karte Work, záložke Toolbox Work potvrdíme
definitívne zloženie, keďže štruktúrny model je už skompletizovaný. V prípade riešenia vlastnej
štruktúry v tomto bode porovnajte zistené zloženie (sumárny vzorec) so zložením predpokladaným
(ktoré ste zadávali kryštalografovi pred meraním). Pokiaľ sa odlišujú, je potrebné urobiť novú
redukciu dát s aktualizovaným zložením, aby lineárny absorpčný koeficient µ, použitý na výpočet
korekcie na absorpciu, zodpovedal skutočnosti. Potom zopakujte spresňovanie s novým súborom
.hkl.

Na obr. 2.32 v treťom riadku (uvedenom Weight) vidíme váhové koeficienty a = 0,100 a b = 0
zobrazené tmavočervenou farbou, čo signalizuje, že sú ďaleko od predpokladaných hodnôt, vypo-
čítaných zo štatistík aktuálneho modelu. V zátvorkách za aktuálnymi hodnotami sa nachádzajú
navrhované hodnoty (a = 0,034 a b = 0,251). Hodnoty koeficientov a a b sa v priebehu refinementu
automaticky neaktualizujú, pokiaľ nie je zaškrtnuté políčko za nápisom Weight (ako na obrázku).
Aktualizovať ich hodnoty môžeme kedykoľvek kliknutím na hodnotu a alebo b (aj separátne).

Obr. 2.33. Stav spresňovania štruktúry exp_905 po skonvergovaní váhových parametrov a a b.
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Zaškrtneme políčko povoľujúce automatickú aktualizáciu váhových parametrov a spustíme re-
finement. Po prvom kole sa hodnota GooF opäť priblíži k 1 a môžeme si všimnúť, že aktuálne
hodnoty váhových parametrov boli nahradené navrhovanými (0,034 a 0,251). Za nimi v zátvorke
vidíme opäť novo navrhnuté hodnoty. Tieto hodnoty sa počas ďalších kôl spresňovania k sebe
postupne približujú (pri dostatočnej blízkosti aktuálnych a navrhovaných parametrov sa zmení
farba údajov na oranžovú, pri ich faktickej totožnosti sa nakoniec zmení na zelenú). Spresňovanie
opakujeme, dokiaľ nebudú aktuálne a navrhované hodnoty parametrov a a b totožné (zelené) a kým
spresňovanie úplne neskonverguje (Shift = 0). Záverečný stav s hodnotami a = 0,024 a b = 0,353
vidíme na obr. 2.33. Môžeme si všimnúť tiež výrazný pokles váženého R-faktora wR2.

2.7.8. Určenie absolútnej štruktúry

Keďže látka kryštalizuje v necentrosymetrickej grupe, proces spresňovania uzatvára určenie
absolútnej štruktúry. V našom prípade má látka stereogénne centrum na atóme C40 a určujeme
absolútnu konfiguráciu samotnej molekuly.

V prítomnosti anomálneho rozptylu sa intenzita reflexií I(hkl) 6= I(h̄k̄l̄) a teda neplatí Friedelov
zákon. Na základe rozdielu v intenzitách reflexií Friedelových resp. Bijvoetových párov14 spôsobe-
ných efektom anomálneho rozptylu je možné jednoznačne určiť absolútnu štruktúru kryštálu, resp.
absolútnu konfiguráciu chirálnych molekúl tvoriacich kryštál.

Informáciu o absolútnej štruktúre udáva tzv. Flackov parameter x. Jeho hodnota sa spresňuje
s použitím vzťahu:

|Fo(hkl)|2 = (1− x)|Fc(hkl)|2 + x|Fc(h̄k̄l̄)|2

pričom sa zároveň vypočíta aj hodnota jeho štandardnej odchýlky σ(x).
Flackov prameter vyhodnocujeme nielen z hľadiska jeho hodnoty, ale aj štandardnej odchýlky

tejto hodnoty. Aby sme zo štatistického hľadiska dosiahli dostatočnú schopnosť rozlíšenia enanti-
omorfov, musí byť hodnota štandardnej odchýlky Flackovho parametra σ(x) < 0,04.15 V takom
prípade:

1. Hodnota x ležiaca v rozsahu 0 ± 2σ(x) znamená, že spresňovaný model predstavuje správny
model absolútnej štruktúry a zároveň kryštál je enantiočistý.

2. Hodnota x ležiaca v rozsahu 1± 2σ(x) znamená, že spresňovaný model predstavuje nesprávny,
konkrétne invertovaný model absolútnej štruktúry – je tu iba dvojznačnosť, nie mnohoznačnosť
– a zároveň kryštál je enantiočistý. V tomto prípade model invertujeme (Olex2 sa obvykle
postará o inverziu modelu po zistení vysokej hodnoty Flackovho parametra automaticky), opäť
necháme skonvergovať refinement a vyhodnotíme novozískaný Flackov parameter.

3. Hodnota ležiaca v intervale (0,1) vo väčšej vzdialenosti od krajných hodnôt ako 2σ(x) predsta-
vuje tzv. racemické dvojča. Takýto kryštál pozostáva z podielu (1 − x) domén so „správnou“
(totožnou s modelom) a x domén s invertovanou absolútnou štruktúrou.

4. Akékoľvek hodnoty mimo uvedených rozsahov sú fyzikálne nezmyselné alebo štatisticky nepre-
ukazné, čo môže spôsobené rozličnými činiteľmi – nedostatočnou kvalitou dát (nízka hodnota
I/σ(I), problémy s korekciou na absorpciu, detekciou odľahlých výsledkov – často pri pone-
chaní výpočtu stratégie merania na software), zanedbateľným vplyvom anomálneho rozptylu
(štruktúra neobsahuje atóm ťažší ako Si pri meraní na MoKα, alebo ťažší ako O na CuKα),
prítomnosťou disorderu, dvojčatenia či zrastov príp. inými problémami.

Okrem Flackovho parametra x uvádza Olex2 aj hodnotu Hooftovho parametra y. Jeho význam
je rovnaký, neurčuje sa však z vyššie uvedeného vzorca, ale pomocou štatistického porovnania na-
meraných štruktúrnych faktorov s očakávanými hodnotami pre daný model po jeho spresnení (tzv.
post-refinement výpočet). Metóda sa používa v prípadoch, kedy odchýlky spôsobené anomálnym
rozptylom sú natoľko malé, že neumožňujú stabilné spresnenie alebo poskytujú priveľké hodnoty
σ(x). Týmto spôsobom sa môže podariť určenie absolútnej štruktúry látok, obsahujúcich atómy

14 Bijvoetov pár je tvorený dvojicou reflexií hkl alebo jej ľubovoľným symetrickým ekvivalentom, a h̄k̄l̄ alebo
jej ľubovoľným symetrickým ekvivalentom. Užším pojmom je Friedelov pár, ktorý je tvorený dvojicou reflexií hkl
a h̄k̄l̄.

15 V prípade, že enantiočistota látky je vopred potvrdená, postačuje na určenie absolútnej štruktúry hodnota
σ(x) < 0,1.
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s nižšou hodnotou anomálneho rozptylu, ako je potrebné pri použití Flackovho parametra. Touto
metódou sa dá tiež vypočítať, aká je pravdepodobnosť, že daná štruktúra je správna, invertovaná,
alebo tvorí racemické dvojča.

Informácia o absolútnej štruktúre je obsahom výpisu do konzoly a taktiež sme sa s ňou už
stretli v zázname o priebehu spresňovania ( ):

++++ Summary after 4 cycles ++++
| R1 (all data): 0.0183 for 5652 reflections | R1: 0.0181 for 5599 reflections I >=
2u(I)
| wR2 = 0.0475, GooF: 1.0768
| Difference map: max=0.26, min=-0.21
| Max Shifts: Site: 0.0000 A for H42a
| dU: 0.0000 A for C25 Largest shift/esd is 0.0026 for H40.uiso

+++ FINISHED olex2.refine ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Checking absolute structure...
Hooft y: -0.008(2) Flack x: 0.009(6)

Uviesť hodnotu Hooftovho y parametra nie je potrebné, nakoľko Flackov faktor je dostatočne
preukazný. Všimnite si, že pri extrémne nízkych hodnotách y môžete dostať hodnotu nielen zá-
pornú, ale vzdialenejšiu od 0 o viac ako 2σ(y).

Je potrebné uviesť, že hodnota Flackovho parametra sa vo vyššie uvedenom výpise nespresňo-
vala metódou najmenších štvorcov, ale počítala spriemerovaním hodnôt x vypočítanými z hodnôt
|Fo|2 a |Fc|2 získaných po ukončení spresňovania aplikáciou vyššie uvedeného vzorca (je to teda
tiež post-refinement metóda výpočtu, zvaná aj hole-in-one, „doplnok do 1“). Striktnejší postup sa
zakladá na výpočte Flackovho parametra v rámci spresňovania a mal by sa použiť vždy v prípade,
že sa hodnota x signifikantne líši od 0. Tento postup zahŕňa spresnenie racemického dvojčaťa,
a teda predpokladá znalosti o postupe spresňovania dvojčiat (určenie typu dvojčatenia, zrastového
zákona, operácií dvojčatenia). V prípade väčšiny (nie všetkých!) racemických dvojčiat je zrastovou
operáciou inverzia16, daná transformačnou maticou

i =

−1 0 0
0 −1 0
0 0 −1


a zodpovedajúce inštrukcie sú:

BASF 0.2
TWIN -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 2

1. TWIN t11 t12 t13 t21 t22 t23 t31 t32 t33 n
Príkaz definuje operáciu dvojčatenia17 a obsahuje jej po riadkoch prepísanú transformačnú
maticu; n označuje počet domén dvojčaťa.

2. BASF x
BAtch Scale Factor – udáva počiatočný podiel domény s invertovanou absolútnou štruktúrou
(teda vedľajšej domény). Neodporúča sa začínať s hodnotou 0 (alebo 1), pretože tieto hodnoty
majú sklon byť lokálnymi minimami. Počet týchto škálových faktorov je vo všeobecnosti n− 1,
kde n je počet domén dvojčaťa – v prípade racemického dvojčatenia n = 2, pokiaľ nie je
prítomný aj iný druh dvojčatenia.

Tieto inštrukcie Olex2 vloží do zoznamu inštrukcií po zadaní príkazu

asr

do konzoly. Štruktúrny model opäť spresníme až do dosiahnutia úplnej konvergencie (obr. 2.34).
Pod stavovou lištou pribudol riadok obsahujúci operáciu dvojčatenia a záverečnú hodnotu x a σ(x).
Vo výpise tiež nahradí post-refinement hodnotu hodnota získaná z refinementu:

16 Často sa používajú pojmy inverzné dvojča a racemické dvojča ako synonymá, neplatí to však v prípade, ak
zrastovou operáciou nie je inverzia a prichádza aj ku posunu počiatku základnej bunky.

17 V angličtine sa pre operáciu dvojčatenia používa názov twin law a termín twin sa používa pre všetky zrasty
bez ohľadu na počet jedincov.
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+++ FINISHED olex2.refine ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Checking absolute structure...
Hooft y: -0.008(2)
Flack x: -0.002(7)

V tomto prípade je však hodnota Hooftovho parametra nepoužiteľná, keďže jeho korektný výpočet
predpokladá, že sa nepoužije model racemického dvojčatenia.

Obr. 2.34. Záverečné štádium spresnenia absolútnej
štruktúry exp_905 ako inverzného dvojčaťa.

Spresňovaná hodnota x lepšie od-
ráža vplyv inverzného dvojčatenia (po-
kiaľ je prítomné) ako hodnota získaná
post-refinement. Hooftov parameter nemá
túto nevýhodu napriek tomu, že tiež patrí
do post-refinement metodík, avšak zatiaľ
pretrváva otázka, nakoľko je hodota získaná
post-refinement metódami reprezentatívna
v prípade, že súbor dát neobsahuje všetky
Bijvoetove páry. V prípade, že nie sú kom-
pletne (> 99 %) zmerané všetky Bijvoetove

páry, treba dať tiež prednosť spresňovanej hodnote x.
Výpočty absolútnej štruktúry nie sú v žiadnom prípade „rutinné“ a samostatné riešenie, ako

aj jeho interpretáciu či riešenie prípadných problémov, je veľmi vhodné konzultovať so skúse-
ným kryštalografom. Okrem uvedených metód – spresňovaný Flackov parameter, „hole-in-one“
Flackov parameter a Hooftov parameter – existujú aj iné metódy, založené na rozdieloch medzi
Bijvoetovými pármi, ktoré sú rôzne implementované ako v programe SHELXL, tak aj v programe
CRYSTALS. Určeniu absolútnej štruktúry treba prispôsobiť už samotnú stratégiu merania – hoci
na základe predchádzajúceho odstavca by sa mohlo zdať, že kompletný súbor Bijvoetových párov
„nie je povinný“, v skutočnosti sa vždy treba snažiť o nasnímkovanie kompletných dát aj za cenu
prelepenia kryštálu, alebo spojenia viacerých meraní, pokiaľ konštrukčné obmedzenia (hlavne troj-
kruhových difraktometrov) neumožňujú nasnímkovať kompletné dáta na jeden raz. Takisto treba
expozičnú dobu (a tým dosiahnutý pomer I/σ(I)) prispôsobiť faktu, že efekt anomálneho rozptylu
znamená zmenu intenzity reflexií obvykle v poriadku jednotiek percent, podobne treba zvýšiť aj
redundanciu merania reflexií kvôli čo najlepšej korekcii na absorpciu. V žiadosti o štruktúrnu
analýzu teda musí byť požiadavka na určenie absolútnej štruktúry vopred jasne uvedená.

2.7.9. Zložitejšie prípady spresňovania atómov vodíka

V nasledujúcich častiach sa budeme venovať voľnému, resp. čiastočne voľnému spresňovaniu
atómov vodíka a predovšetkým spresňovaniu molekúl vody, ako aj jednoduchšej analýze vodíkových
väzieb. Keďže štruktúra použitá exp_905 v predchádzajúcom príklade takéto atómy ani molekuly
vody neobsahuje, použijeme ako zodpovedajúci príklad štruktúru monohydrátu bis(2-(bis(2-hyd-
roxyetyl)amino)acetáto)zinočnatého komplexu z archívu znheg.7z. Aby sme ušetrili čas, súbor
znheg.ins obsahuje kompletný izotropný model so správne priradenými všetky nevodíkovými ató-
mami (obr. 2.35). Po anizotropnom spresnení (kap. 2.7.3) by sme mali dospieť do rovnakého stavu,
ako na obr. 2.36. Počet maxím diferenčnej elektrónovej hustoty, ktorý uvidíte, závisí na nastavení
Peaks na karte Refine.

Priraďte všetky atómy vodíka na metylénových skupinách ( ). Zmažte všetky diferenčné ma-
ximá príkazom kill $q a hodnotu Peaks môžeme tentoraz znížiť na 10 – v modeli chýba ešte 6
atómov H a zvyšné maximá môžu svojím umiestnením poslúžiť ako kontrola kvality dát. V prípade
vyšších hodnôt Peaks sa dajú maximá od najslabšieho skrývať a opätovne v obrátenom poradí zvi-
diteľňovať pomocou kolieska myši. Ak necháme zobrazených iba 6 najvyšších maxím, mali by sme
získať podobný stav, ako na obr. 2.37. Tento výsledok svedčí o výbornej kvalite dát. Maximum Q2
je orientované presne v smere vodíkovej väzby O13· · ·O1w, maximá Q3 a Q5 dobre zodpovedajú
predpokladaným polohám atómov H v molekule kryštálovej vody, maximum Q1 zodpovedá atómu
H druhej hydroxylovej skupiny a podobne aj maximá Q4 a Q6 zodpovedajú atómom H na koor-
dinovaných –OH skupinách ligandu (z nábojovej bilancie sa môžeme presvedčiť, že neprišlo k ich
deprotonizácii).
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Obr. 2.35. Úplný izotropný model [Zn{N(CH2CH2OH)2COO}2] ·H2O (znheg).

Obr. 2.36. Štruktúrny model znheg po skončení anizotropného spresňovania.
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Obr. 2.37. Diferenčné maximá zodpovedajúce polohám atómov H.

Obr. 2.38. Atóm H13 je v správnej polohe a dife-
renčné maximá okolo O1w dávajú chemický zmysel.

Priradenie hydroxylových vodíkov uro-
bíme pomocou (HFIX 147) – pozri
str. 39. Klikneme na toto tlačidlo a po-
tom na oba kyslíkové atómy terminálnych
–OH skupín. Atómy vodíka by mali po-
čas spresňovania rotovať približne do pozícií
maxím Q1 a Q2. Po spustení spresňovania
vodíkový atóm H13 naozaj postupne skončí
v polohe, kde bolo pôvodne maximum Q2
(obr. 2.38), atóm H23 však pravdepodobne
uviazne v lokálnom minime. Aj po viace-
rých kolách spresňovania sa bude hodnota
Shift stále nachádzať v červenom poli a pri-
bližovať sa k nule len veľmi pomaly, okrem
toho však – ako vidno na obr. 2.39 – atóm
H23 nepokračuje v rotácii do správnej po-
lohy, danej výrazným maximom Q1.

Zistenie, že refinement skončil v lokál-
nom minime, ako aj riešenie tohoto stavu,

môže byť veľmi zložité, pretože nie vždy sú príznaky také zjavné a jednoznačné, ako v našom
príklade. Jedným z ďalších príznakov tohoto stavu je, že atóm netvorí racionálne vodíkové väzby.
Na obr. 2.39 sú pomocou inštrukcie Explore z kontextového menu známeho už z kap. 2.6 (pravý
klik na atóm H23 .BANG .Explore) zobrazené smery a vzdialenosti k najbližším atómom. Je-
diný kontakt na vhodný akceptor smeruje na atóm O21, medzi ktorým a atómom O23 však leží
práve maximum Q1 a aj uhol O21–Q1–O23 vyhovuje lepšie očakávanej silnej vodíkovej väzbe,
ako uhol O21–H23–O23, ktorý je príliš malý. To opäť potvrdzuje, že správnou pozíciou pre H23
je približne poloha maxima Q1. V prieskume možných kontaktov možno pokračovať rovnakým
postupom po kliknutí pravým tlačidlom myši na O23. Naša zlúčenina má jednoduchú sieť vodíko-
vých väzieb – v zložitejších prípadoch vyžaduje správne umiestnenie vodíkových atómov starostlivé
preskúmanie a interpretáciu siete možných vodíkových väzieb, meranie pri nízkej teplote (naše dáta
už boli zmerané pri 100 K), alebo použitie neutrónovej difrakcie či iných špeciálnych metód. Nie sú
vylúčené ani štatistické obsadzovania viacerých polôh alebo voľne rotujúce skupiny.
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Obr. 2.39. Atóm H23 v lokálnom minime – zobrazenie
možných kontaktov pomocou funkcie Explore

z kontextového menu.

Jednou z možností ošetrenia daného
stavu je využiť inštrukciu HFIX 83, ktorá
umiestni atóm H do smeru najkratšej mož-
nej vodíkovej väzby na niektorý zo su-
sedných akceptorov (čo nemusí byť vždy
správne riešenie, v našom prípade však
prichádza do úvahy len jediná možnosť).
Zmažeme atóm H23, na záložke Hydrogen
Atoms karty Tools vyberieme tlačidlo
a klikneme na atóm O23. Vygenerovaná
pozícia atómu H síce nemusí byť správna,
ale už po prvom kole spresňovania sa bude
atóm H23 nachádzať v správnom smere.
Spresňujeme do dosiahnutia úplnej konver-
gencie, pričom sa odporúča váhové faktory
ponechať na pôvodných hodnotách (skon-
trolovať odznačenie políčka napravo od We-
ight na karte Refine), aby sa zmenou váho-
vých faktorov nemanipuloval model do ved-
ľajšieho minima.

Keďže maximum Q1 na diferenčnej
mape bolo orientované v zásade správnym smerom, je veľmi pravdepodobné, že si v ďalšom kroku
môžeme dovoliť prejsť na voľnejší spôsob viazania aj pre tento atóm. Otvoríme zoznam atómov
a prepíšeme v nasledujúcej sekvencii:

O23 O 0.49682 0.33843 0.49837 11.00000 0.01561 0.03099 0.01993 =
0.00823 0.00048 0.01021
AFIX 83
H23 H 0.53958 0.31697 0.51416 11.00000 -1.50000
AFIX 0

spôsob viazania atómu H23 z AFIX 83 na AFIX 147. Tentoraz už spresnenie skonverguje bez prob-
lémov. Pokiaľ by sa problém vrátil, ponecháme pre „problematický“ atóm AFIX 83.

Ďalšie maximá diferenčnej elektrónovej hustoty, zodpovedajúce atómom H, sa nachádzajú
na atómoch O12 a O22. Nanešťastie pre túto situáciu neexistuje vhodný AFIX, preto tieto atómy
musíme spresniť (čiastočne) voľne. Označíme obidve zodpovedajúce maximá ako vodíky a necháme
prebehnúť spresnenie. V druhom kroku zviažeme Uiso(H) s Ueq(O) – pravým klikom na atóm H12
vyvoláme kontextové menu (obr. 2.40) a v submenu Uiso zvolíme hodnotu 1.5x. Rovnako postupu-
jeme aj s atómom H22. Po skonvergovaní refinementu porovnáme dĺžky väzieb O12–H12 a O22–H22

Obr. 2.40. Zviazanie Uiso(H) s Ueq rodičovského atómu O prostredníctvom kontextového menu.
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(dĺžka väzby sa zobrazí po ukázaní šipkou kurzora na väzbu), ktoré budú odlišné (približne 0,76 Å
oproti 0,84 Å). Nie sú to nevyhovujúce hodnoty (a skúsení kryštalografi môžu na základe úvahy po-
nechať v špecifických prípadoch takéto hodnoty voľné, podobne ako vyhovujúce hodnoty Uiso(H)),
odporúča sa však použiť pravidlo, že všetky chemicky ekvivalentné väzby majú približne rovnakú
dĺžku. Na tento účel použijeme takzvané ohraničenia (restraints).

Spresňovanie s ohraničením (restrained refinement) zavádza do spresňovania určité podmienky,
majúce charakter „dodatočných pozorovaní“, napríklad podobnosť dĺžky vybratých medziatómo-
vých vzdialeností, parametrov teplotných kmitov, alebo umožňuje priradiť týmto parametrom ur-
čité hodnoty vrátane predpokladaných štandardných odchýlok. Olex2 vie pracovať s ohraničeniami
používanými programom SHELXL, ako aj so svojimi vlastnými, pričom však neplatí obojsmerná
kompatibilita – niektoré inštrukcie pre SHELXL olex2.refine nepozná a naopak, prakticky žiadnu
inštrukciu olex2.refine nepozná SHELXL. Preto pri zmene programu používaného na spresňovanie
štruktúry môže byť potrebné upraviť .ins súbor s inštrukciami.

Olex2 vie pracovať s nasledujúcimi restraints18:

1. Ohraničenia dĺžky väzieb:
a) DFIX d s [0.02]19 zoznam párov atómov

Vzdialenosť medzi prvým a druhým (tretím a štvrtým, atď.) atómom sa nastaví na hodnotu
d so štandardnou odchýlkou s. Používa sa na nastavenie vzdialenosti navzájom viazaných
atómov („1,2-vzdialeností“).

b) DANG d s [0.04] zoznam párov atómov
Správa sa rovnako, ako predchádzajúca inštrukcia, ale na rozdiel od nej má dvojnásobnú
predvolenú hodnotu s. Používa sa na nastavenie uhla medzi atómami 1, 2 a 3 pomocou
vzdialeností („1,3-vzdialenosť“).

c) SADI s [0.02] zoznam párov atómov
Vzdialenosti medzi prvým a druhým, tretím a štvrtým, . . . atómom sa považujú za totožné
(SAme DIstance) so štandardnou odchýlkou s.

2. Ohraničenia parametrov teplotných kmitov:
a) ISOR s [0.1] st [0.2] zoznam atómov

Používa sa v prípade, ak sú teplotné elipsoidy príliš pretiahnuté alebo príliš sploštené a upra-
vuje ich správanie na „izotropnejšie“. Takéto správanie obvykle pozorujeme, ak je v štruktúre
prítomný niektorý z druhov disorderu. Exaktným riešením tejto situácie však je vypracova-
nie presnejšieho modelu popisujúceho daný disorder, preto sa ISOR používa pomerne zried-
kavo, hlavne ak sú príčinou anomálneho správania teplotných elipsoidov suboptimálne dáta
(podexpozícia, problémy s korekciou na absorpciu a pod.). V takom prípade je však vždy
lepším riešením získať lepšie dáta (vhodnejší postup redukcie dát, lepšia stratégia merania,
kvalitnejší kryštál).

b) SIMU s [0.04] st [0.08] dmax [1.7] zoznam atómov
Atómy navzájom bližšie, ako udáva parameter dmax, budú mať hodnoty Uij zhodné v rámci
štandardnej odchýlky s. Ak je niektorý z týchto atómov terminálny atóm, bude použitá
hodnota odchýlky st namiesto s. Ak nie je uvedený zoznam atómov, uvažujú sa všetky
nevodíkové atómy.
Príkaz je určený obzvlášť pre rozsiahlejšie štruktúry a dáta s nižším rozlíšením, kde pomer
počtu dát k počtu parametrov nie je dostatočný na úplné voľné anizotropné spresnenie.

c) DELU s1 [0.01] s2 [0.01] zoznam atómov
Všetky väzby spájajúce atómy zo zoznamu podliehajú tzv. rigid bond restraint. Znamená
to, že komponenty anizotropných teplotných kmitov v smere väzby medzi dvomi susednými
atómami sú považované za zhodné v rámci danej štandardnej odchýlky s1. Hodnota s2
sa podobne vzťahuje na atómy vo vzájomnej polohe 1,3. Inštrukcia sa bude ignorovať, ak
niektorý z uvažovanej dvojice atómov je spresňovaný izotropne.

d) RIGU s1 [0.004] s2 [0.004] zoznam atómov
Vylepšená verzia predchádzajúceho príkazu. Význam odchýlok s1 a s2 je rovnaký, ako

18 Tento zoznam neobsahuje všetky dostupné restraints, iba ich najpoužívanejšiu podmnožinu, ktorá je prí-
stupná aj cez grafické rozhranie, alebo konzolové príkazy.

19 Hodnota v hranatej zátvorke označuje predvolenú hodnotu daného parametra. Tieto hodnoty sa dajú v prí-
pade potreby globálne pozmeniť.
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v predchádzajúcom prípade. Pokiaľ nie je uvedený zoznam atómov, vzťahuje sa na všetky
nevodíkové atómy. Podobne ako v prípade DELU, inštrukcia je ignorovaná, pokiaľ je nie-
ktorý z uvažovanej dvojice atómov izotropný.

e) ADPUEQ
Nastaví Ueq označených atómov na zadanú hodnotu.
Tento príkaz je špecifický pre olex2.refine – nebude fungovať pri použití SHELXL s Olex2
ako grafickým rozhraním.

f) ADPVOL
Nastaví objem teplotných elipsoidov označených atómov na zadanú hodnotu; pokiaľ nie
je hodnota zadaná, nastaví objem teplotných elipsoidov označených atómov na rovnakú
hodnotu.
Tento príkaz je špecifický pre olex2.refine – nebude fungovať pri použití SHELXL s Olex2
ako grafickým rozhraním.

3. Ohraničenia iných parametrov:
a) CHIV V [0] s [0.1] zoznam atómov

Tzv. chirálny objem (CHIral Volume) ohraničený vymenovanými atómami sa nastaví na hod-
notu V [Å3] so štandardnou odchýlkou s. Chirálny objem je definovaný ako objem tetraédra,
tvoreného tromi väzbami, vychádzajúcimi z každého zo zoznamu atómov, na tri susedné ne-
vodíkové atómy (každý takýto atóm musí mať teda za susedov práve tri nevodíkové atómy).
Znamienko chirálneho objemu je určené abecedným poradím týchto atómov tak, že je po-
zitívny pre α-uhlík L-aminokyseliny, ak zvyšné atómy sú označené N, CB (β-uhlík) a C
(karboxylový uhlík).

b) FLAT s [0.1] zoznam atómov
Atómy zo zoznamu atómov (minimálne 4) budú ležať v rovine. Odchýlka s je daná, podobne
ako v prípade CHIV, v Å3 – príkazy využívajú rovnaký algoritmus.

c) ANGLE
Nastaví uhol medzi tromi označenými atómami alebo dvomi označenými väzbami na zadanú
hodnotu.
Tento príkaz je špecifický pre olex2.refine – nebude fungovať pri použití SHELXL s Olex2
ako grafickým rozhraním.

d) DIANG
Nastaví veľkosťtorzného uhla (DIhedral ANGle) na zadanú hodnotu. Označiť možno dvojice
atómov, alebo dve väzby.
Tento príkaz je špecifický pre olex2.refine – nebude fungovať pri použití SHELXL s Olex2
ako grafickým rozhraním.

e) RRINGS
Z n označených atómov vytvorí pravidelný n-uholník (Regularized RINGS ).

f) TRIA
Usporiadanie troch označených atómov (TRIAngle) nastaví tak, aby vzdialenosť medzi cen-
trálnym atómom X a dvomi väzbovými partnermi Y1 a Y2 bola rovnaká. Ako parameter
sa zadáva veľkosť uhla Y1–X–Y2 a vzdialenosť X–Y. Príkaz vygeneruje 2 DFIX inštrukcie
pre väzby X–Y a jednu DANG inštrukciu pre takú vzdialenosť Y1· · ·Y2, aby vznikol uhol
Y1–X–Y2 požadovanej veľkosti.

Vrátime sa späť ku spresňovaniu atómov H12 a H22. Označíme si buď oba páry atómov (v da-
nom poradí – O12, H12, O22, H22) alebo obidve väzby O–H (obr. 2.41), prejdeme na kartu Tools,
záložku SHELX Compatible Restraints a v roletovom menu zvolíme SADI. Hodnotu štandardnej
odchýlky zmeníme na 0,01 a stlačíme tlačidlo go, čím sa do súboru .ins zapíše príkaz

SADI 0.01 O12 H12 O22 H22

a necháme spresňovanie skonvergovať, kým hodnota Shift nebude nulová (bude potrebných niekoľko
spustení). Dĺžky väzieb O12–H12 a O22–H22 skonvergujú na hodnoty 0,781 a 0,807 Å. Pokiaľ by
sme ponechali hodnotu štandardnej odchýlky inštrukcie SADI na predvolenej hodnote 0,02, dĺžky
týchto väzieb by sa takmer nezmenili. S podobným výsledkom možno použiť napr. príkaz DFIX
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Obr. 2.41. Použitie inštrukcie SADI na spresnenie dĺžok väzieb O–H.

a typickú dĺžku väzby O–H 0,82 Å (pri laboratórnej teplote) alebo v našom konkrétnom prípade
0,84 Å (pri 100 K). Výber z rôznych možností ošetrenia zložitejších prípadov spresňovania je
otázka tak trochu „filozofická“ – môžete voliť napr. metódu s menším počtom priamo zadávaných
parametrov („voľnejšiu“) alebo s lepšími hodnotami reziduálnych faktorov. Dá sa hovoriť až o „kryš-
talografickom rukopise“. Okrem uvedených metód existujú aj sofistikovanejšie postupy využívajúce
tzv. voľné premenné (free variables).

Obr. 2.42. Priradenie atómov vodíka molekuly kryštálovej vody.
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Zostáva skompletizovať molekulu vody O1w. Opäť je možných niekoľko scenárov – voľné spres-
nenie, využitie SADI, DFIX alebo ANGLE či TRIA.

Obr. 2.43. Pomenovanie atómov vodíka.

Začať možno skrytím nižších maxím di-
ferenčnej elektrónovej hustoty pomocou ko-
lieska myši, až zostanú zobrazené iba ma-
ximá Q1 – Q3 (ak nesedí číslovanie, je
možné zmazať všetky maximá diferenč-
nej elektrónovej hustoty príkazom kill $q
a vygenerovať novú mapu diferenčných
elektrónových hustôt spustením spresňova-
nia), ktoré by mali zodpovedať väzbovým
efektom atómov vodíka molekuly vody a vo-
díkovej väzby O13–H13· · ·O1w (obr. 2.42).
Označíme maximá Q1 a Q2 ako vodíkové
atómy H1w a H2w (obr. 2.43) a spustíme
refinement. Po jeho ukončení získame veľmi
rozumné parametre molekuly vody – obi-
dve dĺžky väzby d(O–H) približne 0,77 Å
a uhol H–O–H približne 105°. Dokonca aj
parametre teplotných kmitov atómov vo-
díka (Uiso) majú hodnoty približne rovné
1,5Ueq(O1w). Podobne ako pri spresnení
atómov H11 a H12 môže skúsený kryšta-
lograf ponechať hodnoty voľne spresnené,
bez ďalšej konzultácie sa však začiatoční-
kom odporúča použiť „bezpečnejšie“ metódy spresnenia, ktoré sú použiteľné aj v prípade horšej
kvality dát. Najprv sa zafixujú hodnoty Uiso(H) = 1,5Ueq(O) cez kontextové menu, podobne ako
na obr. 2.40, a po opätovnom skonvergovaní spresňovania (oveľa rýchlejšom, ako v predchádza-
júcom prípade voľného spresnenia) použijeme na geometriu H2O postup nazývaný rigid body re-
finement, teda molekulu vody (alebo akúkoľvek inú molekulu, problematickú z hľadiska voľného
spresnenia) popíšeme ako tuhé teleso, zložené z atómov, vzájomné polohy ktorých sú zafixované
pomocou vhodných obmedzení dĺžok a uhlov (používatelia programu SHELXLmusia aj uhly fixovať
pomocou zafixovania 1,3-vzdialeností), alebo pomocou zložitejších príkazov (napr. SAME alebo AFIX
s fragmentom popísaným pomocou FRAG). Geometriu fragmentov môžeme získať napr. analýzou
štruktúr v štruktúrnych databázach (CSD, ICSD), alebo teoretickým výpočtom.

Obr. 2.44. Zafixovanie geometrie molekuly vody
pomocou príkazu TRIA.

Geometria molekuly vody sa dá zafi-
xovať pomocou vhodne zvolených inštruk-
cií DFIX a DANG, ktoré budú držať vzdia-
lenosti d(O–H) na hodnotách 0,82 Å pre
štruktúry merané pri laboratórnej teplote,
resp. 0,84 Å pre štruktúry merané pri
100 K (menší vplyv librácie) a vzdialenosť
d(H· · ·H) na hodnote, zodpovedajúcej uhlu
106,5° [6]. Keďže obidve vzdialenosti O–H
sú rovnaké, nič nebráni použiť príkaz TRIA z GUI (príp. zadaný ako konzolový príkaz). Označíme
atómy H1w, O1w a H2w (v tomto alebo v obrátenom poradí – atóm O1w ako vrchol uhla musí byť
vždy druhý) a na karte Tools v záložke Olex2 Constraints Restraints zvolíme v roletovom menu
TRIA. Zadáme požadované hodnoty pre veľkosť uhla a vzdialenosti (obr. 2.44), ktoré potvrdíme
stlačením go. Do súboru s inštrukciami ( ) pribudnú riadky:

DFIX 0.84 H2w O1w O1w H1w
DANG 1.346 H2w H1w

Po skonvergovaní spresňovania skontrolujeme geometriu molekuly H2O – mali by sme dostať vý-
sledok približne 0,81 Å pre obidve d(O–H) a 106,7° pre uhol H1w–O1w–H2w. V prípade väčších
odchýlok od požadovaných hodnôt by prvým krokom bolo zníženie požadovaných štandardných
odchýlok uvažovaných obmedzení (alebo nahradenie inštrukcie DANG inštrukciou DFIX).



54 Kapitola 2. Riešenie kryštálových štruktúr v programe Olex2

Sú možné aj iné postupy spresňovania molekúl vody, napr. využitie inštrukcie ANGLE spolu
so SADI alebo DFIX pre dĺžky O–H väzieb, využitie SADI bez obmedzenia veľkosti uhla H–O–H
(pokiaľ vychádza v prijateľnom rozsahu) či využitie voľných premenných.

Keďže štruktúrny model je kompletný, tlačidlom potvrdíme definitívne zloženie a necháme
skonvergovať váhové parametre (pozri kap. 2.7.7 na strane 42). Výsledok spresňovania je na obr. 2.45.

Obr. 2.45. Výsledok spresňovania štruktúry [Zn{N(CH2CH2OH)2COO}2] ·H2O.

2.8. Finalizácia štruktúrnej analýzy

So skompletizovanými štruktúrnymi modelmi vstupujeme do štádia „dokončovacích prác“, pri
ktorých skontrolujeme možné problémy, vykonáme niekoľko úprav (napríklad polôh jednotlivých
častíc v základnej bunke), doplníme výpočty parametrov väzieb, prípadne iných geometrických
parametrov, vyexportujeme štruktúrne a geometrické dáta vo formáte CIF a na záver výsledky
štruktúrnej analýzy prekontrolujeme pomocou validačného softwaru checkcif.

2.8.1. Kontrola odľahlých reflexií

Na kontrolu reflexií slúžia záložky Reflection Statistics (obr. 2.46) a Bad Reflections na karte
Info.

Obr. 2.46. Menu Reflection Statistics.

Po skončení refinementu by mali byť
hodnoty F 2

o a F 2
c prakticky totožné. Po-

kiaľ je niektorá z hodnôt F 2
o � F 2

c ,
spravidla bola reflexia čiastočne zatienená
napr. lapačom primárneho lúča (typicky
ide o nízkouhlové reflexie – s malými hod-
notami Millerových indexov). Takéto refle-
xie, podobne ako ich opačný prípad, kedy
F 2

o � F 2
c , teda odľahlé hodnoty (outliers),

možno zo spresňovania vylúčiť. V optimál-
nom prípade sú odľahlé hodnoty elimi-
nované už počas spracovania nameraných
dát. Ich prítomnosť však môže znamenať aj
chybný model alebo problém s experimen-
tom. Môže sa tiež vyskytnúť extinkcia (pri-
márna alebo sekundárna), v dôsledku ktorej

sú intenzívne reflexie systematicky slabšie (F 2
o < F 2

c ), ako by zodpovedalo hodnotám štruktúrnych
faktorov vypočítaných z daného modelu štruktúry. Extinkciu pozorujeme predovšetkým v prípade
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veľkých kryštálov s takmer ideálnym usporiadaním a môžeme ju empiricky korigovať pomocou
extinkčného faktora g.

Obr. 2.47. Graf |Fo| oproti |Fc| pre exp_905.

Otvoríme si opäť príklad exp_905, prejdeme na Info .Reflection Statistics a v roletovom menu
vyberieme Fobs-Fcalc (obr. 2.46). Získame graf na obr. 2.47. V grafe sú vynesené hodnoty |Fo| (os y)
oproti hodnotám |Fc| (os x ). Podobne ako pri vynesení hodnôt F 2

o oproti F 2
c by jednotlivé body

mali generálne sledovať priamku |Fo| = |Fc| so smernicou 1; v našom prípade ide o dobrý súlad,
s výnimkou niekoľkých reflexií s |Fo| ≈ 100 pri ľavom okraji grafu. Tieto reflexie sú zvýraznené
sivou farbou a ide o skupinu reflexií s vysokým rozlíšením (nad 0,78 Å), ktoré boli zo spresňova-
nia vylúčené príkazom SHEL (str. 28). Hlavný rozdiel medzi grafom zobrazujúcim |Fo| oproti |Fc|
namiesto F 2

o oproti F 2
c je ten, že odchýlky od priamky |Fo| = |Fc| sú menej zvýraznené. Takisto

si možno všimnúť, že slabšie reflexie (s nižšími hodnotami |F | resp. F 2) majú v dôsledku vyšších
hodnôt σ(I)/I resp. σ(F 2)/F 2 väčší rozptyl okolo priamky |Fo| = |Fc|. Extinkciu, prejavujúcu sa
generálnym poklesom bodov grafu pod priamku |Fo| = |Fc| v oblasti intenzívnych reflexií (pravý
okraj grafu), v tomto prípade nepozorujeme.20

Ďalším nástrojom na kontrolu a prípadnú editáciu reflexií je záložka Bad Reflections, ktorá sa
taktiež nachádza na karte Info (obr. 2.48). Vo svojej hlavnej časti obsahuje výpis reflexií s najväčším
rozdielom medzi pozorovanými a vypočítanými štruktúrnymi faktormi udávanými ako pomer chyby
∆(hkl) ku štandardnej odchýlke σ(F 2

o (hkl)), pričom sú zohľadnené aj váhy reflexií:

∆(hkl) = sgn(D(hkl))

√
w(hkl)D2(hkl)

〈w(hkl)D2(hkl)〉

kde
D(hkl) = F 2

o (hkl)− F 2
c (hkl)

a ako vidno, táto hodnota je kladná, ak je |Fo| > |Fc|.21 Na tejto karte môžeme zo spresňovania
vylúčiť (OMIT) všetky reflexie, ktoré sú príliš vzdialené od vypočítanej hodnoty, ako aj vrátiť
všetky vylúčené reflexie do spresňovania (ClearOMITs). Podobne možno vylúčiť (Exclude) reflexiu

20 V prípade, že by sme na grafe |Fo| oproti |Fc| pozorovali systematický pokles hodnôt |Fo| oproti |Fc|, korekcia
na extinkciu sa aktivuje zaškrtnutím voľby EXTI (obr. 2.33). Keďže parameter g patrí medzi spresňované parametre,
musí skonvergovať na stabilnú hodnotu; pokiaľ je hodnota g v priebehu spresňovania nestabilná, záporná alebo nie
je viac ako 3,33-násobkom hodnoty σ(g), korekcia nemá význam a nevykonávame ju.

21 Definícia uvedená na záložke Bad Reflections je nesprávna, ako potvrdzuje záporná hodnota ∆(hkl)/σ(hkl)
pre reflexiu 200 na obr. 2.49 a 2.50, pre ktorú platí |Fo| < |Fc|.
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Obr. 2.48. Záložka Bad Reflections pre exp_905.

s konkrétnymi hodnotami Millerových indexov hkl, prípadne priamo editovať súbor s reflexiami
(Edit Reflections).

Difrakčné dáta exp_905 sú v poriadku. Otvoríme opäť experiment znheg a zobrazíme si graf
|Fo| oproti |Fc| (obr. 2.49):

Obr. 2.49. Graf |Fo| oproti |Fc| pre [Zn{N(CH2CH2OH)2COO}2] ·H2O.
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V pravej časti vidíme jednu reflexiu umiestnenú výrazne pod priamkou |Fo| = |Fc|, čo znamená,
že reflexia je podstatne slabšia, ako by vyplývalo zo štruktúrneho modelu. O ktorú reflexiu ide,
zistíme ukázaním kurzorom myši na tento bod; objaví sa rámček s inštrukciou OMIT 2 0 0, ide teda
o reflexiu s Millerovými indexami 2 0 0. Kliknutím na daný bod môžeme reflexiu zo spresňovania
vylúčiť, tentoraz si však ukážeme aj ďalšiu možnosť vylúčenia odľahlých reflexií. Prejdeme na kartu
Bad Reflections (obr. 2.50).

Obr. 2.50. Záložka Bad Reflections pre znheg.

V tomto prípade vidíme na prvom mieste zvýraznenú reflexiu 2 0 0 s pomerom chyby ku štan-
dardnej odchýlke −18,74. Kliknutím na nápis omit za touto hodnotou vylúčime reflexiu z refine-
mentu; po zobrazení súboru s inštrukciami kliknutím na vidíme, že pribudol príkaz OMIT 2 0 0.
Inštrukcia

OMIT h k l

spôsobí vynechanie reflexie s Millerovými indexami h k l zo spresňovania.

Obr. 2.51. Výsledok spresňovania kryštálovej štruktúry znheg po vylúčení odľahlej reflexie.
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Po vylúčení odľahlých reflexií zo spresňovania treba samozrejme nechať refinement opäť skon-
vergovať, vrátane váhových koeficientov (kap. 2.7.7 na strane 42). Záverečné hodnoty reziduálnych
faktorov ukazujú mierne zlepšenie (obr. 2.51 na predošlej strane) a opätovná kontrola reflexií už
neukáže žiadne zostávajúce nedostatky.

2.8.2. Usporiadanie častíc v základnej bunke

Ďalším krokom v rámci finalizácie riešenia štruktúry je usporiadanie jednotlivých stavebných
častíc (moieties) štruktúry tak, aby sa ťažíská všetkých z nich nachádzali pokiaľ možno vnútri
základnej bunky, teda v rozsahu zlomkových súradníc 〈0,1〉. Ideálne by mali rešpektovať nezávislú
časť základnej bunky pre danú priestorovú grupu symetrie – čo tvar molekúl spravidla neumož-
ňuje striktne dodržať – a interakcie (napr. vodíkové väzby) s okolitými molekulami by mali byť
čo najkratšie. Toto pravidlo sa striktne vzťahuje na hlavné stavebné častice, na menšie častice,
napríklad na molekuly rozpúšťadla, sa aplikuje voľnejšie (dáva sa často prednosť takému umiest-
neniu, ktoré poskytuje najkratšie medzimolekulové interakcie s hlavnými stavebnými časticami).
Umiestnenie stavebných častíc voči počiatku základnej bunky je teda do určitej miery voliteľné.
V dôsledku tejto voľnosti môže byť komplikované identifikovať medzi štruktúrami v štruktúrnych
databázach izomorfné štruktúry – napriek tomu, že sú dve štruktúry štruktúrne ekvivalentné, majú
rozdielne súradnice atómov, čo môže pomýliť užívateľov, ktorí nie sú oboznámení s kryštalogra-
fickými transformáciami symetrie. Podobne „zmätené“ môžu byť aj programy na vyhľadávanie
medzimolekulových interakcií.

Obr. 2.52. Karta View so záložkami Quick Drawing Styles a Symmetry Generation.

Úpravy pozície častíc v základnej bunke prebiehajú na karte View, záložke Symmetry Genera-
tion (obr. 2.52). Najdôležitejšie funkcie sa nachádzajú v submenu Symmetry Tools:

1. Move Near – presun častíc do novej/vhodnejšej polohy.
a) Označte atóm, ku ktorému chcete presunúť danú časticu.
b) Aktivujte mód premiestnenia kliknutím na tlačidlo Move Near.
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c) Kliknite na niektorý z atómov v každej častici, ktorú chcete presunúť ku predtým zvolenému
atómu.

2. Copy Near – skopíruje stóm do novej polohy, pôvodný zostane na mieste.
a) Označte atóm, ku ktorému chcete skopírovať danú časticu.
b) Aktivujte mód kopírovania kliknutím na tlačidlo Copy Near.
c) Kliknite na niektorý z atómov v každej častici, ktorú chcete skopírovať ku predtým zvole-

nému atómu.
3. Assemble – používa sa na „poskladanie“ molekúl, ktorých fragmenty sa ocitli ďaleko od seba.

Dá sa využiť na spojenie fragmentov molekúl v štádiu interpretácie mapy elektrónovej hustoty,
alebo kompletizácie modelu štruktúry (kap. 2.6 na strane 21). Zodpovedá použitiu tlačidla
(Work . Toolbox Work) resp. príkazu compaq -c (pozri ďalej).

4. Centre on Cell – všetky stavebné častice štruktúry budú vycentrované na základnú bunku.
5. Largest Part – všetky stavebné častice štruktúry budú vycentrované okolo najväčšej stavebnej

častice.
6. Show Basis Zobrazí/skryje bázové vektory kryštálovej mriežky. Rovnaký význam má ikona

na záložke Quick Drawing Styles karty View, ako aj príkaz basis.
7. Show Cell Zobrazí/skryje ohraničenie základnej bunky. Môžeme použiť aj ikonu na záložke

Quick Drawing Styles karty View, alebo príkaz cell.
8. Quality – jazdec mení nastavenie kvality zobrazenia (detaily, vyhladzovanie). Užitočné na menej

výkonných zostavách.
9. Fuse – ekvivalent príkazu fuse. Zobrazia sa iba atómy asymetrickej časti základnej bunky,

všetky atómy generované operáciami symetrie budú odstránené.
10. Grow All – používa sa na vygenerovanie symetricky závislých atómov, potrebných na komple-

tizáciu častíc/štruktúr s vysokou symetriou (typicky molekuly nachádzajúce sa v špeciálnych
polohách). V niektorých prípadoch, napr. polymérnych alebo iónových štruktúr, má trochu
„katastrofický“ priebeh a v takom prípade treba použiť presnejšie definované podmienky gene-
rovania chýbajúcich atómov (submenu Growing alebo príkaz grow, prípadne mode grow).

Prvým krokom v procese úpravy polôh častíc v základnej bunke je kontrola ich polohy voči
základnej bunke. Otvoríme opäť príklad exp_905 a klikneme na ikonku , alebo tlačidlo Show
Cell, aby sme zobrazili obrys základnej bunky. Ťažisko molekuly by malo ležať vnútri základnej
bunky. Reálny výsledok závisí na doterajšom priebehu riešenia a spresňovania štruktúry, a teda
môže byť ako ideálny, tak aj podobný situácii na obr. 2.53.

Obr. 2.53. Štruktúra exp_905 s molekulou ležiacou mimo základnej bunky.

V takomto prípade – ak je v asymetrickej časti základnej bunky iba jediná molekula – je riešenie
zväčša jednoduché. Klikneme na tlačidlo Centre on Cell. Výsledok vidíme na obr. 2.54; po skončení



60 Kapitola 2. Riešenie kryštálových štruktúr v programe Olex2

úprav vždy necháme opäť skonvergovať spresňovanie, nakoľko pri presune častíc prichádza počas
prepočtu súradníc ku zaokrúhľovacím chybám.

Obr. 2.54. Štruktúra exp_905 po repozícii ťažiska molekuly dovnútra základnej bunky.

V zložitejších prípadoch sa dá použiť príkaz

standardise

ktorý premiestni všetky atómy do asymetrickej časti základnej bunky podľa odporúčaní IUCr.
Pritom príde pravdepodobne ku fragmentácii častíc, takže v nasledujúcom kroku použijeme vhodný
príkaz compaq.

Príkaz compaq sa používa na preusporiadanie atómov alebo fragmentov v asymetrickej časti
základnej bunky tak, aby sa dostali navzájom čo najbližšie. Jeho správanie sa ďalej riadi pomocou
prepínačov:

1. compaq
Fragmenty sa usporiadajú okolo najväčšieho z nich.

2. compaq -a
Skompletizuje nekompletné fragmenty.

3. compaq -c
Správa sa podobne, navyše berie do úvahy medziatómové vzdialenosti a presunie všetky atómy
do polôh s najmenšou vzdialenosťou od najväčšieho fragmentu v štruktúre. Zodpovedá použitiu
tlačidla (Work . Toolbox Work).

4. compaq –m
Najprv zostaví časti štruktúry, ktoré neobsahujú atómy kovov (napr. ligandy), potom ich pre-
sunie ku najbližšiemu atómu kovu.

5. compaq -q
Presunie maximá elektrónovej hustoty čo najbližšie k existujúcim atómom.

Najlepší výsledok spravidla dosiahneme príkazom compaq -c.

Otvoríme príklad znheg a zobrazíme základnú bunku (obr. 2.55). Podobne ako v predchádzajú-
com prípade sa podľa jednotlivých krokov v procese riešenia a spresňovania štruktúry môže výsle-
dok líšiť. Na našom obrázku je molekula [Zn{N(CH2CH2OH)2COO}2] umiestnená ťažiskom vnútri
základnej bunky, molekula vody však leží mimo. Navyše ak pomocou príkazu BANG z kontexto-
vého menu zobrazíme okolité kontakty molekuly vody, ani jeden nesmeruje ku molekule komplexu
(obr. 2.56). Umiestnenie malej častice mimo základnej bunky je síce prijateľné, ale predovšetkým
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Obr. 2.55. Štruktúra zhneg. Molekula H2O nie je spojená s molekulou komplexu
[Zn{N(CH2CH2OH)2COO}2] žiadnou väzbou, ani neleží vnútri základnej bunky.

Obr. 2.56. Žiadny z blízkych kontaktov molekuly H2O nesmeruje
ku molekule [Zn{N(CH2CH2OH)2COO}2] v asymetrickej časti základnej bunky.
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Obr. 2.57. Usporiadanie molekúl v štruktúre znheg s najkratšou medzimolekulovou vodíkovou väzbou
O13–H13· · ·O1w vedie k umiestneniu molekuly H2O mimo základnej bunky.

vtedy, ak tým dosiahneme minimálnu vzdialenosť medzi touto časticou a hlavnou resp. najväčšou
časticou.

V našom príklade sa opäť dostávame do štádia „filozofického“ rozhodnutia z kategórie „kryšta-
lografického rukopisu“. Môžeme voliť medzi usporiadaním, pri ktorom bude molekula vody mimo
základnej bunky a tak bude pri validácii štruktúry produkovať varovanie PLAT790_ALERT_4_G

Obr. 2.58. Najbližším kontaktom na atóm
ležiaci vnútri základnej bunky je vodíková väzba

O1w–H1w· · ·O11.

(kap. 2.8.7), alebo zvoliť usporiadanie čas-
tíc, pri ktorom bude aj ťažisko molekuly
vody vnútri základnej bunky, ale za cenu
väčšej dĺžky vodíkovej väzby na najbližší
donorový atóm. Použitie príkazov Centre
on Cell ani Largest Part nevedie ku lep-
šiemu výsledku – obidve molekuly by síce
boli umiestnené ťažiskom vnútri základnej
bunky, ale nevytvárali by žiadne medzimo-
lekulové väzby. Po zadaní príkazu compaq
-c však dostaneme výsledok zobrazený
na obr. 2.57, kde je molekula H2O akcep-
torom najkratšej možnej vodíkovej väzby
od molekuly [Zn{N(CH2CH2OH)2COO}2]
s dĺžkou 1,838 Å, ako si môžeme ove-
riť ukázaním kurzorom myši na väzbu
H13· · ·O1w. Hoci ťažisko molekuly H2O ne-
leží vnútri základnej bunky, takéto usporia-
danie je prijateľné.

Druhou možnosťou je nájdenie iného
vhodného kontaktu spomedzi kontaktov
zobrazených na obr. 2.56 na niektorý
z atómov ležiacich vnútri základnej bunky.

Po bližšom preskúmaní kontaktov, vychádzajúcich z atómov H molekuly vody zistíme, že takýmto
kontaktom je O1w–H1w· · ·O11 (obr. 2.58).
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Obr. 2.59. Usporiadanie molekúl v štruktúre znheg, pri ktorom sú ťažiská obidvoch molekúl
vnútri základnej bunky.

Presun molekuly vody k atómu O11 vykonáme tak, že najprv označíme atóm O11. Potom
klikneme na tlačidlo Move Near na záložke Symmetry Tools, čím prejdeme do módu MOVE, a na-
pokon klikneme na niektorý z atómov molekuly H2O, napr. O1w. Výsledok vidíme na obr. 2.59.
Mód MOVE opustíme stlačením klávesy Esc. Keď ukážeme kurzorom myši na vodíkovú väzbu
O11· · ·H1w, zistíme, že jej dĺžka je 1,942 Å. Preto dávame obvykle prednosť usporiadaniu na obr. 2.57,
kde je vodíková väzba kratšia.

Vrátime sa k uvedenému usporiadaniu zadaním príkazu compaq -c a necháme opäť skonvergo-
vať spresňovanie.

2.8.3. Výpočty geometrie molekúl a export geometrických dát do formátu CIF

Výsledkom riešenia štruktúry je množina štruktúrnych parametrov – druhy atómov, súradnice,
obsadzovacie faktory a parametre teplotných kmitov. Tieto parametre sú spresňované v priebehu
štruktúrnej analýzy. Z nich sa sekundárne odvodzujú zvyšné geometrické parametre, ako sú dĺžky
väzieb, väzbové uhly, torzné uhly, roviny preložené atómami a pod.

Spomínané výpočty vyzerajú zavádzajúco jednoducho v programoch ako Mercury a pod., kde
možno získať orientačné údaje pomocou niekoľkých klikov myšou. Použitie takýchto výsledkov
však ľahko zvedie neznalého užívateľa napríklad ku diskusii rozdielov väzbových uhlov poriadku
desatín stupňa tam, kde boli v skutočnosti spresnené s niekoľkostupňovou (!) štandardnou odchýl-
kou. Preto ako samotné štruktúrne parametre, tak aj z nich odvodené výsledky je nutné publiko-
vať spolu s hodnotami ich štandardných odchýliek. V iných programoch, napríklad DIAMOND,
sú štandardné odchýlky odvodených parametrov odhadované na základe štandardných odchýliek
mriežkových parametrov. Určenie reálnych hodnôt štandardných odchýlok odvodených parametrov
vyžaduje znalosť variančno-kovariančnej matice, obsahujúcej na priesečníku i -teho riadku a j -teho
stĺpca kovarianciu – vzájomnú závislosť – medzi i -tym a j -tym prvkom náhodného vektora.22
Táto matica sa vytvára v priebehu spresňovania a po jeho ukončení ju nie je možné zo spres-
ňovaných parametrov nijako odvodiť, preto sa musia výpočty geometrie uskutočniť ako posledný
z výpočtov po ukončení spresňovania (teda s definitívnymi hodnotami kovariancií). Olex2, ako aj
SHELXL umožňujú variančno-kovariančnú maticu uložiť (súbory .vcov resp. .npy (olex2.refine)
resp. .mat (SHELXL) a použiť na výpočet štandardných odchýlok aj takých odvodených geomet-
rických parametrov, ktoré sa nedajú vypočítať pomocou inštrukcií použiteľných v súbore .ins
(tzv. post-refinement výpočty, teda výpočty po ukončení spresňovania).

22 Náhodným vektorom je v našom prípade množina spresňovaných parametrov.
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Najdôležitejšie inštrukcie na výpočet geometrických parametrov sú viazané na súčasné po-
užitie príkazu ACTA, ktorý nimi získané hodnoty odvodených geometrických parametrov (spolu
s ostatnými kryštalografickými dátami) vyexportuje do súboru s príponou .cif.23 Formát CIF je
štandardom, zavedeným IUCr na archiváciu a depozíciu štruktúrnych dát (kap. 5). Nanešťastie,
nie pre všetky geometrické parametre, ktoré sme schopní vypočítať, v súčasnosti existuje defino-
vaný spôsob ich zápisu do súboru .cif – za všetky môžeme spomenúť výpočty rovín, preložených
atómami, ako aj vzájomnej polohy týchto rovín, či týchto rovín a iných atómov navzájom.

Obr. 2.60. Roletové menu s voľbami príkazu ACTA.

Voľby príkazu ACTA sa nachádzajú na roletovom menu záložky Work . Refine (obr. 2.60). Ich
význam je nasledujúci:

1. No ACTA – do súboru s inštrukciami sa nevloží žiadny príkaz ACTA a teda sa nebude exportovať
nijaký súbor .cif. Je to obvyklé nastavenie počas celého spresňovania.

2. ACTA NOHKL – do súboru s inštrukciami sa vloží príkaz ACTA NOHKL. Argument NOHKL spô-
sobí, že sa do súboru .cif nevložia súbory .res, .fab a .hkl. Takto získaný .cif je nevhodný
pre archiváciu či depozíciu, ale dá sa použiť na predbežnú validáciu štruktúry (pozri kap. 2.8.7),
alebo ako vstup do grafických programov.

3. ACTA – do súboru s inštrukciami sa vloží príkaz ACTA.

Zaradenie príkazu ACTA automaticky vedie aj k zaradeniu inštrukcií BOND, FMAP 2, MERG 2, PLAN
a LIST 4. Nemali by sa používať iné príkazy FMAP, MERG a LIST, ani inštrukcia OMIT s pozitívnou
hodnotou s. V prípade použitia SHELXL sa v priebehu výpočtu zobrazí varovanie, ak obsah základ-
nej bunky v inštrukcii UNIT nezodpovedá zoznamu atómov, ktorý sa používa pri výpočte hustoty,
lineárneho absorpčného koeficientu a pod. hodnôt, ktoré sú následne zapísané do súboru .cif.

Ďalším parametrom príkazu ACTAmôže byť hodnota 2θfull. Tá špecifikuje hodnotu 2θ, pre ktorú
sa počíta kompletnosť dát. Ako predvolená hodnota sa používa hodnota 2θ, pri ktorej sin θ/λ =
0,6. Naviac sa počíta aj kompletnosť pri maximálnej hodnote 2θ spomedzi všetkých použitých
reflexií (tzn. neberú sa do úvahy reflexie vylúčené príkazmi SHEL a OMIT s 2θlim, ani systematicky
vyhasnuté reflexie a reflexia F (000)).

Štandardné správanie Olex2 je také, že po zaradení príkazu ACTA vypočíta a do .cif súboru
zapíše iba hodnoty dĺžok väzieb a väzbových uhlov medzi nevodíkovými atómami. Toto správanie
zodpovedá funkcionalite príkazu BOND programu SHELXL. Ak štruktúra obsahuje aj atómy H,
odvodené geometrické údaje musia zahŕňať aj tieto atómy. V takomto prípade použijeme príkaz
BOND $H, ktorý, na rozdiel od základného príkazu BOND, musí byť v .ins súbore uvedený aj pri za-
radení príkazu ACTA, a to ako v prípade, že na spresnenie budete používať výlučne olex2.refine (ako
v tomto cvičení), tak aj pri použití SHELXL.

Ďalším príkazom na výpočet odvodených parametrov je

CONF zoznam atómov

kde zoznam atómov obsahuje aspoň 4 atómy v reťazci za sebou. Príkaz vygeneruje zoznam všetkých
torzných uhlov spolu s ich štandardnými odchýlkami v danom reťazci. Pokiaľ chceme vygenerovať
zoznam všetkých torzných uhlov v kruhu, prvé tri atómy treba opäť vymenovať na konci zoznamu.
Pokiaľ za CONF nenasleduje žiadny zoznam, vygeneruje všetky možné torzné uhly okrem uhlov

23 Na rozdiel od Olex2, SHELXL štandardne zapisuje vypočítané geometrické parametre aj do súboru .lst,
ktorý sa generuje bez ohľadu na prítomnosť inštrukcie ACTA.
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zahŕňajúcich atómy H24. Vypočítané torzné uhly rešpektujú konvenciu definovanú Allenom a Ro-
gersom [7].

Otvoríme si príklad exp_905 a kliknutím na zobrazíme súbor s inštrukciami (súbor sa môže
mierne líšiť, napríklad poradím príkazov). Za príkaz ACTA pridáme červenou zvýraznený riadok:

TITL exp_905 in P2(1)
REM ferrocene derivative - non-centrosymmetric
CELL 0.71073 9.2727 7.9309 17.4559 90 92.352 90
ZERR 2 0.0005 0.0002 0.0006 0 0.004 0
LATT -1
SYMM -X,0.5+Y,-Z
SFAC C H N P Fe
UNIT 62 60 2 2 2
L.S. 10
PLAN 10
SIZE 0.0616 0.3335 0.521
TEMP -173
FMAP 2
ACTA
BOND $H
BASF -0.002254
SHEL 100 0.78
TWIN -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 2
WGHT 0.026512 0.340629
FVAR 3.633899
HKLF 4

REM <olex2.extras>
REM <HklSrc "%D:\\Google%20Drive\\Xray2\\905\\exp_905.hkl">
REM </olex2.extras>

Po spustení tohoto súboru nájdete v súbore .cif zaradenú sekciu s vypočítanými medziató-
movými vzdialenosťami:

loop_
_geom_bond_atom_site_label_1
_geom_bond_atom_site_label_2
_geom_bond_distance
_geom_bond_site_symmetry_2
_geom_bond_publ_flag
Fe1 C2 2.0645(11) . ?
Fe1 C5 2.0322(13) . ?
Fe1 C3 2.0490(13) . ?
Fe1 C8 2.0628(12) . ?
Fe1 C1 2.0534(12) . ?
...
C41 H41a 0.9800 . ?
C41 H41b 0.9800 . ?
C41 H41c 0.9800 . ?
C33 H33 0.9500 . ?
C14 H14 0.9500 . ?

ako aj sekciu s vypočítanými väzbovými uhlami:

loop_
_geom_angle_atom_site_label_1

24 Príkaz CONF je použiteľný iba v programe SHELXL, zatiaľ nefunguje v olex2.refine.
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_geom_angle_atom_site_label_2
_geom_angle_atom_site_label_3
_geom_angle
_geom_angle_site_symmetry_1
_geom_angle_site_symmetry_3
_geom_angle_publ_flag
O20 Zn1 O22 84.03(5) . . ?
O12 Zn1 O22 171.38(5) . . ?
O12 Zn1 O20 87.39(5) . . ?
O10 Zn1 O22 89.59(5) . . ?
...
H25a C25 O23 110.55(9) . . ?
H25a C25 C24 110.55(10) . . ?
H25b C25 O23 110.55(10) . . ?
H25b C25 C24 110.55(10) . . ?
H25b C25 H25a 108.7 . . ?

Olex2 vygeneruje zoznam všetkých medziatómových vzdialeností a väzbových uhlov v štruk-
túre, resp. v jej nezávislej časti. V niektorých prípadoch môže byť zoznam neúplný (často pri ne-
optimálnom usporiadaní častíc v základnej bunke, pozri kap. 2.8.2), alebo naopak, môže obsahovať
niektoré údaje viackrát. Na obidve možnosti obvykle upozorní validačný program (pozri kap. 2.8.6).
Náprava spočíva v nájdení lepšieho výberu asymetrickej časti základnej bunkyy, v doplnení chý-
bajúcich väzieb pomocou ručne vložených príkazov alebo v manuálnom vymazaní nadbytočných
údajov z .cif súboru.

Všimnite si chýbajúce hodnoty štandardných odchýlok vzdialeností d(C–H) a uhlov H–C–H.
Pokiaľ hodnota štandardnej odchýlky chýba, znamená to, že daný atóm H bol spresnený pomocou
viazania (constraint) s pevne danou hodnotou d(C–H) alebo uhla H–C–H.

Keďže príkaz CONF, ktorý generuje zoznam torzných uhlov, v olex2.refine nefunguje, torzné
uhly musia byť počítané individuálne. Nie je to obvykle na prekážku, keďže zväčša potrebujeme
diskutovať iba hodnoty vybraných torzných uhlov.

„Univerzálnymi“ príkazmi na výpočet lokálnej geometrie sú sel a esd. Hlavný rozdiel medzi
nimi je ten, že esd počíta aj hodnoty štandardných odchýliek (za predpokladu, že bola uložená
variančno-kovariančná matica). Obidva príkazy sa používajú veľmi podobne; po výbere „objektov“
(teda spravidla atómov, ale môžu to byť napr. aj roviny definované príkazom mpln, ako si ukážeme
ďalej) a následnom zadaní príkazu sel do konzoly vypočítame:

1. dĺžku väzby (vzdialenosť25) v prípade označenia dvoch atómov,
2. väzbový uhol v prípade označenia troch atómov,
3. torzný uhol 1–2–3–4, uhly 1–2–3 a 2–3–4 a vzdialenosti d(1–2), d(2–3) a d(3–4) v prípade

označenia štyroch atómov.

Príkaz esd sa správa trochu rozdielne a poskytuje:

1. chirálny objem 26 v prípade označenia jedného atómu,
2. dĺžku väzby (vzdialenosť) v prípade označenia dvoch atómov,
3. uhol 1–2–3 a vzdialenosť atómu 1 od priamky preloženej atómami 2 a 3 v prípade označenia

troch atómov,
4. torzný uhol 1–2–3–4 a objem tetraédra s vrcholmi 1, 2, 3 a 4 v prípade označenia štyroch

atómov.

Výpočet uhlov poskytuje dve hodnoty, vypočítané numericky a analyticky. Numerická metóda
počíta hodnotu štandardnej odchýlky s použitím variančno-kovariančnej matice, analytická s vy-
užitím štandardných odchýlok mriežkových parametrov.

25 V prípade označenia objektov typu priamka alebo rovina.
26 Chiral volume, v Olex2 nazývaný „tetrahedra volume“, je definovaný ako objem tetraédra, tvoreného tromi

väzbami medzi chirálnym atómom a jeho tromi susednými nevodíkovými atómami.
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Obr. 2.61. Kontrola času vytvorenia .vcov súboru, obsahujúceho variančno-kovariančnú maticu.

Nevýhodou je, že sa takýmto spôsobom vypočítané hodnoty nezapíšu do súboru .cif.27 Vy-
počítané hodnoty sa však vypisujú ako do konzoly, ako aj do .log súboru ( ).

Obr. 2.62. Umiestnenie záložky Geometry
na karte View.

Aby sme mohli korektne vypočítať hod-
noty štandardných odchýlok, musí byť vy-
počítaná a uložená finálna variančno-ko-
variančná matica z posledného spresňova-
nia, pričom toto spresňovanie musí byť
úplne skonvergované (tmavozelené pole
Shift s hodnotou max. 0,001 a zelené
(a zhodné) hodnoty váhových paramet-
rov). V prípade pochybností skontrolujte
čas vytvorenia súboru .vcov (resp. .npy
alebo .mat), ktorý má byť zhodný s časom
ukončenia posledného spresňovania – adre-
sár so súbormi zobrazíte kliknutím na
(obr. 2.61). Pokiaľ príkaz esd hlási chybu,
alebo neposkytuje hodnoty štandardných
odchýlok, variančno-kovariančná matica sa
pravdepodobne z nejakých dôvodov neu-
kladá. V takom prípade kliknite na tlačítko
Refine and Save e.s.d. info na karte View,
záložke Geometry (obr. 2.62).

2.8.4. Výpočty geometrie s použitím
rovín

Pri výpočtoch geometrie molekúl obsahujúcich napr. aromatické kruhy je často potrebné počítať
vzdialenosti a uhly medzi rovinami preloženými atómami jednotlivých kruhov (alebo systémami
ako celkom), alebo týmito rovinami a inými objektami, predovšetkým atómami. Analýza geomet-
rie takýchto systémov môže byť veľmi komplexná, preto sa v tejto kapitole budeme venovať iba
základom.

Aby sme vytvorili rovinu, označíme atómy C1–C5 a do konzoly zadáme príkaz mpln (M ean
Plane)28, prípadne klikneme na tlačidlo Mean Plane na záložke Geometry karty View (obr. 2.62).
Do konzoly a .lst súboru29 sa zapíšu parametre vypočítanej roviny, preloženej cez vybraté atómy:

27 Správaním podobný „univerzálny“ príkaz na výpočet geometrických parametrov existuje aj v SHELXL –
RTAB.

28 V programe SHELXL sa na výpočty geometrie zahŕňajúcej roviny preložená atómami používa príkaz MPLA.
29 V súčasnosti ani olex2.refine, ani SHELXL nedokážu vyexportovať parametre rovín a odvodené geometrické

údaje do súboru .cif.
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Obr. 2.63. Roviny preložené cyklopentadienylovými kruhmi v štruktúre exp_905.

Atom-to-plane distances for C1 C2 C3 C4 C5
Label | D/A | | Label | D/A | | Label | D/A |
C1 | -0.001 | | C2 | 0.002 | | C3 | -0.002 |
C4 | 0.002 | | C5 | -0.000 | | | |
Plane equation: 0.217*X +0.072*Y +0.974*Z +4.841 = 0
HKL direction: 0.415509, 0.118048, 3.475238
RMSD/A: 0.002

Hodnoty D/A udávajú vzdialenosť jednotlivých atómov od preloženej roviny (takto sa dá od-
haliť „uletený“, do roviny už nepatriaci atóm), RMSD/A potom udáva kvadratický priemer (Root
Mean Square) týchto vzdialeností. Vo vyznačenom kruhu sa zobrazí priehľadná rovina s vyzna-
čeným geometrickým stredom (centroidom). Podobným spôsobom preložíme atómami C6–C10 aj
druhú rovinu. Výsledok vidíme na obr 2.63.

Pri práci s objektami príkazy sel a esd vracajú hodnoty rozdielnych parametrov, ako pri
práci s atómami v kap. 2.8.3. Podľa počtu vybratých objektov sú výsledkami použitia príkazu sel
nasledujúce hodnoty:

1. Pri výbere roviny a atómu:
a) vzdialenosť atómu od roviny,
b) vzdialenosť atómu od geometrického stredu (centroidu) roviny,
c) zlomkové súradnice kolmej projekcie atómu do roviny,
d) vzdialenosť kolmej projekcie bodu do roviny od centroidu rovin,
e) uhol medzi spojnicami atómu s centroidom roviny a bodu projekcie atómu do roviny s cen-

troidom roviny.
2. Pri výbere dvoch rovín:

a) uhol zvieraný normálami obidvoch rovín,
b) vzdialenosť geometrických stredov obidvoch rovín,
c) vzdialenosť prvej roviny od centroidu druhej roviny,
d) vzdialenosť medzi kolmým priemetom centroidu prvej roviny do druhej roviny od centroidu

druhej roviny,
e) vzdialenosť druhej roviny od centroidu prvej roviny,
f) vzdialenosť kolmého priemetu centroidu druhej roviny do prvej roviny od centroidu prvej

roviny.
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Obr. 2.64. Výber bodu a roviny s výsledkom vráteným príkazom sel.

3. Pri výbere dvoch rovín a atómu, ležiaceho medzi nimi : uhol medzi centroidom prvej roviny,
atómom a centroidom druhej roviny.
Výber sa musí vykonať v poradí prvá rovina – atóm – druhá rovina.

Vráťme sa ku príkladu exp_905, vyberme rovinu C1–C5 (kliknutím na rovinu, nie výberom
atómov!) a atóm Fe1, dostaneme výsledok (obr. 2.64):

Distance (plane-atom): -1.647
Distance (plane centroid-atom): 1.647
Atom projection to the plane fractional coordinates: -0.044343, 0.635994, 0.271448
Centroid-projection point distance: 0.022
Atom-Centroid-projection point angle: 89.24

Pri výbere dvoch rovín, teda C1–C5 a C6–C10, bude výsledok nasledujúci:

Angle (plane normal-plane normal): 5.337
Distance (plane centroid-plane centroid): 3.301
Distance (plane[C1 C2 C3 C4 C5]-centroid): -3.298
Shift (plane [C1 C2 C3 C4 C5]-plane): 0.156
Distance (plane[C9 C10 C6 C7 C8]-centroid): 3.298
Shift (plane [C9 C10 C6 C7 C8]-plane): 0.151

Napokon pri výbere roviny C1–C5, atómu Fe1 a roviny C6–C10 bude výsledkom:

Angle between plane centroid - atom - plane centroid: 176.021

Ak namiesto toho použijeme príkaz esd, budú vypočítané hodnoty vrátane štandardných od-
chýliek s použitím variančno-kovariančnej matice, pričom výpočet vráti hodnoty nasledujúcich
odvodených parametrov:

1. Pri výbere roviny :
a) kvadratický priemer vzdialeností jednotlivých atómov od roviny,
b) karteziánske súradnice geometrického stredu roviny,
c) zlomkové súradnice geometrického stredu roviny.

2. Pri výbere atómu a roviny :
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a) vzdialenosť atómu od roviny,
b) vzdialenosť atómu od centroidu roviny.

3. Pri výbere dvoch rovín:
a) uhol medzi normálami vybraných rovín,
b) vzdialenosť centroidov vybraných rovín,
c) vzdialenosť prvej vybranej roviny od centroidu druhej roviny,
d) vzdialenosť kolmého priemetu centroidu prvej roviny do druhej roviny od centroidu druhej

roviny,
e) vzdialenosť druhej vybranej roviny od centroidu prvej roviny,
f) vzdialenosť kolmého priemetu centroidu druhej roviny do prvej roviny od centroidu prvej

roviny,
g) „twist angle“ – uhol odráža rotáciu rovín okolo spojnice centroid-centroid; ide o uhol zvieraný

projekciami normál obidvoch rovín do roviny kolmej na spojnicu centroidov,
h) „fold angle“ – uhol zvieraný projekciami normál obidvoch rovín do roviny, ktorá obsahuje

spojnicu centroidov a rozdeľuje uhol medzi projekciami obidvoch rovín do roviny kolmej
na spojnicu centroidov (pozri bod g)) na polovicu; v naftaléne by tento smer zodpovedal
zároveň smeru väzby na spojnici kruhov.
„Twist angle“ a „fold angle“ sú teda dekonvolúciou uhla, zvieraného normálami obidvoch
rovín, do dvoch navzájom kolmých smerov.

4. Pri výbere dvoch rovín a atómu: uhol medzi centroidom prvej roviny, atómom a centroidom
druhej roviny (výber sa opäť musí urobiť v poradí prvá rovina – atóm – druhá rovina).

5. Pri výbere dvoch atómov a roviny :
a) uhol medzi spojnicou atómov a normálou roviny,
b) uhol medzi atómom 1, centroidom roviny a atómom 2 (v poradí závisiacom na poradí

označenia objektov).

Ak v našom príklade vyberieme rovinu C1–C5, dostaneme po použití príkazu esd ako výsledok
výpis parametrov roviny:

Using smtbx matrix for the calculation
RMS: 0.001802902729292(17)
Plane C1 C2 C3 C4 C5 RMS: 0.001802902729292(17) A
Plane C1 C2 C3 C4 C5 Cartesian centroid : {-0.5844(6), 5.0427(6), 4.7297(5)}
Plane C1 C2 C3 C4 C5 fractional centroid : {-0.0421(6), 0.6358(6), 0.2712(5)}
Pri výbere atómu Fe1 a roviny C1–C5 bude výsledkom:

Using smtbx matrix for the calculation
Fe1 to plane C1 C2 C3 C4 C5 distance: -1.6471(6) A
Fe1 to plane C1 C2 C3 C4 C5 centroid distance: 1.6473(6) A

Príkaz esd spolu s vybratými rovinami C1–C5 a C6–C10 vráti nasledujúce hodnoty:

Using smtbx matrix for the calculation
Plane C1 C2 C3 C4 C5 normal to plane normal angle: 5.34(5)
Plane centroid to plane centroid distance: 3.3012(7) A
Plane [C1 C2 C3 C4 C5 ] to plane centroid distance: -3.2975(8) A
Plane [C1 C2 C3 C4 C5 ] to plane shift: 0.156(2) A
Plane [C9 C10 C6 C7 C8 ] to plane centroid distance: 3.2977(8) A
Plane [C9 C10 C6 C7 C8 ] to plane shift: 0.151(2) A
Plane C1 C2 C3 C4 C5 to plane twist angle: 179.9(15)
Plane C1 C2 C3 C4 C5 to plane fold angle: 5.33(16)

Pri výbere roviny C1–C5, atómu Fe1 a roviny C6–C10 (v danom poradí) dostaneme iba hodnotu

Using smtbx matrix for the calculation
Angle between plane centroid - atom - plane centroid: 176.02(3)

a napokon po vybratí atómu P1, roviny C1–C5 a atómu Fe1 dostávame výsledok:
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Using smtbx matrix for the calculation
P1-Fe1 to plane normal C1 C2 C3 C4 C5 angle: 118.22(4)
P1-plane centroid -Fe1 angle: 89.96(3)

Olex2 ďalej umožňuje orientačné vyhľadanie π–π interakcií pomocou príkazu pipi. Po jeho
zadaní do konzoly dostaneme pre príklad exp_905 nasledujúci výsledok:

Plane #1 C11 C16 C15 C14 C13 C12
Plane #2 C21 C26 C25 C24 C23 C22
Plane #3 C31 C36 C35 C34 C33 C32
Considering plane #1
No interactions found
Considering plane #2
No interactions found
Considering plane #3
No interactions found

Štruktúra exp_905 teda neobsahuje žiadne π–π interakcie. Všimnite si však, že tento príkaz je
limitovaný iba na šesťčlenné kruhy a prípadné interakcie napríklad cyklopentadienylových kruhov
nedokáže vyhľadať.

Ako vidno, výpočty geometrie zahŕňajúce roviny preložené atómami poskytujú hodnoty mno-
hých odvodených parametrov. Je na uvážení kryštalografa, ktoré z nich sú pre diskusiu študovanej
zlúčeniny relevantné a začiatočníci by mali analýzu štruktúr s použitím týchto geometrických cha-
rakteristík konzultovať so skúseným kryštalografom.

2.8.5. Výpočty geometrie vodíkových väzieb

Napriek známym problémom s lokalizáciou vodíkových atómov je röntgenová štruktúrna ana-
lýza najdôležitejšou metódou štúdia vodíkových väzieb v tuhej fáze.

Na vyhľadanie možných vodíkových väzieb v programe Olex2 slúži, podobne ako v SHELXL,
príkaz HTAB. Jeho konzolová podoba má syntax

htab uhol [120] d [2.8] [-t] [-g]

kde uhol udáva minimálnu veľkosť uhla D–H· · ·A a d maximálnu hodnotu vzdialenosti d(D · · ·A),
na základe ktorých budú vyhľadané vodíkové väzby.30 Po zadaní htab bez ďalších argumentov budú
vyhľadané všetky vodíkové väzby so vzdialenosťou d(D · · ·A) ≤ 2,8 Å a uhlom D–H· · ·A≥ 120°.
Ako predvolené donorové/akceptorové atómy sa uvažujú N, O, F, Cl a S.

Prepínač -t umožňuje pridať ďalšie donorové atómy, napr. ak chcete rozšíriť vyhľadávanie
o väzby C–H· · ·X a o väzby s donorom/akceptorom Br, použijeme

htab -t=C,Br

Slabé vodíkové väzby však zároveň vyžadujú rozšírenie rozsahu prehľadávaných uhlov a vzdia-
leností (napr. SHELXL používa ako predvolenú hodnotu minimálnej veľkosti uhla D–H· · ·A 110°
a ako hodnotu d používa r(A) + 2 Å). Ak by sme teda zobrali do úvahy r(Br) = 1,2 Å, mohli by
sme predvolené správanie SHELXL približne napodobniť príkazom

htab 110 3.2 -t=C,Br

V tomto prípade si však treba uvedomiť, že Olex2 vyhľadá vodíkové väzby s d(D · · ·A) ≤ 3,2 Å
nielen pre donorový/akceptorový atóm Br, ale aj pre atómy s podstatne menším efektívnym po-
lomerom (SHELXLovská implementácia sa správa „inteligentnejšie“, ale jej použitie je ťažkopád-
nejšie). Preto treba vygenerovaný zoznam možných vodíkových väzieb starostlivo skontrolovať.
Podobne aj algoritmy príkazov HFIX/AFIX nie sú neomylné, čo ďalej podčiarkuje nutnosť kritického
vyhodnotenia vygenerovaného zoznamu vodíkových väzieb.

Prepínač -g expanduje štruktúru, pokiaľ sú niektoré z vodíkových väzieb generované pomocou
operácií symetrie (teda sa nenachádzajú v rámci asymetrickej časti základnej bunky).

30 Manuál mylne uvádza predvolené hodnoty 150° a 2,9 Å.
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Vrátime sa k príkladu znheg. Po otvorení súboru .res zadáme do konzoly príkaz htab. Do kon-
zoly sa vypíše hlásenie:

Processing HTAB with max D-A distance 2.8 and minimum angle 120
HTAB O22 O11_$1 d=2.595
HTAB O23 O21_$2 d=2.715
HTAB O12 O21_$3 d=2.656
HTAB O13 O1w d=2.665
HTAB O1w O11_$4 d=2.757
HTAB O1w O13_$5 d=2.74

Vo výpise vidíme zoznam všetkých nájdených vodíkových väzieb, ktoré zodpovedajú predvole-
ným parametrom, spolu so vzdialenosťami d(H · · ·A). Všimnite si, že niektoré atómy sú nasledované
znakmi _$n . Znamená to, že táto vodíková väzba smeruje na akceptorový atóm mimo nami defino-
vanú asymetrickú časť základnej bunky, ktorý sa generuje pomocou operácie symetrie definovanej
inštrukciou EQIV $n . Tieto inštrukcie, spolu s inštrukciami HTAB definujúcimi jednotlivé vodíkové
väzby, sú príkazom htab automaticky vložené do súboru s inštrukciami ( ):

TITL Zn(II) bis(2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)acetate)
CELL 0.71073 19.0518 12.1167 7.1255 90 99.961 90
ZERR 4 0.0011 0.0007 0.0005 0 0.005 0
LATT 1
SYMM -X,0.5+Y,0.5-Z
SFAC C H N O Zn
UNIT 48 104 8 36 4
EQIV $1 +X,0.5-Y,-0.5+Z
EQIV $2 1-X,-0.5+Y,0.5-Z
EQIV $3 +X,1.5-Y,0.5+Z
EQIV $4 -X,0.5+Y,-0.5-Z
EQIV $5 +X,1.5-Y,-0.5+Z
DFIX 0.84 H2w O1w O1w H1w
SADI 0.01 O22 H22 O12 H12
DANG 1.346 H2w H1w
L.S. 10
PLAN 20
TEMP -173
HTAB O22 O11_$1
HTAB O23 O21_$2
HTAB O12 O21_$3
HTAB O13 O1w
HTAB O1w O11_$4
HTAB O1w O13_$5
FMAP 2
BOND $H
ACTA NOHKL
OMIT 2 0 0
WGHT 0.020872 1.298031
FVAR 0.487166
HKLF 4

REM <olex2.extras>
REM <HklSrc "%D:\\Google%20Drive\\Xray2\\znheg\\znheg.hkl">
REM </olex2.extras>

Príkaz HTAB má v tomto prípade syntax

HTAB donor akceptor
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kde donor označuje donorový atóm a akceptor akceptorový atóm; pokiaľ sa akceptor nachádza
mimo použitú asymetrickú časť základnej bunky, akceptorový atóm je definovaný nielen menom, ale
aj odkazom na zodpovedajúcu operáciu symetrie, potrebnú na jeho vygenerovanie. Táto operácia
symetrie sa definuje príkazom

EQIV $n symmop

kde $n je číselný odkaz pre použitie v iných inštrukciách – ako napr. HTAB či CONF – pomocou refe-
rencie _$n za menom atómu a symmop je popis operácie symetrie s použitím rovnakej notácie, ako
v príkaze SYMM. Operácia symetrie musí byť definovaná predtým, ako bude použitá (teda EQIV musí
byť v súbore s inštrukciami pred korešpondujúcim príkazom HTAB). Popisovaná operácia nemusí
byť operáciou priestorovej grupy symetrie danej štruktúry. Referenčné číslo n môže nadobúdať
hodnoty 1 – 511, pričom sa žiadne nesmie vyskytnúť viac ako raz.

Použitie inštrukcií HTAB vo forme HTAB donor akceptor (v prípade potreby spolu s príslušnými
inštrukciami EQIV) vedie pri súčasnom použití príkazu ACTA k zaradeniu tabuľky s parametrami
vodíkových väzieb (tak, ako boli definované príkazmi HTAB) do súboru .cif. Pochopiteľne, musíte
nechať opäť prebehnúť aspoň jedno kolo spresňovania. V našom prípade dostávame:

loop_
_geom_hbond_atom_site_label_D
_geom_hbond_atom_site_label_H
_geom_hbond_atom_site_label_A
_geom_hbond_distance_DH
_geom_hbond_distance_HA
_geom_hbond_distance_DA
_geom_hbond_angle_DHA
_geom_hbond_site_symmetry_A
O23 H23 O21 0.8400 1.883(4) 2.7146(18) 170(2) 2_645
O13 H13 O1w 0.8400 1.838(3) 2.6652(19) 167.8(9) .
O22 H22 O11 0.764(15) 1.834(16) 2.5948(17) 174(2) 4_565
O12 H12 O21 0.766(15) 1.891(16) 2.6562(18) 177(2) 4_576
O1w H1w O11 0.821(15) 1.942(16) 2.7569(18) 172(2) 2_554
O1w H2w O13 0.823(15) 1.917(15) 2.740(2) 178(2) 4_575

Jednotlivé stĺpce majú nasledovný význam:

1. donorový atóm,
2. atóm vodíka, viazaný na donorový atóm,
3. akceptorový atóm,
4. vzdialenosť d(D–H) – pokiaľ bola poloha atómu určená pomocou viazania (constraint), táto

hodnota nemá uvedenú hodnotu štandardnej odchýlky,
5. vzdialenosť d(H · · ·A),
6. vzdialenosť d(D · · ·A),
7. uhol D–H· · ·A,
8. operácia symetrie, generujúca polohu akceptorového atómu (je to vlastne iný spôsob zápisu

inštrukcie EQIV). . znamená, že akceptorový atóm sa nachádza vnútri definovanej asymetrickej
časti základnej bunky.

Tento zoznam treba dôkladne skontrolovať, či obsahuje všetky očakávané vodíkové väzby. Po-
kiaľ niektoré – pravdepodobne slabšie – nie sú prítomné, zmeriame geometriu chýbajúcich väzieb
(môžete ich vyhľadávať pomocou funkcie BANG .Explore z kontextového menu, pozri napr. ka-
pitolu 2.7.9) pomocou príkazov sel alebo esd (kap. 2.8.3) a upravíme parametre vyhľadávania –
minimálny väzbový uhol a maximálnu vzdialenosť d(D · · ·A) – v konzolovom príkaze htab. Po jeho
spustení s upravenými parametrami necháme opäť prebehnúť spresňovanie a znovu skontrolujeme
súbor .cif. Rovnako je možné (pamätajte, algoritmy umiestňovania vodíkových atómov ani vy-
hľadávania interakcií nie sú neomylné) zo súboru s inštrukciami (ako aj priamo z .ins súboru)
nadbytočné inštrukcie HTAB zmazať.

Olex2 automaticky zobrazuje prítomné vodíkové väzby prerušovanými čiarami na základe prí-
tomných inštrukcií HTAB v .ins/.res súboroch, alebo na základe prítomnosti zodpovedajúcich
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Obr. 2.65. Výsledok použitia príkazu htab -g na štruktúru znheg po vypočítaní vodíkových väzieb.

dátových položiek v .cif súbore. Pokiaľ sa niektoré z nich nezobrazujú, konzolovým príkazom
fuse môžeme Olex2 prinútiť vodíkové väzby opätovne prepočítať a zobraziť. V prípade problémov
ako prvé skontrolujeme príkazy HTAB v súbore .res.

Konzolový príkaz htab -g slúži na vizualizáciu siete vodíkových väzieb v bezprostrednom okolí
asymetrickej časti základnej bunky. Výsledok jeho použitia vidíme na obr. 2.65. V strede obrázku
sa nachádza molekula komplexu a molekula H2O z asymetrickej časti základnej bunky definovanej
v zozname atómov ( ), resp. v súbore .res alebo .ins. Okolo sa nachádzajú molekuly obsahujúce
akceptorové atómy vodíkových väzieb tak, ako sú definované pomocou inštrukcií EQIV a HTAB. Vo-
díkové väzby sú znázornené ako červené prerušované čiary. Kvôli orientácii bolo zapnuté zobrazenie
základnej bunky pomocou tlačidla zo záložky Quick Drawing Styles na karte View.

Podobne ako v predošlej kapitole, analýza štruktúr, obsahujúcich vodíkové väzby, môže byť
veľmi zložitá a preto je vhodné ich riešenie a interpretáciu konzultovať so skúseným kryštalografom.

2.8.6. Detaily exportu súboru CIF

V záverečných štádiách riešenia kryštálovej štruktúry, po zaradení príkazu ACTA, je na záver
výpočtu vyexportovaný súbor .cif, obsahujúci experimentálne, štruktúrne a geometrické dáta
vyriešenej štruktúry. Tento súbor (jeho „anatómia“ je podrobnejšie rozobraná v kap. 5) slúži na ar-
chiváciu štruktúrnych dát, ako aj na depozíciu štruktúrnych dát do relevantných databáz. Depozí-
cia štruktúrnych dát v zodpovedajúcej databáze je spravidla podmienkou publikovania kryštálovej
štruktúry; v niektorých prípadoch – napr. v časopisoch IUCr – zabezpečuje depozíciu dát vydavateľ.

Obr. 2.66. Riešenie konfliktov medzi údajmi z rôznych zdrojov v prípade štruktúry exp_905.
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V kap. 2.8.3 sme si ukázali voľby príkazu ACTA, súvisiace s exportom výsledkov do formátu
.cif. Ďalšie voľby exportu sa nachádzajú na karte Work, záložke Report, kde je možné ručne vložiť
ďalšie potrebné dáta. Pri prepnutí na túto záložku, alebo pri vykonávaní iných úkonov v rámci
tejto záložky, môže prísť k zobrazeniu vyskakovacieho okna, slúžiaceho na vyriešenie konfliktov
medzi údajmi, pochádzajúcimi z rozličných zdrojov (obr. 2.66).

Obr. 2.67. Editácia experimentálnych údajov
na záložke Report.

Spôsob vyriešenia týchto konfliktov
(spravidla ich je viac, ako na našom ob-
rázku) sa bude prípad od prípadu lí-
šiť. Zjednodušene môžeme povedať, že pre
experimentálne údaje je lepšie zvoliť údaj
zo súboru .cif_od (keďže CrysAlis Pro
experiment priamo riadi a spracováva), než
zo súboru .cif vygenerovanom v Olex2 či
SHELXL. Ako základnú pomôcku možno
použiť farebné kódovanie jednotlivých častí
súboru CIF v kapitole 5, kde údaje zvyčajne
prevzaté z .cif_od súboru sú označené
modrou farbou. Riešenie konfliktných úda-
jov konzultovať so skúseným kryštalogra-
fom – napríklad v uvedenom prípade štruk-
túry exp_905 je lepšie akceptovať údaje
z .cif súboru, generovaného Olex2, pre-
tože obsahujú ako realistickejšie údaje pre
veľkosť kryštálu (3 desatinné miesta na-
miesto 4, pričom vzhľadom na veľkosť
kryštálu a spôsob jej merania by stačilo
uviesť jeho rozmery s presnosťou na 2 de-
satinné miesta), ako aj správnu hodnotu
vlnovej dĺžky použitého žiarenia, ktorá sa
udáva na 5 desatinných miest. Klikneme
teda na hodnoty v stĺpci exp_905.cif
(na obr. 2.66 stredný stĺpec, ale poradie
stĺpcov sa môže v závislosti na postupe
práce meniť); keďže v našom prípade ak-
ceptujeme všetky hodnoty v tomto stĺpci,
môžeme použiť aj tlačidlo Use all v hlavičke
tabuľky.

Ako vidno na obr. 2.67, záložka Re-
port obsahuje početné možnosti editácie
dát, ktoré budú vyexportované do finálneho CIFu. Mnohé z políčok sú predvyplnené na základe
obsahu súboru .cif_od (alebo iných súborov s experimentálnymi dátami, ktoré dokáže Olex2
importovať), pričom tie, ktoré zatiaľ neobsahujú žiadne dáta, sú zvýraznené ružovou farbou. Tu
je možné doplniť experimentálne údaje, ktoré nie sú podchytené v nijakom z importovateľných
súborov. Nie všetky z týchto dátových polí je však povinné vypĺňať – medzi tie povinné patria:

1. Na záložke Crystal
a) Systematic Name – systematický názov zlúčeniny,
b) Colour – stačí uviesť farbu,
c) Size & Shape – je potrebné uviesť ako rozmery, tak aj tvar kryštálu.

2. Na záložke Diffraction
a) Diffractometer – popis použitého difraktometra,
b) Diffraction T (K) – teplota počas merania,
c) Cell Measurement T (K) – teplota počas merania mriežkových parametrov.

3. Kompletnú záložku Absorption Correction, kde
a) Abs Type je použitá metóda korekcie na absorpciu,
b) Abs Details obsahuje odkaz na použitý software, prípadne bibliografickú referenciu,
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c) Abs T max a Abs T min sú hodnoty maximálnej a minimálnej transmitancie Tmax a Tmin.
4. Záložka Citations obsahuje predvyplnené citácie na Olex2 (dokáže automaticky zaradiť aj ci-

tácie na použité programy z balíka SHELX ).

Ďalším údajom, ktorý treba nastaviť v prípade riešenia necentrosymetrických štruktúr, je spô-
sob riešenia absolútnej štruktúry – položka Absolute structure determination (obr. 2.67 úplne dolu).
Obvyklou hodnotou – aj v našom prípade – je Anomalous dispersion, teda určenie absolútnej štruk-
túry na základe porušenia Friedelovho zákona v dôsledku prítomnosti anomálneho rozptylu. V prí-
pade, že hodnoty Flackovho a Hooftovho parametra nie sú štatisticky preukazné (kap. 2.7.8), sa
stáva riešenie absolútnej štruktúry výzvou. Využiť sa potom dá napríklad zavedenie referenčnej mo-
lekuly so známou absolútnou konfiguráciou (Reference molecule, alebo lepšie Reference molecule +
Anomalous Dispersion) – to však obvykle zahŕňa prípravu nového kryštálu, obsahujúceho vhodnú
referenčnú molekulu31. V krajnom prípade sa zvolí absolútna konfigurácia na základe syntézneho
postupu (v prípade stereošpecifických syntéz) – Synthesis. Položka Not applicable označuje iné
spôsoby určenia absolútnej štruktúry (cirkulárny dichroizmus, polarimetriu). Pre centrosymetrické
štruktúry sa táto položka nezobrazuje.

Obr. 2.68. Zoznam zdrojových súborov
a voľby exportu.

Na záložke Source Files (obr. 2.68) sa
zobrazujú všetky zdrojové súbory, údaje
z ktorých sú použité na export súboru CIF.
Pri generovaní finálneho súboru .cif Olex2
prehľadáva adresár, v ktorom sa nachá-
dzajú súbory .res a .hkl, či v ňom nie sú
prítomné aj ďalšie importovateľné súbory
(medzi inými .abs, už spomínané .cif a
.cif_od, .crs, .dat, .ini, .lst, .p4p,
.pcf, ._ls). Pochopiteľne, tým vznikajú
ďalšie možnosti konfliktov medzi dátami
(tabuľka riešenia konfliktov – obr. 2.66 –
bude mať väčší počet stĺpcov). Po uskutoč-

není výberu správnych údajov v tejto tabuľke, teda vyriešení konfliktov, sa objaví zelený nápis All
conflicts are resolved . Pokiaľ pri výbere údajov urobíme chybu, môžeme výber znovu uskutočniť
po kliknutí na Reset Previously Resolved Conflicts.

Tlačidlo EditCifInfo otvorí textový editor s metacif súborom, obsahujúcim údaje o štruktúre
poskladané z vyššie uvedených zdrojov. Obsah tohoto súboru môžeme meniť a tieto úpravy majú
prednosť oproti predchádzajúcim úpravám (napr. v tabuľke riešenia konfliktov, obr. 2.66).

Merge CIF otvorí aktuálny CIF riešenej štruktúry, v ktorom sú metadáta z vyššie spomenutáho
metacif súboru zlúčené s CIF súborom, ktorý je vytvorený na základe výsledkov refinementu –
teda tak, ako je exportovaný.

Roletové menu HKL/RES určuje, akým spôsobom sa do CIFu vložia súbory .hkl (štruktúrne
faktory) a .res (výsledný skript s inštrukciami spresňovania). Menu obsahuje nasledujúce voľby:

1. Include (IUCr) – vloží súbory .hkl a .res do výsledného súboru podľa štandardov CIF, t.j.
štruktúrne faktory ako slučku (loop) a súbor .res ako dátovú položku _iucr_refine_in-
structions_details.

2. Exclude – nevloží do CIFu ani štruktúrne faktory, ani súbor .res. Výsledkom je kratší sú-
bor CIF, obsahujúci iba štruktúrne dáta, vhodný ako vstup do grafických programov, alebo
na predbežnú validáciu v priebehu práce (pozri kap. 2.8.7). Nie je vhodný na archiváciu, ani
na depozíciu dát.

3. Leave as is – ponechá údaje o štruktúrnych faktoroch a spresnení v takom stave, v akom ich
do CIFu vloží použitý program na spresňovanie štruktúry. V prípade olex2.refine je správanie
prekvapivé v tom, že aj voľba ACTA NOHKL (kap. 2.8.3, obr. 2.60) vedie k zaradeniu reflexií
a súboru .res do výsledného súboru .cif. Preto ak chceme dostať „skrátenú“ formu CIFu –
bez štruktúrnych faktorov a inštrukcií spresňovania – používajme vždy voľbu Exclude.

31 Rýchlejším riešením môže byť príprava či výber kvalitnejšieho kryštálu pôvodnej zlúčeniny a jeho premeranie
s využitím vhodnejšej vlnovej dĺžky a optimalizovaných nastavení zberu dát.
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V prípade použitia programu SHELXL je správanie týchto volieb v súbehu s voľbami príkazu
ACTA rozdielne.

Políčko Merge CIF ponecháme vždy zaškrtnuté (slúži iba na odlaďovanie závažných problémov
s exportom). Za týmto políčkom nasleduje zoznam súborov vo formáte CIF, ktoré budú spojené
s CIFom získaným zo spresňovania do výsledného .cif súboru. Zvyčajne tento zoznam obsahuje
iba súbor metacif ; v prípade potreby môžeme pripojiť ďalšie pomocou Add local | default CIF.
Políčko Merge metacif items even if marked for skipping zostáva štandardne nezaškrtnuté (opäť
s výnimkou závažných problémov s exportom).

Finálny CIF nájdete v tom istom adresári, ako súbory INS/RES a HKL ( ).

2.8.7. Validácia súboru CIF

Validácia finálneho CIFu je súbor testov, ktorý zodpovedá 3 základné otázky:

1. Sú uvedené všetky potrebné informácie?

Kontroluje sa, či sú v CIFe prítomné všetky požadované údaje, či sú údaje konzistentné (napr.
či uvedený objem základnej bunky sa zhoduje s objemom, vypočítaným z mriežkových para-
metrov), prípadne či neobsahuje redundantné dáta (viacnásobne uvedené dĺžky väzieb a pod.)

2. Aká je kvalita štruktúrnej analýzy?

Validácia uvádza do vzájomného kontextu údaje ako rozlíšenie, kompletnosť dát, reziduálne
faktory (R(F ), wR(F 2), S, Rint, Rσ), presnosť určenia dĺžok väzieb, maximálne a minimálne
zvyškové elektrónové hustoty, konvergencia refinementu a pod. a porovnáva ich so sadou vše-
obecne prijímaných štandardov. Do tejto kategórie patrí aj validácia štruktúrnych parametrov
Táto otázka je v skutočnosti oveľa zložitejšia, pretože kvalita štruktúrnej analýzy významne
závisí od kvality kryštálu, objektívne je závislá na možnostiach použitého hardwaru (difrakto-
meter, chladiace zariadenie, . . . ) a softwaru a subjektívne od odbornosti výskumníka.

3. Je štruktúra správna?

Najdôležitejšia otázka je z hľadiska softwarového vyhodnotenia zároveň aj najťažšia a na rozdiel
od skúseného kryštalografa, počítačový program poskytuje iba orientačnú odpoveď. Možnosti
softwaru sú obmedzené na upozornenia na všetky nezvyčajné detaily štruktúry a je úlohou
výskumníka, aby upozornenia vyhodnotil a chyby odstránil, alebo atypický výsledok presvedčivo
zdôvodnil.

Automatizovaná validácia bola zavedená z iniciatívy IUCr po nástupe moderných difraktometrov
s plošnými detektormi, schopnými poskytovať stovky až tisíce datasetov ročne. Keďže počet špe-
cializovaných kryštalografov zostal historicky viacmenej rovnaký, kryštálové štruktúry dnes často
riešia aj nešpecialisti, spoliehajúci sa na „neomylnosť softwaru“, a podobne je nedostatkovým ar-
tiklom aj skúsený recenzent. Výstup z validácie mal byť pomôckou ako pre prvú, tak aj pre druhú
skupinu nešpecialistov. Do akej miery tomu tak je, zostáva otázne – napriek existujúcej validácii
autor textu dostal naposledy na recenziu štruktúru so zle určenou priestorovou grupou symetrie,
na čo validačný report jasne upozorňoval, ale autori tomu nevenovali pozornosť, v priebehu písania
tejto kapitoly, a rovnako bol svedkom zamietnutia článku na základe prostej prítomnosti varovaní
kategórie A, ktoré boli dokonale objasniteľné zo samotnej štruktúry v prípade, kedy recenzentom
zjavne nebol skúsený kryštalograf. Viac o automatickej validácii sa možno dočítať v článku [8]. Ako
z článku vyplýva, ani publikácia štruktúry „v renomovanom časopise“ (argumentum ad verecundiam
resp. argumentum ab auctoritate) nemusí byť zárukou správnosti výsledku a v mnohých prípadoch
sa za výsledok „nanútilo“32 želanie niektorého z členov autorského kolektívu. Významnou výba-
vou kryštalografa je preto sebakritika a odolnosť proti nátlaku. Netvrďte nič, čím si nie ste istí,
a neváhajte vyhľadať radu skúsenejšieho kryštalografa, pokiaľ narazíte na zložitejší problém.

Validačný program checkcif je dostupný cez jeho webové rozhranie (obr. 2.69) na adrese http:
//checkcif.iucr.org/. Aktualizovaný prehľad všetkých testov, ktoré checkcif vykonáva, náj-
dete na adrese http://journals.iucr.org/services/cif/datavalidation.html; ako vidíme

32 George Sheldrick raz parafrázoval Johna von Neumanna: „With the right restraints, you can fit an elephant
to any data.“

http://checkcif.iucr.org/
http://checkcif.iucr.org/
http://journals.iucr.org/services/cif/datavalidation.html
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Obr. 2.69. Webové rozhranie validačného programu checkcif.

na obr. 2.70, po kliknutí na názov testu (Test name) sa zobrazí podrobný popis testu vo vyska-
kovacom okne. Vstupom do checkcifu je finálny súbor .cif, obsahujúci pokiaľ možno kompletné
experimentálne a štruktúrne dáta, ideálne aj so štruktúrnymi faktormi a vloženým súborom .res.
Na export takéhoto súboru CIF teda využijeme príkaz ACTA v súbehu s voľbou Include (IUCr)
alebo Leave as is vo voľbách exportu (obr. 2.68).

Obr. 2.70. Zoznam testov, vykonávaných programom checkcif.
Po kliknutí na názov testu sa objaví nápoveda vo vyskakovacom okne.

Olex2 poskytuje rozhranie na komunikáciu s online verziou programu checkcif. Vygenerovaný
CIF sa odošle na kontrolu po stlačení tlačidla Checkcif Report na obr. 2.68. Vo vedľajšom roletovom
menu môžeme zvoliť, či chceme získať validačný report vo formáte HTML (ako webstránku), alebo
vo formáte PDF, ktorý sa obvykle vyžaduje ako príloha k rukopisu, zaslanému do redakcie časopisu.
Pri bežnej práci volíme komfortnejšiu možnosť – HTML zobrazenie. Pokiaľ sa zobrazí chybové
hlásenie

++ There is no cif file to check! Please add the ’ACTA’ command to Shelx!
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zabudli ste zaradiť príkaz ACTA, takže neprišlo ku vygenerovaniu súboru .cif.
Vrátime sa ku príkladu exp_905. Skontrolujeme voľby ACTA (kap. 2.8.3 obr. 2.60) a HKL/RES

(nastaviť na Include (IUCr) alebo Leave as is). Pokiaľ sme posledné spresnenie nenechali prebehnúť
s týmito voľbami, necháme teraz spresňovanie opäť skonvergovať (musíte mať CIF s nulovými
posunmi (Shift) a aktuálnymi hodnotami všetkých parametrov). V roletovom menu za tlačidlom
Checkcif Report zvolíme možnosť html a nakoniec stlačíme tlačidlo Checkcif Report. Do konzoly
sa vypíše oznam

All 2 conflicts have been resolved
Refinement CIF file has been merged with the meta-data cif file
Sending report request

teda

• konflikty medzi údajmi z CIFu, pochádzajúceho zo spresňovania a z metacifu boli vyriešené
na základe predtým vyplnenej tabuľky (obr. 2.66),

• výsledný CIF zo spresňovania a metacif boli spojené do výsledného súboru exp_905.cif,
• požiadavka bola odoslaná na server

a po zobrazení stránky s výsledkami vo webovom prehliadači sa vypíše

Done

Spracovanie požiadavky môže trvať aj dlhší čas v závislosti na momentálnej vyťaženosti serveru.
Pokiaľ nepríde ani po dlhšej dobe – či už z dôvodu preťaženia serveru, alebo chyby pripojenia,
zobrazí sa v konzole chybové hlásenie

Failed to receive Checkcif report...

v takom prípade treba skontrolovať sieťové pripojenie a požiadavku zopakujeme.

Obr. 2.71. Úvodná časť reportu z programu checkcif.

Výsledný report sa zobrazí vo webovom prehliadači a skladá sa z niekoľkých častí. Prvá časť
na obr. 2.71 obsahuje úvodné informácie, V hlavičke vidíme, že ide o základný súbor testov (basic
structural check) – okrem neho existuje ešte súbor testov, určených pre CIF súbory, obsahujúce
celý text článku pre časopisy ako Acta Cryst. Sect. C, Acta Cryst. Sect. E a pod.

Za hlavičkou nasleduje upozornenie, že súbor neobsahuje vložené FCF dáta. FCF boli štruktúrne
faktory vo formáte CIF, zlúčené (merged) podľa priestorovej grupy symetrie. To bránilo recenzen-
tovi v prípade nesprávneho určenia priestorovej grupy symetrie pokúsiť sa problém diagnostikovať
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alebo vyriešiť, preto sa dnes vkladajú nezlúčené (unmerged) dáta v zodpovedajúcej bodovej grupe
kryštálu, alebo v bodovej grupe 1. Prítomnosť nezlúčených dát udáva veta „Structure factors
have been supplied for datablock(s) exp_905“ (v CIFe môže byť aj viacero štruktúr, pričom
každý dátový blok zodpovedá jednej štruktúre; dátový blok pritom nemusí nutne obsahovať vložené
štruktúrne faktory).

Za dôležitým a s obľubou prehliadaným upozornením

THIS REPORT IS FOR GUIDANCE ONLY. IF USED AS PART OF A REVIEW PROCEDURE FOR PUBLI-
CATION, IT SHOULD NOT REPLACE THE EXPERTISE OF AN EXPERIENCED CRYSTALLOGRAPHIC RE-
FEREE.

nasleduje časť s odkazmi na ďalšiu nápovedu (CIF dictionary, Interpreting this report), ako aj
s odkazom Structural factor report s rozšíreným testom štruktúrnych faktorov. Tento test je uži-
točný pri riešení problémov na strane dát (podexpozícia, nesprávne vykonané korekcie, chýbajúce
reflexie, dvojčatenie, hardwarové poruchy na strane difraktometra (problémy s justáciou a kalib-
ráciou, mechanické závady), pohyb kryštálu počas merania, rozklad alebo rádiolýza vzorky, . . . ),
ale jeho vyhodnotenie vyžaduje znalosti presahujúce obsah základného kurzu.

Odtiaľto pre každý dátový blok ( = štruktúru) nasleduje:

1. Hlavička s názvom dátového bloku (tu: exp_905)
2. Presnosť určenia dĺžky niektorých väzieb – pre rigidné väzby, ako napr. Csp3–Csp3 sú očakávané

hodnoty poriadku 0,001 Å a vyššie hodnoty znamenajú problém s kvalitou dát.
3. Použitá vlnová dĺžka (skontrolovať!)
4. Mriežkové parametre
5. Použitá teplota pri meraní (skontrolovať, môžu od nej závisieť rôzne vnútorné parametre, napr.

d(X–H) ).
6. Tabuľka porovnávajúca údaje vypočítané (Calculated) z obsahu základnej bunky v porovnaní

s údajmi uvedenými (Reported) v CIFe. Tieto údaje by sa mali zhodovať (zvlášť v prípade
použitia SHELXL namiesto olex2.refine).
Niektoré nezhody možno vysvetliť tým, že checkcif na jednej strane a olex2.refine či SHELXL
na druhej strane používajú rozdielne hodnoty relatívnych atómových hmotností (pri zhodnom
sumárnom vzorci – Sum formula – vidíme rozdiel medzi uvedenou a vypočítanou hodnotou
Mr o rozmere niekoľko tisícin). Rozdiel medzi hodnotami F (000) spočíva v tom, že olex2.refine
udáva hodnotu so zahrnutím vplyvu anomálneho rozptylu (teda F ′(000) namiesto F (000))
a taktiež používa inú tabuľku rozptylových faktorov. Ak je prítomný rozdiel v hodnote line-
árneho absorpčného koeficientu µ, môže súvisteť s nesúladom medzi pôvodne zadaným a sku-
točným sumárnym vzorcom, alebo medzi zadanou a skutočnou hodnotou Z. Taktiež si treba
overiť, či je sumárny vzorec, použitý pri finálnej korekcii na absorpciu, zhodný so skutočným
sumárnym vzorcom.

V ďalšej časti (obr. 2.72) sú uvedené jednotlivé varovania (Alerts), rozdelené podľa závažnosti
do rôznych úrovní (A–C a G), pričom najzávažnejšie sú varovania kategórie A, ktoré je potrebné
vyriešiť, alebo vysvetliť. Najmenej závažné sú varovania úrovne C, resp. G, ktoré majú charakter
všeobecných informácií. Kliknutím na názov testu (link hnedej farby) môžete opäť získať nápo-
vedu vo vyskakovacom okne, pričom rôzne výsledky toho istého testu môžu viesť k varovaniu
rôznej úrovne. Získať validačný report bez akýchkoľvek varovaní je prakticky vylúčené, situácia
na ilustračnom obrázku je takmer ideálna. Obzvlášť upozornenia úrovne G bývajú iba informatívne
a napr. upozornenie na prítomnú chiralitu

PLAT791_ALERT_4_G Model has Chirality at C40 (Chiral SPGR) R Verify

dostanete v prítomnosti chirálnych častíc vždy. Takéto upozornenia, podobne ako sériu upozornení

PLAT982_ALERT_1_G The Fe-f’= 0.3582 Deviates from IT-value = 0.3463 Check
PLAT982_ALERT_1_G The P-f’= 0.1043 Deviates from IT-value = 0.1023 Check
PLAT983_ALERT_1_G The Fe-f"= 0.8493 Deviates from IT-Value = 0.8444 Check
PLAT983_ALERT_1_G The P-f"= 0.0967 Deviates from IT-Value = 0.0942 Check

ktorých príčinou je, že olex2.refine používa iné hodnoty rozptylových faktorov ako SHELXL, a kto-
rých zdroj v CIFe korektne uvádza:
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Obr. 2.72. Zoznam varovaní programu checkcif s nápovedou.

_atom_type_scat_source ’International Tables Volume C Table 6.1.1.4 (pp. 500-502)’
_atom_type_scat_dispersion_source ’Henke, Gullikson and Davis, At. Data and Nucl.
Data Tables, 1993, 54, 2’

či upozornenie na chýbajúcu reflexiu, nachádzajúcu sa pod θmin a teda zaclonenú lapačom primár-
neho zväzku

PLAT910_ALERT_3_G Missing # of FCF Reflection(s) Below Theta(Min). 1 Note

alebo na približný väzbový poriadok atómu Fe, dobre zodpovedajúci jeho formálnemu oxidačnému
číslu

PLAT794_ALERT_5_G Tentative Bond Valency for Fe1 (II) . 2.09 Info

netreba spravidla nijako komentovať či inak riešiť. Všimnite si, že posledné slovo vo varovaní
naznačuje jeho účel (overiť správnosť – Verify, skontrolovať – Check, poznámka – Note, informácia
– Info a pod.).

Za varovaniami nasledujú inštrukcie, ako zaobchádzať so získanými výsledkami a orientačné
pokyny k publikovaniu CIF súborov v časopisoch IUCr či v iných vedeckých časopisoch.

Záverečná časť reportu je zobrazená na obr. 2.73. Začína časťou Validation response form, čo
bol pôvodný formát odpovede na získané varovania. Dnes sa používa zriedkakedy. Úplne na záver
je vložený obrázok asymetrickej časti základnej bunky validovanej štruktúry s použitím teplotných
elipsoidov vygenerovaný programom PLATON.33 Vzhľadom na to, že mnohé chyby štruktúrnej
analýzy sa prejavujú ako anomálne hodnoty parametrov teplotných kmitov, takýto obrázok umož-
ňuje rýchlu kontrolu.

Vzhľadom na vysokú kvalitu riešenia štruktúry exp_905, ako aj na kvalitu dát, vyriešenie
všetkých odstrániteľných varovaní je triviálne. Obidve varovania úrovne A

EXPT005_ALERT_1_A _exptl_crystal_description is missing
Crystal habit description.
The following tests will not be performed.
CRYSR_01
PLAT699_ALERT_1_A Missing _exptl_crystal_description Value ....... Please Do !

33 Po doinštalovaní programu PLATON je s jeho pomocou možná aj off-line validácia súborov CIF, pokiaľ nie
je k dispozícii pripojenie na internet.
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Obr. 2.73. Záverečná časť reportu z programu checkcif so zobrazením štruktúry exp_905
pomocou teplotných elipsoidov.

sú odstrániteľné, keďže v oboch prípadoch ide iba o nevyplnené či vynechané položky. Presnejšie
– obidve varovania sa týkajú tej istej položky, a to _exptl_crystal_description, ktorá označuje
tvar kryštálu. Kryštál mal tvar platničky [9] a túto hodnotu môžeme doplniť ako ručne, tak aj
na karte Report, záložke Crystal voľbou hodnoty plate v roletovom menu v riadku Size & Shape
(obr. 2.74).

Obr. 2.74. Doplnenie chýbajúcej položky (tvar kryštálu) do súboru .cif.

Ďalším z odstrániteľných varovaní je

PLAT883_ALERT_1_G No Info/Value for _atom_sites_solution_primary . Please Do !

ktoré upozorňuje na to, že CIF neobsahuje údaje o spôsobe riešenia fázového problému, kon-
krétne chýba položka _atom_sites_solution_primary.34 Táto dátová položka udáva, akým spô-

34 Položky _atom_sites_solution obvykle dopĺňa Olex2 na základe postupu práce a obsahu roletových menu
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sobom bol riešený fázový problém a pri použití charge flippingu (olex2.solve) má byť jej hodnota
iterative (pri použití priamych metód sa udáva hodnota direct). Otvoríme metacif kliknutím
na tlačidlo EditCifInfo (obr. 2.68) a na vhodné miesto doplníme

_atom_sites_solution_primary iterative

a zároveň môžeme doplniť aj súvisiace položky

_atom_sites_solution_secondary difmap
_atom_sites_solution_hydrogens geom

ktoré označujú spôsob doplnenia chýbajúcich atómov (dnes prakticky výhradne z mapy diferenčnej
elektrónovej hustoty) a lokalizácie atómov vodíka. V prípade atómov vodíka sa spravidla uplatňujú
hodnoty:

1. difmap – s významom rovnakým ako v predošlej dátovej položke,
2. geom – polohy sa odvodia na základe geometrických zákonitostí pomocou inštrukcií HFIX/AFIX

a zodpovedajúcich podmienok viazania (vzhľadom na postup v kap. 2.7.6, kde boli všetky
atómy vodíka lokalizované geometricky a spresnené s viazaním, je toto správna hodnota),

3. mixed – udáva kombináciu obidvoch uvedených techník.

Obr. 2.75. Doplnenie chýbajúcich položiek _atom_sites_solution do metacifu.

Výsledok vidíme na obr. 2.75. Kliknutím na tlačidlo OK metacif uložíme. Po vygenerovaní
a validácii nového súboru .cif dostaneme takmer čistý report (obr. 2.76). Väčšine jeho obsahu
sme sa už venovali (ide o informatívne položky); výnimkou zostáva „falošný poplach“

PLAT073_ALERT_1_G H-atoms ref, but _hydrogen_treatment Reported as constr Check

ktorého príčinou je, že olex2.refine, na rozdiel od SHELXL, udáva hodnoty štandardných odchýlok
ako x, y a z, tak aj Uiso aj v prípade atómov, spresňovaných pomocou viazania. Ich prítomnosť
checkcif vyhodnotí ako príznak voľného spresňovania; podobné „problémy“ môžu nastať aj pri
použití iných menej používaných programov na spresňovanie štruktúr (JANA2006, CRYSTALS ).

Program a Method na karte Solve (kap. 2.4, obr. 2.6), preto je možné, že v aktuálnej verzii Olex2 už nebude toto
varovanie prítomné. Podobne si Olex2 „stráži“ aj hodnotu dátovej položky _hydrogen_treatment.
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Obr. 2.76. Záverečný stav varovaní vygenerovaných checkcifom pre štruktúru exp_905.

Všimnite si, že názov každého varovania na obr. 2.76, napr. PLAT073_ALERT_1_G obsahuje okrem
názvu testu a jeho úrovne aj jeho typ. Význam typov (1 – 5) je popísaný v zhrnutí počtov varovaní
podľa úrovne a typu; na možné chyby štruktúrneho modelu, a teda zle vyriešenú štruktúru, by
napríklad upozorňovali (neprítomné) varovania typu 2.

V prílohe 1 (str.141) sa nachádza ako príklad reportu vo formáte PDF výstup z checkcifu pre
štruktúru znheg. Podobne, ako v prípade exp_905, všetky varovania úrovne A sú riešiteľné doplne-
ním chýbajúcich dátových položiek do súboru .cif napríklad editáciou metacifu alebo zodpoveda-
júcich kolóniek na záložkách karty Report. Vyššie množstvo chýbajúcich položiek je spôsobené tým,
že kryštál bol meraný na inom pracovisku na difraktometri Bruker KappaCCD, ktorého software
v tom čase neposkytoval žiadny súbor importovateľný do Olex2 s informáciami o vzorke, ako sú roz-
mery, farba a tvar kryštálu (varovania EXPT005_ALERT_1_A, PLAT699_ALERT_1_A, PLAT053_ALERT_
1_C, PLAT054_ALERT_1_C, PLAT055_ALERT_1_C), o detailoch merania a spresnenia mriežkových
parametrov (varovania PLAT183_ALERT_1_A, PLAT184_ALERT_1_A, PLAT185_ALERT_1_A, PLAT197_
ALERT_1_A) či o použitom hardwari (DIFF003_ALERT_1_A). Doplnenie týchto údajov by odstránilo
všetky varovania úrovne A a z varovaní úrovne C by zostalo jediné, PLAT417_ALERT_2_C. To upo-
zorňuje na prítomnosť nezvykle krátkeho kontaktu vodík-vodík medzi atómami H2w a H13. Táto
krátka vzdialenosť je v našom prípade reálna (pozri kap. 2.7.9).

Zostávajúce varovania sú všetky úrovne G. Z nich triviálne sú PLAT068_ALERT_1_G, PLAT982_
ALERT_1_G a PLAT983_ALERT_1_G (nezhodujúce sa hodnoty F (000) a rozptylových faktorov z rov-
nakej príčiny ako v prípade štruktúry exp_905), PLAT793_ALERT_4_G (prítomnosť chirality),
PLAT794_ALERT_5_G (približný väzbový poriadok na atóme Zn). Varovanie PLAT790_ALERT_4_G
upozorňuje na skutočnosť, že ťažisko molekuly H2O sa nachádza mimo hraníc základnej bunky;
tento problém sme diskutovali v kap. 2.8.2.

Skupina varovaní

PLAT002_ALERT_2_G Number of Distance or Angle Restraints on AtSite 7 Note
PLAT172_ALERT_4_G The CIF-Embedded .res File Contains DFIX Records 1 Report
PLAT173_ALERT_4_G The CIF-Embedded .res File Contains DANG Records 1 Report
PLAT176_ALERT_4_G The CIF-Embedded .res File Contains SADI Records 1 Report
PLAT860_ALERT_3_G Number of Least-Squares Restraints ............. 5 Note

sa týka postupu spresňovania. Keďže by v popise spresňovania mali byť popísané všetky použité
viazania (constraints) a obmedzenia (restraints), checkcif ich v tejto časti špecificky vymenuje
(nejde teda o chyby, ale o pripomenutie). Ďalšia skupina varovaní sa týka chýbajúcich či inak
problematických reflexií:

PLAT910_ALERT_3_G Missing # of FCF Reflection(s) Below Theta(Min). 1 Note

udáva 1 chýbajúcu reflexiu pod θmin, teda zakrytú lapačom primárneho zväzku, čo je prirodzené
hardwarové obmedzenie,
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PLAT912_ALERT_4_G Missing # of FCF Reflections Above STh/L= 0.600 6 Note

udáva 6 chýbajúcich reflexií nad hodnotou sin θ/λ = 0,6 (teda nad predvolenou hodnotou θmax)
– pokiaľ je týchto reflexií málo (kompletnosť dát je medzi 99 –100%), problém netreba spravidla
riešiť (úpravou stratégie merania, v horšom prípade prelepením kryštálu). Varovanie

PLAT960_ALERT_3_G Number of Intensities with I < - 2*sig(I) ... 6 Check

hovorí o prítomnosti 6 reflexií so zápornou intenzitou. Pokiaľ ich nie je veľa, opäť netreba problém
riešiť; v závažnejšom prípade treba vylepšiť parametre redukcie dát (intenzita reflexie nadobudne
zápornú hodnotu pri príliš vysoko určenej úrovni pozadia), čo je úloha pre kryštalografa, ktorý
meranie uskutočnil. Napokon

PLAT933_ALERT_2_G Number of OMIT Records in Embedded .res File ... 1 Note

pripomína, že sme z refinementu vynechali jednu reflexiu, pre ktorú sa Fo a Fc významne líšili
(kap. 2.8.1), čo by taktiež malo byť spomenuté v postupe spresňovania. Posledné z varovaní

PLAT978_ALERT_2_G Number C-C Bonds with Positive Residual Density. 6 Info

je svojím spôsobom „pozitívne“ – v kvalitne vyriešených štruktúrach sa na spojniciach atómov
zvyknú nachádzať maximá zvyškovej elektrónovej hustoty, zodpovedajúce väzbovým elektrónovým
párom. Ide teda o indikátor dobrej kvality výsledku.

Z uvedených príkladov vidíme, že checkcif poskytuje enormné množstvo informácií a varovaní.
Ako použité príklady boli vybraté bezproblémové štruktúry, vyriešené z kvalitných dát; v „bežnom
živote“ sa budete stretávať s širokým spektrom rôznych varovaní. Ich príčiny, ako aj možnosti
riešenia, môžu byť rôzne aj pre sériu rovnakých varovaní v rámci jednej riešenej štruktúry a ich
riešenie budete musieť, ako zvyčajne, konzultovať so skúseným kryštalografom.

Validáciu netreba odkladať na záver štruktúrnej analýzy. Užitočné informácie môže priniesť
už v úvodných štádiách spresňovania štruktúry, napríklad už v štádiu kompletného izotropného
modelu môže validácia poskytnúť informácie o správnom priradení druhov atómov, problémy s ani-
zotropnými teplotnými parametrami môžu upozorniť na prehliadnutý disorder a pod. Takéto po-
užívanie checkcifu však vyžaduje určité skúsenosti.





Kapitola 3

Grafická prezentácia kryštálových štruktúr

Jednou z výhod programu Olex2 je, že obsahuje prepracovaný grafický modul na prípravu
obrázkov kryštálových štruktúr.

Obrázky sú neoddeliteľnou časťou popisu kryštálových štruktúr. Výber obrázkov záleží na in-
formácii, ktorú potrebujeme podať. V organickej chémii, kde ide o potvrdenie syntézy konkrétnej
zlúčeniny, môže stačiť iba obrázok zobrazujúci štruktúru molekuly (prípadne viacerých molekúl,
ak Z ′ > 1) s atómami charakterizovanými pomocou elipsoidov, popisujúcich anizotropné teplotné
kmity. Slangovo sa nazývajú „ortepovské obrázky“ (ORTEP plots) – podľa programu ORTEP (Oak
Ridge Thermal E llipsoids P lot). Spravidla sú v niektorom z vektorových formátov, napr. EPS
(ďalšou vhodnou možnosťou je SVG alebo PDF, z formátov, ktoré sa používali v minulosti, možno
spomenúť HPGL). Výhodou je, že sadzač môže obrázok do článku ľubovoľne naškálovať bez toho,
aby vznikli problémy typu pixelizácia (príznakom sú napr. „zubaté“ rovné čiary), či strata ostrosti.
Ďalšou výhodou je, že čiarová grafika sa dá dobre prispôsobiť farebnej (elektronická verzia) aj
čiernobielej (tlačená verzia) verzii článku. Do prezentácie môžeme ten istý obrázok vyexportovať
v bitmapovom formáte s priestorovým tieňovaním. Pri tvorbe obrázkov sa riadime sa zásadami
popísanými v kap. 3.1.

V anorganickej chémii je situácia pestrejšia. Ak máme štruktúru iónového alebo kovového typu,
často používame zobrazenie vhodného pohľadu na základnú bunku, pričom ióny zobrazujeme po-
mocou teplotných elipsoidov, prípadne iba gulí. Komplexné ióny môžeme s výhodou zobraziť po-
mocou aniónových polyédrov. Pokiaľ je zaujímavá aj samotná štruktúra takéhoto komplexného
iónu alebo vzájomné interakcie jednotlivých stavebných častíc, môžu byť zobrazené na ďalších ob-
rázkoch, napr. s vyznačením zaujímavých geometrických parametrov (dĺžky väzieb alebo väzbové,
príp. torzné uhly). S výhodou môžeme použiť tieňovanie na dosiahnutie priestorového podania.
V takom prípade často používame bitmapové formáty, pričom musíme zvážiť správne rozmery
a rozlíšenie podľa toho, v akom médiu (prezentácia alebo tlačená forma) bude obrázok použitý.

Väčšina koordinačných zlúčenín so zložitejšími ligandmi predstavuje z hľadiska zobrazenia ná-
ročnejší problém. Býva vhodné skryť nedôležité atómy vodíka (napr. atómy H, ktoré nie sú zapojené
do siete vodíkových väzieb), niekedy si situácia vynúti aj skrytie všetkých atómov vodíka. V takom
prípade treba zvážiť použitie ďalších obrázkov, zobrazujúcich zaujímavé detaily siete vodíkových
väzieb. V prípade, že sa v štruktúre okrem silných vodíkových väzieb nachádzajú aj väzby stredne
silné či slabé, treba zvážiť, ktoré sú pre výstavbu štruktúry podstatné, aby boli ilustrácie prehľadné.

Dve základné ilustrácie kryštálovej štruktúry teda sú:

1. Obrázok vzorcovej jednotky – vychádza z asymetrickej časti základnej bunky, expandovaný tak,
aby na ňom boli zobrazené kompletné molekuly stavebných častíc látky s najdôležitejšími me-
dzimolekulovými interakciami (spravidla silné O–H· · ·O a N–H· · ·O väzby). Okrem zobrazenia
geometrie jednotlivých častíc je účelom tohoto obrázku zobraziť číslovanie atómov (numbering
scheme) pre ďalšie použitie v texte.

2. Vhodný pohľad na základnú bunku a príp. jej najbližšie okolie, vystihujúci usporiadanie sta-
vebných častíc v základnej bunke (cell packing).

3.1. Zobrazenie vzorcovej jednotky a číslovania atómov

Základom pre prvý z obrázkov je zobrazenie nezávislej časti základnej bunky. Pokiaľ sa niektoré
zo stavebných častíc nachádzajú v špeciálnych polohách (a teda sú prítomné ako nekompletné
fragmenty), tieto molekuly skompletizujeme (expandujeme do vedľajších ASU). Snažíme sa re-
špektovať stechiometriu – ak to požadované rozmery obrázku a prehľadnosť dovolia, tak napr.
obrázok štruktúry (NH4)2[Cu2(H2O)4(NH3CH2COO)2(NH2CH2COO)2]H2V10O28 · 6H2O by mal
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obsahovať 1 anión, 1 komplexný katión, 2 amónne katióny a 6 molekúl H2O. Druhou možnosťou je
rešpektovať symetriu a zobraziť obklopenie dekavanadičnanového aniónu aj „zľava“, ktoré získame
premietnutím katiónov a molekúl vody cez stred symetrie aniónu. Obrázok obsahuje aj číslovanie
atómov (numbering scheme), pričom číslujeme spravidla len jednu symetricky nezávislú časť ató-
mov, ako aj podrobnejšie znázornenie medzimolekulových interakcií. V tomto obrázku je vhodné
použiť zobrazenie pomocou teplotných elipsoidov. Ich použitie umožňuje jednoduchú vizuálnu kon-
trolu štruktúry (2.8.7). Podľa potreby ďalej zaraďujeme obrázky, zobrazujúce iné podstatné detaily
štruktúry, ako sieť vodíkových väzieb (pokiaľ na zobrazenie všetkých dôležitých detailov nesta-
čili vyššie uvedené obrázky), iné dôležité nekovalentné interakcie (π-π, C–H. . . π, halogén-halogén,
atď.), či zaujímavé geometrické detaily (diskutované väzbové či torzné uhly, deformácie polyédrov,
vzájomné poloha častíc alebo skupín a iné).

Na obr. 3.1 vidíme zobrazenie základného štruktúrneho motívu popisovanej zlúčeniny pomocou
teplotných elipsoidov. Všimnite si, že v porovnaní s obr. 3.3 lepšie vidíme, kde je anión protonizo-
vaný. Takisto je lepšie vidieť detaily štruktúry komplexného katiónu. To je potrebné zdôrazniť preto,
že práve v tejto zlúčenine boli prvý raz pozorované dva rozdielne spôsoby koordinácie β-alanínu na
atóm medi.

Dekavanadičnanový anión aj komplexný katión sú na obrázku expandované. Vyplýva to jednak
z priestorovej grupy P 1̄ a z faktu, že ako katión, tak aj anión sa svojím ťažiskom nachádzajú
na stredoch symetrie, takže nezávislá časť základnej bunky obsahuje iba polovicu katiónu a polo-
vicu aniónu (Z ′ = 0,5). Vidíme to aj z číslovania, kde indexy a a b pri číslach atómov označujú
symetricky odvodené atómy, patriace do niektorej zo susedných ASU. Chybou však je, že v popisku
k obrázku chýba popis zodpovedajúcich operácií symetrie (porovnajte s obr. 3.2). Určitým kom-
promisom, vynúteným rozsahom článku (ide o Communication, takže potreba dodržať maximálny
rozsah) a založenom na požiadavke redaktora, je aj absencia druhého katiónu na „opačnej strane“
aniónu (zobrazeného cez stred symetrie, ležiaci v ťažisku aniónu) a podobne premietnutých molekúl
vody O101, O102 a amónneho katiónu N1A. Podobným kompromisom je aj nezobrazenie atómov
vodíka na molekulách kryštálovej vody a katióne NH +

4 , ako aj ich zapojenia do siete intermole-
kulárnych vodíkových väzieb. Zvyšné atómy vodíka nie sú zobrazené z dôvodu lepšej prehľadnosti.

3.2. Zobrazenie usporiadania základnej bunky

Druhým obrázkom je pohľad na základnú bunku (cell packing), najlepšie v smere niektorej
z kryštalografických osí, prípadne v inom vhodnom smere, v ktorom vynikne vzájomné usporiada-
nie jednotlivých častíc a prípadne najdôležitejšie interakcie (silné vodíkové väzby, π-stacking a pod.)
v základnej bunke. Tento býva spravidla zjednodušený použitím zobrazenia polyaniónov a jedno-
duchších komplexných častíc pomocou polyédrov, skrytím nepodstatných atómov vodíka, alebo
vynechaním niektorých molekúl, ktoré nie sú pre pochopenie štruktúry a jej kľúčových vlastností
podstatné.

Štruktúra (NH4)2[Cu2(H2O)4(NH3CH2COO)2(NH2CH2COO)2]H2V10O28 · 6H2O (obr. 3.3) sa
dá elegantne zjednodušiť pomocou koordinačných polyédrov. Katióny sú zobrazené pomocou zmie-
šaného zobrazenia – koordinačného polyédra okolo atómu medi a ligandu zobrazeného guličkovým
modelom. Molekuly kryštálovej vody sú tiež zobrazené pomocou guličkového modelu.

Na príklade štruktúry (C6H7N2O)6[V10O28] · 2H2O (obr. 3.4) vidíme, ako možno zobraziť zlo-
žitejšie usporiadanie základnej bunky. Štruktúra tejto zlúčeniny obsahuje jednak reťazce aniónov
orientované v smere osi c, pospájané vodíkovými väzbami prostredníctvom molekúl kryštálovej
vody (obr. 3.4a), ako aj reťazce tvorené 3-(aminokarbonyl)pyridíniovými katiónmi, pospájanými
prostredníctvom vodíkových väzieb katión-katión. Katiónové reťazce sú orientované v smere osi b
(obr. 3.4b). Pokiaľ by sme nezvolili dve zobrazenia, v prípade (a) s vynechanými katiónmi a v prí-
pade (b) s vynechanými aniónmi, obrázok usporiadania základnej bunky by bol neprehľadný. Hoci
polyédre sú vo všeobecnosti vhodné na zobrazenie polyaniónov rôznych druhov, na obr. 3.4a vidno,
že niekedy je lepšie zobraziť polyanión pomocou atómov, spojených väzbami – napr. ak chceme
zobraziť ich protonizáciu, dimerizáciu, zapojenie do siete vodíkových väzieb a pod. Taktiež môžu
nastať situácie, keď sa zobrazenie niektorých komplexných iónov buď obtiažne redukuje na polyédre
alebo takéto zobrazenie vedie ku strate prehľadnosti.
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Obr. 3.1. SK: Štruktúra zlúčeniny (NH4)2[Cu2(H2O)4(NH3CH2COO)2(NH2CH2COO)2]H2V10O28 · 6H2O
zobrazená pomocou teplotných elipsoidov na 50 % hladine pravdepodobnosti. Všetky atómy H okrem

protonizácie H2V10O 4–
28 aniónu boli vynechané z dôvodu prehľadnosti.

EN: ADP representation of (NH4)2[Cu2(H2O)4(NH3CH2COO)2(NH2CH2COO)2]H2V10O28 · 6H2O at 50%
probability level with numbering scheme (all H atoms except of protonation sites of the H2V10O 4–

28 anion
omitted for clarity).

Prevzaté z [10]

Obr. 3.2. SK: Štruktúra (C6H7N2O)6[V10O28] · 2H2O, zobrazujúca číslovanie atómov a vodíkové väzby
N–H· · ·O typu katión-katión a katión-voda. Teplotné elipsoidy sú zobrazené na úrovni 50 % pravdepodob-

nosti. Operácia symetrie zobrazujúca označené atómy na neoznačené je (−x,− y + 1,− z).
EN: The structure of (C6H7N2O)6[V10O28] · 2H2O, showing the atom labeling scheme and cation-anion
and cation-water N–H· · ·O hydrogen bonds. Displacement ellipsoids are drawn at the 50 % probability

level. The symmetry operation relating labelled atoms to unlabelled atoms is (−x,− y + 1,− z).
Prevzaté z [11].



90 Kapitola 3. Grafická prezentácia kryštálových štruktúr

Obr. 3.3. SK: Pohľad na usporiadanie základnej bunky
(NH4)2[Cu2(H2O)4(NH3CH2COO)2(NH2CH2COO)2]H2V10O28 · 6H2O v smere osi a.

EN: Packing diagram of (NH4)2[Cu2(H2O)4(NH3CH2COO)2(NH2CH2COO)2]H2V10O28 · 6H2O along the
a axis alebo

A view of (NH4)2[Cu2(H2O)4(NH3CH2COO)2(NH2CH2COO)2]H2V10O28 · 6H2O cell packing along the a
axis.

Prevzaté z [10]
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Obr. 3.4. SK: (a) Pohľad pozdĺž osi b na usporiadanie aniónových reťazcov v štruktúre
(C6H7N2O)6[V10O28] · 2H2O. (b) Pohľad pozdĺž osi b na usporiadanie katiónových reťazcov, vrátane mo-

lekúl kryštálovej vody. Prerušované čiary označujú vodíkové väzby.
EN: (a) A view of the anionic chains packing along the b axis. (b) A view of the cationic chains packing

along the b axis, involving water molecule contacts. Dashed lines indicate hydrogen bonds.
Prevzaté z [11].
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3.3. Práca s molekulovou grafikou v Olex2

Vrátime sa ku príkladu exp_905 a pomocou príkazu kill $q zmažeme všetky maximá dife-
renčnej elektrónovej hustoty. Pokiaľ v niektorých obrázkoch z nejakého dôvodu budeme potrebovať
diferenčné maximá, môžeme ich iba skryť pomocou tlačidla ; ďalším stlačením sa cyklicky opäť
zobrazia, prípadne bude zobrazenie obsahovať aj možné väzby na prítomné maximá. V prípade, že
budeme na obrázkoch potrebovať aj zobrazenie polohy maxím, je však najlepšie maximá najprv
vymazať a zopakovať spresňovanie do úplnej konvergencie, aby sme dostali aktuálne polohy dife-
renčných maxím.

3.3.1. Ovládanie zobrazenia a nastavenia scény

Obr. 3.5. Nastavenie kvality zobrazenia z kontexto-
vého menu.

Obr. 3.6. Nastavenia scény z kontextového menu.

Najprv si upravíme kvalitu zobrazenia
v grafickom okne na maximum pomocou
kontextového menu – klikneme hocikam
do grafického okna pravým tlačidlom myši
a vyberieme Draw quality .High (obr. 3.5).
Na dnešných počítačoch nie je nijaký dô-
vod používať nižšiu kvalitu zobrazenia ani
v priebehu spresňovania. Pokiaľ sa zobrazí
iné kontextové menu (obr. 2.13), klikli sme
na niektorý z atómov, príp. väzieb alebo
iných objektov.

V tomto kontextovom menu sa tiež
nachádzajú možnosti voľby spôsobu zo-
brazenia (nastavenia scény) – Draw Style
(obr. 3.6). Prvých 5 nastavení je analo-
gických k možnostiam nastavenia pomocou
tlačidiel na záložke View .Quick Drawing
Styles (porov. popis k obr. 3.9). Štýl zo-
brazenia sa dá aplikovať na celé zobraze-
nie alebo iba na vybraté objekty. Výberom

Scene Properties sa otvorí tabuľka s podrobnými možnosťami nastavenia scény (obr. 3.7), pomocou
Save style. . . /Load style. . . je potom možné využívať upravené nastavenia uložiť a kedykoľvek opäť
použiť v ďalších obrázkoch namiesto predvolených nastavení.

Obr. 3.7. Podrobné nastavenia parametrov scény.
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Obr. 3.8. Nastavenie farebného prechodu pozadia.

Pomocou klávesy F2 možno prepínať
medzi monochromatickými pozadiami –
bielym a jednofarebným. Klávesa F4 pre-
pína medzi farebným gradientom a monoc-
hromatickým pozadím; farbu monochroma-
tického pozadia možno zmeniť v nastave-
niach scény a farebný prechod pomocou prí-
kazu grad. Príkaz zobrazí okno (obr. 3.8),
v ktorom sa nastavia farby vo všetkých šty-
roch rohoch obrazu (grafického okna). Biele
pozadie využívame pre obrázky určené pre
tlač. Farebné pozadie, či už jednofarebné alebo s farebným prechodom, využívame prevažne v elek-
tronických prezentáciách.

Obr. 3.9. Detail záložky Quick Drawing Styles.

Väčšina prvkov kontroly zobrazenia je sústredená na karte View (obr. 2.52 na strane 58), pre-
dovšetkým na záložke Quick Drawing Styles (obr. 3.9). V prvom riadku sa nachádzajú nastavenia
štýlu zobrazenia štruktúry. Význam jednotlivých tlačidiel je nasledovný:

1. – štýl Ball & Stick. Zodpovedá konzolovému príkazu pers.
2. – štýl ORTEP (Ellipsoids) zobrazí atómy pomocou teplotných elipsoidov; predvolená hod-

nota pravdepodobnosti je 50%. Atómy vodíka sú zobrazené pomocou guličiek voliteľnej veľkosti
kvôli lepšej prehľadnosti. Zodpovedá konzolovému príkazu telp.

3. – podobný štýlu Ellipsoids s tým rozdielom, že aj atómy vodíka sú zobrazené pomocou
svojich hodnôt Uiso. Zodpovedá konzolovému príkazu telph.

4. – štýl Wireframe zobrazí „drôtený model“ štruktúry. Používa sa hlavne pri štruktúrach
obsahujúcich veľký počet atómov z dôvodu lepšej prehľadnosti. Zodpovedajúci konzolový príkaz
je proj.

5. – štýl Sphere Packing zobrazí kalotový model, zobrazujúci zaplnenie priestoru atómami
pomocou gulí s van der Waalsovými efektívnymi polomermi. Zodpovedá konzolovému príkazu
sfil.

6. – štýl Tubes zobrazí štruktúru podobne ako pri drôtenom modeli, avšak s použitím spojníc
väčšieho priemeru. Zodpovedá konzolovému príkazu tubes.

7. – štýl Polyhedra zobrazí štruktúru pomocou polyédrov. Zodpovedá konzolovému príkazu
poly auto (poly vyžaduje argument).

Uvedené voľby možno použiť aj na vybraté atómy resp. časti štruktúry. Niektoré zo spomí-
naných konzolových príkazov umožňujú použitie aj ďalších volieb. Za spomenutie stojí syntax
najdôležitejšieho z nich – príkazu telp:

telp [P ] [výber atómov ]
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Obr. 3.10. Farebná schéma Light.

zobrazí špecifikovanú časť štruktúry pomocou teplotných elipsoidov na hladine pravdepodobnosti
P %. Príklady použitia (môžeme použiť na zobrazenej štruktúre exp_905):
telp 30 – zobrazí celú štruktúru (pokiaľ neboli vybraté žiadne atómy) alebo jej vybratú časť
pomocou teplotných elipsoidov na 30 % hladine pravdepodobnosti (zníženie hladiny pravdepodob-
nosti teplotných elipsoidov je užitočné v prípade štruktúr s veľkým počtom atómov alebo s veľkými
teplotnými kmitmi na sprehľadnenie obrázku);
telp 40 $C – zobrazí všetky atómy uhlíka pomocou teplotných elipsoidov na 40 % hladine prav-
depodobnosti.

Keďže predvolená hodnota hladiny pravdepodobnosti teplotných elipsoidov P je 50 %, k pô-
vodnému zobrazeniu sa vrátime pomocou príkazu telp 50.

Obr. 3.11. Voľby farebnej schémy z roletového menu
Style.

Obr. 3.12. Voľby farebného štýlu zobrazenia väzieb
z roletového menu Colour.

Voľba Legend v prvom riadku záložky
Quick Drawing Styles zapína/vypína zobra-
zenie legendy. Zodpovedá použitiu konzolo-
vého príkazu legend. Legendu možno posú-
vať v grafickom okne pomocou myši za sú-
časného držania klávesy Shift ; v prípade
problémov sa dá zobrazenie legendu reseto-
vať príkazom legend -r a dvojnásobným
zadaním príkazu legend v konzole. Príkaz
funguje ako prepínač (toggle) – jeho zada-
nie legendu skryje, ak bola zobrazená alebo
zobrazí, ak bola skrytá.

Tlačidlo Light zmení farebnú schému
na schému používajúcu svetlosivé atómy
uhlíka a azúrové atómy vodíka (obr. 3.10).
K predvolenému zobrazeniu sa vrátime
pomocou tlačidla Default. Voľba Light
tiež zodpovedá zvoleniu farebnej schémy
light.glds v roletovom menu Style v dru-
hom riadku záložky Quick Drawing Styles
(obr. 3.11). V treťom riadku sa nachádza
roletové menu Colour (obr. 3.12), umožňu-
júce modifikovať farebný štýl zobrazených
väzieb, s predvolenou hodnotou elements,
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Obr. 3.13. Použitie farebného štýlu zobrazenia väzieb orange na zobrazenie štruktúry exp_905.

pri ktorej má každá polovica väzby farbu prislúchajúceho atómu. Príklad zobrazenia väzieb s vy-
užitím štýlu orange je na obr. 3.13.

V piatom riadku sa nachádzajú voľby Graphical objects. S tými dôležitými sme sa už stretli
v kap. 2.8.2:

1. – zobrazenie základnej bunky. Zodpovedá konzolovému príkazu cell, fungujúcemu ako
prepínač.

2. – zobrazenie bázových vektorov. Rovnakú funkciu má konzolový príkaz basis, ktorý takisto
funguje ako prepínač.

Obr. 3.14. Submenu Model v kontextovom menu.

Obr. 3.15. Voľby smeru pohľadu v submenu View
kontextového menu.

Rovnaké voľby sa nachádzajú aj v kon-
textovom menu (obr. 3.14). Voľba Center,
ktorá taktiež zodpovedá konzolovému prí-
kazu center, vycentruje model v okne gra-
fického zobrazenia.

Poslednou položkou kontextového menu
je submenu View (obr. 3.15), pomo-
cou ktorého môžeme prepínať pohľady
v základných kryštalografických smeroch,
udávaných pomocou Millerových symbo-
lov (napr. smer 100 znamená pohľad
v smere osi a). Toto kontextové menu je
– spolu so záložkou Rotate na karte View
(obr. 3.16) – ďalším rozšírením možností
zmeny pohľadu pomocou myši.

Pripomeňme si, že myš okrem najpou-
žívanejšej voľnej rotácie pomocou držania
ľavého tlačidla a pohybu myši umožňuje
aj ďalšie pohyby. Držanie pravého tlačidla
myši spolu s pohybom myši približuje alebo
vzďaľuje model (zoom); rovnako funguje aj
držanie klávesy Alt spolu s pohybom myši
počas držania ľavého tlačidla. Pokiaľ držíme klávesu Ctrl a pohybujeme myšou počas držania
ľavého tlačidla myši, model rotuje okolo osi kolmej na rovinu zobrazenia. Pre úplnosť môžeme
doplniť, že držanie klávesy Shift spolu s pohybom myši so stlačeným ľavým tlačidlom sa používa
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Obr. 3.16. Záložka Rotate.

na výber atómov. Transláciu uskutočníme pomocou držania pravého aj ľavého tlačidla za súčasného
pohybu myši, prípadne za súčasného držania Ctrl + Shift pohybujeme myšou so stlačeným ľavým
tlačidlom. Pokiaľ potrebujeme pohľad opäť vycentrovať, použijeme konzolový príkaz center.

Záložka Rotate (obr. 3.16) poskytuje možnosť exaktnejšej kontroly natočenia scény. Pomocou
ponuky v prvom riadku môžeme rotovať scénou o zadaný počet stupňov okolo osí x, y a z. Pre účely
zobrazenia je použitý súradnicový systém, v ktorom os x prebieha pri pohľade na grafické okno
zľava doprava, os y zdola hore a os z je kolmá na rovinu zobrazenia. Kliknutím na symbol osi vľavo
od uhla rotácie (:x, :y alebo :z ) otáčame scénou doľava (proti smeru hodinových ručičiek) okolo
danej osi (z pohľadu pozorovateľa, ku ktorému daná os smeruje) a naopak. Konzolový príkaz

rota os uhol

umožňuje ešte presnejšiu kontrolu rotácie. Umožňuje zadanie uhla pomocou desatinných čísiel,
pričom os môže byť daná ako symbolom x, y alebo z, tak aj pomocou Millerovho symbolu osi
rotácie. Príkazy rota y 45 a rota 010 45 sú teda ekvivalentné.

Dôležité tlačidlá a, b a c v druhom riadku záložky Rotate slúžia na orientáciu pohľadu na scénu
(view) do smeru daného zodpovedajúcou kryštalografickou osou, teda po kliknutí na tlačidlo
sa scéna otočí tak, že kryštalografická os a bude smerovať k pozorovateľovi.

3.3.2. Zobrazenie vzorcovej jednotky

Vrátime sa k predvolenému zobrazeniu štruktúry exp_905 pomocou tlačidla Default (obr. 3.11)
alebo zadaním príkazu default do konzoly. V prípade potreby obnovíme zobrazenie legendy a pre-
sunieme ju pomocou vlečenia ľavým tlačidlom myši za súčasného držania klávesy Shift na vhodné
miesto grafického okna (spravidla vľavo hore).

Obr. 3.17. Príklad menej vhodnej orientácie vzorcovej jednotky – veľký počet atómov uhlíka je takmer
v zákryte a v orientácii sťažujúcej jednoznačnú čitateľnosť priradenie popiskov atómov.
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Úlohou je teraz nájsť takú orientáciu scény, aby bolo dobre viditeľných čo najviac atómov.
Uvažujte o tom, že k atómom bude treba priradiť popisky (číslovanie) tak, aby bol výsledný obrázok
prehľadný a aby bolo jednoznačné, ku ktorému atómu ktorý popisok patrí. Na obr. 3.17 je veľký
počet atómov uhlíka patriaci dvom fenylových skupinám takmer v zákryte, v iných orientáciách zasa
môžu prekážať atómy vodíka. Všimnime si, že všetky atómy vodíka sa nachádzajú na geometricky
ľahko odvoditeľných miestach (vyplývajú jednoznačne z hybridizácie materského atómu), a to
dokonca vrátane −CH3 skupín, ktoré zaujímajú odclonenú konformáciu. V takýchto prípadoch si
môžeme situáciu veľmi zjednodušiť skrytím atómov vodíka pomocou tlačidla . Rovnako môžeme
použiť aj klávesovú skratku Ctrl + Q.

Obr. 3.18. Zobrazenie väzieb M–Ct pomocou príkazu pim.

V prípade metalocénov máme tiež možnosť „zbaviť sa“ početných väzieb medzi centrálnym
atómom a aromatickými systémami. Po zadaní príkazu

pim

sa namiesto piatich Fe–C väzieb zobrazí iba jedna čiarkovaná väzba medzi atómom kovu a centro-
idom aromatického systému (obr. 3.18). V prípade, že nám takéto zobrazenie nevyhovuje, obnovíme
pôvodné zobrazenie konzolovým príkazom fuse (a prípadným zmazaním väzby M–Ct). Obrázok
možno ďalej modifikovať zobrazením aromatických kruhov pomocou príkazu

chemdraw

s výsledkom na obr. 3.19. Aj v tomto prípade môžeme príkazom fuse obnoviť pôvodné zobrazenie.
Na obr. 3.19 boli urobené aj ďalšie úpravy vzhľadu obrázku – pomocou myši bol zrotovaný

do polohy, v ktorej má najmenšiu šírku a legenda bola prisunutá bližšie k obrázku, čím sme zároveň
získali kompaktnejší vzhľad.

Aby sme mohli v prípade problémov obnoviť tento pohľad (vrátane priestorovej orientácie),
môžeme použiť príkaz

save view meno súboru

uložme si teda daný pohľad pomocou save view pohlad1. Na obnovenie pohľadu sa používa
príkaz

load view meno súboru

Súbor s uloženým pohľadom nájdeme v adresári so štruktúrou ( ) pod menom pohlad1.xlv.
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Obr. 3.19. Zobrazenie aromatických kruhov pomocou príkazu chemdraw.

3.3.3. Práca s popiskami atómov

V predchádzajúcej práci sme sa už stretli s popiskami aktivovanými stlačením klávesy F3. Tieto
pracovné popisky sú zelenej farby, slúžia len na orientačné účely v priebehu riešenia a spresňovania
štruktúry a neexportujú sa spolu s obrázkami. Ovládajú sa pomocou konzolového príkazu labels,
ako aj pomocou roletového menu na záložke Toolbox Work (obr. 2.10 na strane 22).

Na popis obrázkov sa používajú popisky, s ktorými pracujeme pomocou konzolového príkazu
label alebo pomocou ponuky Draw na karte Work (obr. 3.20). Táto ponuka je tiež zduplikovaná
ako záložka Images na karte Tools (obr. 3.21), pričom obe ponuky sú úplne totožné a obsahujú
najdôležitejšie nástroje na prácu s obrázkami.

Obr. 3.20. Ponuka Draw na karte Work obsahuje najdôležitejšie nástroje na prácu s obrázkami.

Zobrazenie popiskov je ovládané ponukami v druhom (začína nadpisom Labels:) a treťom riadku
karty Images:

1. selected – zobrazí popisky vybratých atómov,
2. non-H – zobrazí popisky všetkých atómov okrem atómov vodíka,
3. hetero – zobrazí popisky heteroatómov (všetky atómy okrem C a H).

V nasledujúcich roletových menu sa určuje spôsob zobrazenia operátorov symetrie, pomocou
ktorých bol daný atóm generovaný (Symmetry label) v popisku a štýl popisku (Style). Štýl určuje,
akým spôsobom sa zobrazuje číslo atómu. Ponuka obsahuje 3 štýly:
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Obr. 3.21. Záložka Images na karte Tools obsahuje zduplikovanú ponuku nástrojov na prácu s obrázkami
Draw.

1. default – číslo atómu nasleduje bezprostredne za jeho menom (ktorým je obyčajne značka
prvku),

2. subscript – číslo atómu sa zobrazuje ako dolný index,
3. brackets – číslo atómu je uvedené v zátvorke.

Obr. 3.22. Zobrazenie popiskov atómov.

Obvykle popisujeme všetky atómy okrem atómov H. Použijeme tlačidlo non-H (obr. 3.22). Tieto
popisky sú presúvateľné pomocou myši – po označení klikom myši sa označia zelenou farbou tak,
ako atóm P1 na obrázku. Označené popisky môžeme presúvať pomocou myši na vhodnejšie miesto
za súčasného držania klávesy Shift (bez jej držania príde k voľnej rotácii obrázku). Treba si dávať
pozor na to, že je možné označiť súčasne viacero popiskov, preto sa pred presúvaním nasledujúceho
popisku presvedčiť, že bol predchádzajúci pomocou opätovného kliku myši odznačený. V opačnom
prípade uskutočníme skupinový presun niekoľkých popiskov.
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Obr. 3.23. Nastavenie farby popiskov atómov.

Pokiaľ sme zatiaľ nemenili nastavenie
zobrazenia, budú popisky pravdepodobne
zelenej farby. Farbu popiskov môžeme zme-
niť cez ponuku, ktorá sa zobrazí po klik-
nutí na Choose the label colour (obr. 3.23).
V týchto nastaveniach stačí zmeniť farbu
Ambient Front na čiernu, aby sme dostali
čierne popisky. Zmeniť font písma nie je
také jednoduché, pretože Olex2 používa
rozdielne fonty pre export bitmapových ob-
rázkov (kap. 3.3.4) ako pre export vektoro-
vých obrázkov (kap. 3.3.5). Preto sa použité
písma nastavujú podľa potreby na dvoch
rozdielnych záložkách.

Skúsime popresúvať popisky do vhod-
nejších polôh. Vzhľadom na to, že sa pozície

popiskov na obrazovke a vo výslednom obrázku môžu mierne líšiť (čo platí obzvlášť pri exporte
do vektorových formátov), snažíme sa neumiestňovať popisky príliš blízko k atómom. Pozor si treba
dávať na možnosť neúmyselného posunu resp. pootočenia modelu štruktúry (preto je dobré si už
nájdený vhodný smer pohľadu uložiť cez save view). Aby sme zabránili nechcenému pootočeniu,
máme možnosť zobrazenie zamknúť pomocou zaškrtávacích okienok Lock all (zabráni všetkým
možnostiam zmeny zobrazenia modelu), Zoom (zabráni zmene veľkosti modelu), Rotation (za-
bráni možnosti otáčať modelom) a Translation (zabráni presunom modelu), ktoré sa nachádzajú
v poslednom riadku tejto ponuky (obr. 3.20, 3.21).

Konečný výsledok môže vyzerať napr. ako na obr. 3.24. Ako vidíme, pri vytváraní rozloženia
obrázku presúvame legendu z rohu grafického okna, kde ju zvykneme mať umiestnenú počas riešenia
štruktúry, aby neprekážala, na vhodnejšie miesto, aby sme dostali dobre vyzerajúci obrázok bez
nevyužitých plôch. Popisky sú presunuté na miesta, kde sú dobre čitateľné a je jednoznačné,
ku ktorému atómu patria.

Obr. 3.24. Pohľad na pracovnú plochu Olex2 po presunutí popiskov a legendy do vhodných polôh.

Označené popisky je možné zmazať pomocou klávesy Delete. Ak potrebujeme zmazať všetky
popisky, môžeme kliknúť na položku menu DELETE all labels alebo použiť konzolový príkaz
kill labels.
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Obr. 3.25. Okno umožňujúce editáciu popisku sa zobrazí po dvojkliku na popisok.

Okrem zmeny formátu popiskov v roletových menu Symmetry label a Style (obr. 3.20, 3.21)
sa popisky dajú upravovať aj ručne v editačnom okne, ktoré sa zobrazí po dvojkliku na popisok
(obr. 3.25). K zobrazeniu tohoto okna prichádza pomerne často neúmyselne.

Po nastavení vhodného pohľadu a premiestnení popiskov do vhodných polôh môžeme obrázok
exportovať do bitmapového alebo do vektorového formátu podľa toho, na akú formu prezentácie
je obrázok určený.

3.3.4. Export obrázkov do bitmapových formátov

Bitmapové obrázky sú prednostne určené do počítačových alebo posterových prezentácií. Ich
využitie v tlačených časopisoch je obmedzené potrebou farebnej tlače. Obsah týchto obrázkov je to-
tožný s obsahom grafického okna s tým rozdielom, že rozmery obrázku nie sú dané resp. obmedzené
rozlíšením monitora – obrázok sa dá vyrenderovať v ľubovoľnom rozmere podľa potreby.

Ovládanie exportu do bitmapových formátov sa nachádza na záložke Bitmap Images, ktorá je
súčasťou kariet Work a Tools (obr. 3.26). V prvom riadku sa nachádza roletové menu, v ktorom
vyberieme požadovaný výstupný formát (PNG, JPEG, BMP alebo TIFF). PNG používa bez-
stratovú kompresiu a poskytuje pomerne malé veľkosti súborov, preto je dobrou voľbou1. JPEG
síce poskytuje menšie súbory, avšak vďaka stratovej kompresii vznikajú kompresné artefakty (na-
príklad na hranách objektov). Voľba Transparent Background urobí pozadie obrázku priehľadným
(podpora závisí od cieľového formátu)2. Tlačidlo Go! spúšťa export obrázku do cieľového formátu.
Predvoleným cieľovým adresárom je pracovný adresár (v ktorom sa nachádzajú súbory .ins, .hkl
a .res).

Obr. 3.26. Ovládanie exportu bitmapových obrázkov sa nachádza na záložke Bitmap Images.

1 V prípade niektorých časopisov technická redakcia požaduje formát TIFF, ktorý je zavedeným priemyselným
štandardom – nie je problém zabezpečiť konverziu softwarom tretích strán (napr. IrfanView).

2 Priehľadné pozadie sa dá využiť napríklad v prezentáciách a posteroch, ak má byť viditeľný aj podkladový
motív pod obrázkom. Pri spracovaní priehľadnosti však môžu vzniknúť artefakty na hranách objektov. Takisto nie
všetky grafické alebo prezentačné programy podporujú prácu s priehľadnosťou.

https://www.irfanview.com/
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Rozmery exportovaného sa odvíjajú od požadovanej šírky obrázku x (v obrazových bodoch –
pixels, px) a sú dané rozlíšením cieľového média (udáva sa v dpi, dots per inch) a požadovanou
veľkosťou obrázku l (udanou v jednotkách dĺžky). Tieto hodnoty udáva každá redakcia v pokynoch
pre autorov (Instructions for Authors, niekedy sú inštrukcie pre prípravu grafiky a štruktúrnych
dát uvádzané zvlášť). Keďže rozlíšenie udáva počet obrazových bodov na palec (2,54 cm), použitú
dĺžkovú jednotku treba prepočítať na palce, napr.:

x(px) = dpi · l(cm)

2,54

Tieto výpočty uľahčuje „kalkulačka“, tvoriaca druhý riadok ponuky Bitmap Images. Povedzme, že
redakcia požaduje obrázky o šírke 7,5 cm (približná šírka stĺpca) s rozlíšením 300 dpi pre farebné
obrázky fotografickej kvality (sem spadajú akékoľvek renderované obrázky s 3D vzhľadom). V ro-
letovom menu Resolution (DPI) nastavíme hodnotu 300 dpi, v druhom kroku ešte pred zadaním
požadovanej šírky prepneme jednotky (Unit) na cm a do stĺpca Width (šírka) zadáme požadovanú
hodnotu – 7.5 (s desatinnou bodkou). Po kliknutí pravým tlačidlom myši hocikde na plochu záložky
sa v okne Size (px) objaví vypočítaná hodnota v pixeloch (886 px).

Problémom je, že v niektorých verziách Olex2 nefunguje podľa očakávania voľba Trim (tretí
riadok), predovšetkým pri použití farebného prechodu ako pozadia. Po zaškrtnutí tejto voľby by
sa mal obrázok pred exportom orezať o nevyužité okraje a vypočítaná šírka by sa vzťahovala na
túto orezanú oblasť. Ak funkcia Trim nefunguje, treba obrázok exportovať s použitím väčšej šírky
a dodatočne orezať a zmenšiť na požadovaný rozmer vo vhodnom programe (napr. IrfanView).

Málo využívané voľby Padding a Border pridávajú k obrázku farebný okraj, pričom Padding
využíva farbu monochromatického pozadia (F2) a Border farbu zadanú v nasledujúcej kolónke
Colour. Šírka tohoto farebného pásu sa udáva v % z celkovej šírky obrázku. Obidve tieto voľby
je vhodné nastaviť na nulu. Podobne málo využívané je zobrazenie hmly (Fog) na zdôraznenie
priestorového dojmu.

Obr. 3.27. Nastavenia písma (font programu Olex2 ).

Obr. 3.28. Použitie systémových fontov na popisky
atómov.

Naopak užitočnými voľbami sú Atom
Label Font (Olex2) | (System font), umož-
ňujúce zmeniť font používaný pre po-
pisky atómov. Po kliknutí na Atom La-
bel Font (Olex2) sa zobrazí okno nastavení
(obr. 3.27) s možnosťami zmeniť definičný
súbor fontu (File name), veľkosť písma,
zvoliť proporcionálne alebo neproporci-
onálne (zaškrtnutá možnosť Fixed Width)
písmo, hrubé (Bold) písmo alebo kurzívu
(Italic). Okrem interného fontu používa-
ného programom Olex2 je možné využiť aj
štandardné systémové fonty. Okno s nasta-
veniami (obr. 3.28) sa zobrazí po kliknutí
na voľbu System Font.

Okrem vlastností písma pre popisky
atómov môžeme podobným spôsobom me-
niť aj vlastnosti písma pre popisky väzieb
pomocou analogických dialógových okien,
ktoré sa zobrazia po zvolení volieb Atom
Label Font (Olex2) | (System font).

Pozadie exportovaného obrázku kopí-
ruje nastavenie pozadia grafického okna –
pokiaľ máme nastavený farebný grafient
(F4), obrázok bude mať ako pozadie rov-
naký farebný prechod. Pokiaľ použijeme
jednofarebné pozadie (F2), bude mať jed-
nofarebné pozadie aj obrázok. Ako príklad
nastavíme pomocou F2 biele pozadie.
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Obr. 3.29. Nastavenie mena ukladaného súboru.

Po nastavení všetkých potrebných volieb treba ešte zvoliť meno súboru, pod ktorým bude
obrázok uložený. Meno súboru sa nachádza vo výraznom okienku v prvom riadku karty Draw
(exp_905 na obr. 3.26) resp. na rovnakom mieste záložky Images na karte Tools (obr. 3.21).
Za týmto okienkom sa nachádza voľba, ktorá určuje postup, ak súbor s daným menom už existuje.
Z bezpečnostných príčin – aby neprišlo k prepisu už existujúceho súboru (Replace) – ponecháme
voľbu Ask (ak meno súboru už existuje, opýta sa na ďalší postup). Meno súboru zmeníme na Fig1
(obr. 3.29) a stlačíme tlačidlo Go! Výsledný súbor Fig1.png nájdeme v pracovnom adresári po stla-
čení . Súbor môžeme zobraziť vhodným prehliadačom alebo editorom obrázkov a skontrolovať
jeho veľkosť – ako vidíme na obr. 3.30, v prípade monochromatického pozadia funguje funkcia
Trim bez problémov, z obrázku boli odstránené nevyužité oblasti a až po oreze bol exportovaný
s požadovaným rozmerom. Rovnako kontrolujeme umiestnenie popiskov a vhodnosť nastavenia
písma. Pri kontrole si obrázok zmenšite na veľkosť, vyžadovanú pokynmi pre autorov a ubezpečte
sa, či sú popisky objektov (atómov, väzieb a pod.) dobre čitateľné. Pokiaľ nie sú, je potrebné
nastaviť vhodné parametre popiskov.

Obr. 3.30. Kontrola obrázku Fig1.png v prehliadači obrázkov IrfanView.

3.3.5. Export do vektorového formátu (PostScript)

Tradične najpoužívanejším spôsobom zobrazenia vzorcovej jednotky s číslovaním atómov, zo-
brazených pomocou teplotných elipsoidov, sú vektorové obrázky známe vďaka programu ORTEP.
V tomto prípade sa neukladá farba každého obrazového bodu, ale parametre a farba ťahu kres-
liaceho pera (program ORTEP pochádza z doby súradnicových zapisovačov, plotterov). Takémuto
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štýlu zobrazenia hovoríme tiež čiarová grafika. Na rozdiel od bitmapových obrázkov sú vektorové
obrázky ľubovoľne škálovateľné bez vzniku tzv. aliasingu („zuby“ na hranách objektov), pixelizácie
(body sa pri preškálovaní zmenia na viditeľné štvorce) a posterizácie (vznik ohraničených fareb-
ných plôšok namiesto plynulých farebných prechodov) a taktiež umožňujú tlač vo vyššom rozlíšení
(zvyčajne 1200 dpi). Výstupy tohoto typu sú preferované v tlači pre ich jednoduchšiu tlač vo farbe,
ako aj oveľa jednoduchšiu možnosť konverzie na čiernobiely obrázok.

Pri výstupe do vektorového formátu spravidla nezobrazujeme aromatické kruhy, násobné väzby
a pod., preto obnovíme pôvodné zobrazenie znovuotvorením súboru .res z menu, obnovením
pohľadu pomocou load view pohlad1 a príkazom pim obnovíme zobrazenie väzieb Fe–centroid
(príkaz fuse nezmaže aromatické kruhy). Voľby exportu do vektorového formátu sa nachádzajú
na záložke Postscript Images (obr. 3.31)3, nachádzajúcej sa opäť na kartách Draw aj Tools.

Obr. 3.31. Nastavenie parametro vektorových obrázkov na záložke Postscript Images.

Po prepnutí na záložku Postscript Images sa obrázok spravidla dramaticky zmení (obr. 3.32) –
bitmapový font sa nahradí čiarovým, zmenia sa veľkosti a umiestnenie popiskov. Parametre fontu
sa nachádzajú v piatom riadku záložky – v prvom roletovom menu za Font (predvolená hodnota
1.2) sa nastavuje šírka ťahu, veľkosť je daná v druhom roletovom menu (Size). Tieto nastavenia
používajú typografickú mieru pt (point, 0,3528 mm), ktorý nemožno v nijakom prípade zamieňať
s obrazovým bodom (pixel, px). Popisky teda musíme znovu popremiestňovať na vhodné miesta,
kým pristúpime k ďalším nastaveniam exportu.

Poznámka k možnostiam zobrazenia formátu EPS (stav 08/2019). Obrázky exportované
do formátu EPS je nevyhnutné pred použitím skontrolovať, pretože pozície a veľkosť popiskov sa
môžu významne líšiť od náhľadu v okne grafického rozhrania. Podľa výsledkov kontroly potom
upravíme obrázok v grafickom okne. Na zobrazenie PostScriptu slúži program GhostScript spolu
s GUI gsview. Hoci GhostScript sa stále vyvíja, vývoj gsview bol ukončený a v súčasnosti neexistuje
náhrada. Dajú sa však nájsť staršie verzie, napr. na stránke GSview 5.0; ich funkčnosť v nastávajú-
cich verziách Windows však nie je garantovaná. Do určitej miery je možné použiť IrfanView spolu
s nainštalovaným GhostScriptom, ale toto riešenie má problém so zobrazením súborov vo vyššom
rozlíšení. Takisto je možné použiť GhostScript na konverziu formátov z príkazového riadku.
Z komerčných riešení podporuje PostScript ako priemyselný štandard väčšina vektorových editorov
a DTP programov (Adobe Illustrator, Corel Draw). Zo slobodného softwaru sa dá použiť vektorový
editor Inkscape (obr. 3.33), v ktorom je možné obrázky aj upravovať; možnosť využitia bitmapového
editora GIMP je napriek deklarovanej podpore formátu EPS sporná.

3 V súčasnosti jediným podporovaným formátom súboru pre ukladanie vektorových obrázkov je EPS, encapsu-
lated PostScript. Tento formát je predchodcom oveľa známejšieho formátu PDF.

https://en.wikipedia.org/wiki/Point_(typography)
https://www.ghostscript.com/
https://gsview.com/
http://www.ghostgum.com.au/software/gsview.htm
https://inkscape.org/
https://www.gimp.org/
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Obr. 3.32. Zobrazenie štruktúry po prepnutí na záložku Postscript Images.

Obr. 3.33. Kontrola vyexportovaného súboru EPS v programe Inkscape.
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Na obr. 3.33 vidíme pohľad z obr. 3.32 vyexportovaný do EPS s použitím predvolených para-
metrov tak, ako ich zachytáva obr. 3.31. Môžeme si všimnúť mierne posuny niektorých popiskov
a rozdielnu hrúbku čiar, čo ilustruje nutnosť kontroly a dodatočnej korektúry postscriptových
obrázkov.

Zostávajúce voľby exportu do EPS na záložke Postscript Images majú nasledujúci význam:

1. Coloured Atoms – po označení tejto voľby budú teplotné elipsoidy atómov zobrazené farebne
(štandardne sa vykresľujú v odtieňoch sivej),

2. Coloured Bonds – po zaškrtnutí tohoto políčka budú väzby zobrazené podobne ako v pred-
volenom nastavení bitmapových obrázkov – každá polovica dĺžky väzby má farbu priľahlého
atómu,

3. Filled Atoms – atómy sú vyplnené farbou (spravidla zhoršuje prehľadnosť obrázku),
4. Pers – zdôraznenie perspektívy
5. Go – spúšťa export,
6. Outline Line Width – hrúbka obvodovej čiary atómov,
7. Octant Line Width – hrúbka čiary vykresľujúcej oktanty teplotného elipsoidu,
8. No. of Dividers – počet čiar použitých na šrafovanie oktantov,
9. Dividing Line Width – hrúbka čiar použitých na šrafovanie oktantov,
10. H Atom Bonds – udáva sa ako násobok hrúbky ostatných väzieb (ktorú môžeme nastaviť

príkazom brad). Predvolená hodnota 0.6 znamená 60 % hrúbky väzieb medzi nevodíkovými
atómami,

11. Font – v prvom roletovom menu sa nastavuje hrúbka čiary, v druhom (Size) veľkosť,
12. Bond Font – nastavuje sa iba veľkosť fontu (Size),
13. Show Octants for these atom types – roletové menu poskytuje dve predvoľby:

a) –$C – nezobrazuje šrafovanie oktantov teplotných elipsoidov atómov uhlíka (predvolená
hodnota),

b) +$C – zobrazuje šrafovanie oktantov všetkých atómov vrátane atómov uhlíka.

Obr. 3.34. Štruktúra exp_905 zobrazená pomocou teplotných elipsoidov na úrovni pravdepodobnosti 50 %
s vodíkovými atómami vynechanými z dôvodu prehľadnosti.

Na obr. 3.34 vidíme obrázok vzorcovej jednotky štruktúry exp_905 po úprave polôh popiskov,
ako aj so zapnutými voľbami Coloured Atoms a +$C pre Show Octants for these atom types (po-
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rovnaním šrafovania atómov medzi obr. 3.33 a obr. 3.34 je ilustrovaný rozdiel medzi voľbami 13a)
a 13b).) Použitý titulok obrázku ilustruje jednu z možností, ako formulovať titulok pre publikáciu.

3.3.6. Zobrazenie usporiadania základnej bunky

Vrátime sa späť k bitmapovému zobrazeniu otvorením záložky Bitmap Images. Pri zobrazení
základnej bunky je vhodné z dôvodu prehľadnosti zredukovať počet objektov na scéne, preto je
vhodné ponechať zobrazenie interakcií M–Cp pomocou príkazu pim, avšak nie je účelné zapnúť
zobrazenie aromatických kruhov príkazom chemdraw. Z tej istej príčiny je vhodné skryť atómy
vodíka s výnimkou atómov H zapojených do významných inter- a intramolekulárnych interakcií,
ako aj atómov vodíka v polohách, ktoré sa nedajú jednoznačne predikovať na základe geometrie
zobrazených skeletov častíc. V prípade potreby obnovíme zobrazenie znovuotvorením súboru .res
alebo príkazom fuse.

Pomocou príkazu cell alebo tlačidla (View .Quick Drawing Styles) zobrazíme základnú
bunku. Kvôli zjednodušeniu pohľadu môžeme aj štýl zobrazenia zmeniť na guľôčkový model (Ball
& Stick) tlačidlom . Väčšina ďalších manipulácií so štruktúrou bude prebiehať v ponukách
Symmetry Tools a predovšetkým Packing záložky Symmetry Generation, s ktorou sme sa už sčasti
zoznámili v kap. 2.8.2 (obr. 3.35).

Obr. 3.35. Ďalšie ponuky záložky Symmetry Generation.

Záložka Packing ponúka nasledovné možnosti:

1. posuvník Expand Short Contacts (Hydrogen Bonds) – napriek názvu nie je obmedzený len
na vodíkové väzby. Pohybom posuvníka sa mení oblasť vyhľadávania kontaktov na atómy v su-
sedných asymetrických častiach základnej bunky, ktoré sa zobrazia pomocou neukončených
„prerušovaných“ väzieb. Po kliknutí na túto väzbu sa častica obsahujúca daný atóm zobrazí
v grafickom okne. Táto voľba zapína mód grow -s (je indikovaný oranžovým oknom v ľavom
dolnom rohu GUI).

2. posuvník Pack Radius – mení oblasť okolo pôvodnej častice, v ktorej budú zobrazené ekviva-
lentné častice.

3. Pack to limits – vygeneruje molekuly, ktorých ťažiská sa nachádzajú v rozsahu zlomkových
súradníc daných v nasledujúcom riadku (s predvolenými hodnotami –0,5 – 0,5, ktoré nie sú
príliš použiteľné).

4. Fill unit cell – vygeneruje atómy vo všetkých ekvivalentných polohách, nachádzajúcich sa vnútri
základnej bunky.
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5. Complete fragments – predchádzajúca voľba nemusí vygenerovať kompletné molekuly. Pomocou
tejto voľby sa nekompletné fragmenty molekúl skompletizujú.

Obr. 3.36. Nastavenie rozsahu zlomkových súradníc
pre generovanie ekvivalentných pozícií vnútri základ-

nej bunky.

Pokiaľ kryštálová štruktúra neobsahuje
veľký počet častíc asociovaných prostred-
níctvom silných medzimolekulových inte-
rakcií (predovšetkým vodíkových väzieb),
čím prichádza k „zanášaniu“ ďalších ekvi-
valentných pozícií v oblasti blízkych kon-
taktov do generovaného zobrazenia, najjed-
noduchším spôsobom vygenerovania ekvi-

valentných pozícií je využitie funkcie Pack to limits. Aby sme zaplnili základnú bunku, treba
vygenerovať molekuly nachádzajúce sa v rozsahu frakčných súradníc x ∈ 〈0,1〉, y ∈ 〈0,1〉 a z ∈ 〈0,1〉.
Zodpovedajúce nastavenie vidíme na obr. 3.36.

Pred ďalším pokračovaním inicializujeme – pokiaľ je to potrebné – zobrazenie pomocou príkazu
fuse a zmažeme prípadné pozostatky po znázornení M–Ct väzieb a aromatických kruhov, prípadne
znovuotvoríme .res alebo .cif súbor. Po nastavení parametrov podľa obr. 3.36 klikneme na nápis
Pack to limits. Výsledok vidíme na obr. 3.37. Obrázok ďalej sprehľadníme pomocou zobrazenia
M–Ct väzieb namiesto siete väzieb M–C zadaním príkazu pim. Pomocou ponúk na záložke Rotate
(obr. 3.16 na strane 96) skúsime zistiť, či projekcia do smeru niektorej z kryštalografických osí
neposkytuje vhodný pohľad, vystihujúci vzájomnú polohu a prípadné interakcie v štruktúre štu-
dovanej látky – základné orientácie prejdeme poklikaním na tlačidlá a, b a c. V našom prípade
pravdepodobne najvýstižnejší obrázok poskytuje pohľad v smere kryštalografickej osi b. Túto orien-
táciu je zvykom v popise obrázku usporiadania častíc v základnej bunke (alebo v inom, konkrétne
danom rozsahu priestoru) uvádzať, ako dokumentuje aj vhodný titulok k obr. 3.38.

Obr. 3.37. Vygenerované častice po použití funkcie Pack to limits s parametrami podľa obr. 3.36.
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Obr. 3.38. Pohľad na usporiadanie častíc v základnej bunke exp_905 v smere kryštalografickej osi b.
Atómy vodíka nie sú zobrazené kvôli prehľadnosti.

(Pozn.: okrem použitia jednofarebného pozadia boli popisky kryštalografických osí presunuté do vhodnejších
polôh a popisok osi b bol odsunutý za okraj zamýšľaného výrezu. Obrázok by sa dal ďalej vylepšiť posunom

legendy do nižšej polohy a prispôsobením výrezu.)

Obr. 3.39. Rovnaký pohľad ako na obr. 3.38 po exporte do formátu EPS.
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Obrázky je možné upravovať posúvaním alebo zmazaním popiskov kryštalografických osí. Pri
zobrazení pohľadu v smere hociktorej z kryštalografických osí príde k zákrytu popisku počiatku
súradnicovej sústavy (0) s popiskom kryštalografickej osi prebiehajúcej v smere pohľadu (v našom
prípade b), preto pred exportom obrázku popisok osi b buď skryjeme (Hide v kontextovom menu),
zmažeme, alebo (lepšie) odsunieme nabok na nevyužitý okraj obrázku (čo, pravda, komplikuje
prípadné použitie funkcie Trim). Manipulácia s popiskami osí prebieha rovnako ako manipulácia
s popiskami atómov (kap. 3.3.3) či iných objektov. Samozrejme, popisky atómov možno zobraziť aj
v tomto type obrázkov, kvôli prehľadnosti však iba v nevyhnutnej miere. V prípade bitmapového
zobrazenia je možné využívať bez obmedzenia pozadie s farebným prechodom aj jednofarebné
pozadie, v prípade exportu do PostScriptu (obr. 3.39) sa pozadie do exportovaného obrázku ne-
prenáša, rovnako sa v ňom nezobrazuje ani legenda. Podobne ako v kap. 3.3.5 je potrebná kontrola
vyexportovaného obrázku, či sú popisky objektov na správnych pozíciách a majú správnu veľkosť.

Pokiaľ pohľad v smere žiadnej z kryštalografických osí nie je použiteľný, skúsime nájsť iný
vhodný pohľad. V takom prípade bude problémom popis smeru pohľadu, preto takéto obrázky
resp. ich vhodný popis treba prekonzultovať so skúseným kryštalografom.

Obr. 3.40. Fragmenty molekúl vygenerované funkciou
Fill Unit Cell.

Ďalšou možnosťou vygenerovania ob-
rázku základnej bunky je využitie nasle-
dovného postupu: po inicializácii zobraze-
nia (podobne ako v predchádzajúcom prí-
pade) zvolíme možnosť Fill Unit Cell, čo
na základe obsahu asymetrickej časti zá-
kladnej bunky vygeneruje všetky symet-
ricky závislé atómy, patriace do vnútra zá-
kladnej bunky (obr. 3.40). V prípade zlúče-
niny exp_905 dostaneme niekoľko fragmen-
tov molekúl a samostatných atómov. V na-
sledujúcom kroku skompletizujeme tieto
fragmenty pomocou voľby Complete Frag-
ments. Výsledok bude v tomto prípade rov-
naký, ako na obr. 3.37 – 3.39, v iných prípa-
doch sa môže líšiť. Podobne môžeme získať
rozdielne výsledky pri generovaní priesto-
rových usporiadaní so zobrazením atómov
vodíka – spravidla príde k zobrazeniu väč-
šieho počtu molekúl (pretože do zadaných
rozsahov súradníc môžu spadať aj atómy H
ďalších molekúl). V takom prípade možno
doladiť výsledok modifikáciou rozsahu sú-
radníc (obr. 3.36), prípadne zmazaním či

skrytím nadbytočných molekúl. V problematickejších prípadoch možno použiť aj príkaz mode pack,
ktorý zobrazí pozície symetricky ekvivalentných asymetrických častí základnej bunky ako červené
tetraédre (obr. 3.41). Klikom na jednotlivé tetraédre môžeme do zobrazenia pridávať obsah zod-
povedajúcich ASU.

3.3.7. Obrázky štruktúr so zobrazením atómov vodíka

V mnohých prípadoch nie je vhodné zobrazenie zjednodušiť skrytím všetkých atómov vodíka.
Časť atómov H v zlúčenine sa môže nachádzať v pozíciách, ktoré nie sú jednoznačne určené geomet-
riou skeletu molekuly (sem patria prípady atómov vodíka na voľne či čiastočne voľne rotujúcich
koncových skupinách (−CH3, −OH), voľne spresňované atómy H, atómy H v hydridoch kovov
a pod.) alebo je vhodné atómy vodíka zobraziť pre účely znázornenia vodíkových väzieb medzi
časticami, tvoriacimi kryštálovú štruktúru.

Ako príklad práce s takýmito zlúčeninami použijeme opäť štruktúru znheg. Olex2 automa-
ticky zobrazuje vodíkové väzby, ktoré sú definované v súbore .ins/.res prostredníctvom inštrukcií
HTAB/EQIV alebo sú obsiahnuté v súbore .cif ako výsledky zodpovedajúcich výpočtov odvodených



3.3. Práca s molekulovou grafikou v Olex2 111

Obr. 3.41. Olex2 so zapnutým režimom mode pack. Kliknutím na červený tetraéder sa zodpovedajúca
molekula pridá do zobrazenia.

parametrov. Tieto postupy sme si predstavili v kap. 2.7.9. Po otvorení štruktúry tak dostávame
obr. 3.42 so znázornenou vodíkovou väzbou na najbližšiu molekulu kryštálovej vody.

Znázornenie štruktúry znheg je možné zjednodušiť vynechaním tých atómov vodíka, ktorých
polohy sú jednoznačne odvodené z geometrie skeletu molekuly. Pri štandardnom postupe spresnenia
vodíkových atómov vOlex2 môžeme vynechať atómy umiestnené pomocou inštrukcií HFIX/AFIX 13
( ), HFIX/AFIX 23 ( ), HFIX/AFIX 43 ( ) a HFIX/AFIX 93 ( ). Presnejšie, patrili by sem aj
polohy atómov vodíka −OH skupín spresnených pomocou HFIX/AFIX 83 ( ), v tomto prípade
však nemusí byť odvodenie zodpovedajúcej polohy z konformácie terminálneho usporiadania a oko-
litých akceptorov vodíkových väzieb celkom zrejmé (alebo jednoznačné), navyše zodpovedajúce
atómy H sú obvykle súčasťou siete vodíkových väzieb, ktorú potrebujeme znázorniť. Naopak, voľne
rotujúce metylové skupiny získané pomocou HFIX/AFIX 137 ( ) môžeme obvykle skryť, to však
neplatí o rovnakým spôsobom spresnených skupinách −NH +

3 , ktoré taktiež fungujú ako donory
vodíkových väzieb a ako také ich zvyčajne zobrazujeme. V prípade štruktúry znheg zobrazujeme aj
čiastočne voľne spresnené atómy vodíka H12 a H22, ktorých polohy nie sú jednoznačne odvoditeľné
(prinajmenšom nie bez zobrazenia akceptorov vodíkových väzieb patriacich okolitým molekulám,
čo je prípad zobrazenia vzorcovej jednotky) a ktoré sú navyše dôležitou súčasťou siete vodíkových
väzieb.

V konečnom dôsledku musíme skryť všetky atómy H viazané na atómy C. Nanešťastie na takýto
výber neexistuje príkaz sel, čo vedie v mnohých prípadoch ku zdĺhavej manuálnej selekcii. Štruk-
túra znheg však neobsahuje veľa atómov, preto môžeme príkazom sel $H vybrať všetky atómy H
a pomocou myši zrušiť výber atómov vodíka, patriacich −OH skupinám. Vybraté atómy skryjeme
pomocou príkazu

hide -b

kde prepínač -b spôsobí okrem skrytia vybratých atómov aj skrytie zodpovedajúcich väzieb.
Obr. 3.43 ukazuje výsledný obrázok vzorcovej jednotky s popiskami atómov a legendou pre-

miestnenými na vhodné miesta a so zodpovedajúcim titulkom. Napriek skrytiu prevažnej časti
atómov vodíka sa môžeme presvedčiť, že nájsť vhodný pohľad aj na takúto na pohľad jednoduchú
časticu nemusí byť jednoduché. Môžeme si všimnúť aj ďalší problém – keďže atómy vodíka majú
priradenú bielu farbu materiálu, nemusia byť na bielom podklade dobre viditeľné. Tento problém sa
ešte zhorší pri pokuse vyexportovať obrázok do PostScriptu, kedy by na zobrazenie atómov H bola
použitá svetlosivá farba. Riešením je zmena farby materiálu napr. na vhodný odtieň svetlomodrej
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Obr. 3.42. Zobrazenie vzorcovej jednotky štruktúry znheg so zobrazenou vodíkovou väzbou.

Obr. 3.43. Štruktúra znheg zobrazená pomocou teplotných elipsoidov na úrovni pravdepodobnosti 50 %.
Vodíkové atómy s výnimkou donorových atómov vodíkových väzieb boli skryté z dôvodu prehľadnosti.
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(tmavomodrá farba sa používa na zobrazenie atómov N a jej ďalšie odtiene na zobrazenie atómov
kovov).

Obr. 3.44. Prístup ku zmene farby atómov cez kon-
textové menu.

Zmena farby materiálu je prístupná cez
kontextové menu (obr. 3.44) po kliknutí
pravým tlačidlom myši na ľubovoľný atóm
daného prvku a výbere volieb Graphics .
Draw style. . . . Zobrazí sa okno nastavení
Material Properties (obr. 3.45), v ktorom
sa dajú podrobne nastaviť parametre sfar-
benia vybratého objektu. Najdôležitejšou
je zmena parametra Ambient Front, ktorý
predstavuje „základnú farbu“ objektu. Vý-
sledný vzhľad obrázku vzorcovej jednotky,
ktorý dostaneme po zmene nastavenia Am-
bient Front z pôvodnej svetlosivej na odtieň
modrej, označený v palete slúžiacej na vý-
ber farby na obr. 3.45 štvorčekom, vidíme
na obr. 3.46. Pri exporte tohoto obrázku
do PostScriptu sú už atómy vodíka so zme-
neným nastavením farby materiálu dobre
viditeľné (obr. 3.47).

Pri štruktúrach obsahujúcich vodíkové
väzby alebo iné nekovalentné interakcie
často potrebujeme zobraziť časť štruktúry, tvoriacu motív realizovaný prostredníctvom týchto inte-
rakcií. Na expanziu štruktúry v potrebných smeroch využívame rôzne formy režimu grow alebo to-
tožný konzolový príkaz. Prvou, nám už známou možnosťou vyvolania režimu mode grow je použitie
položky kontextového menu BANG .Explore, s ktorou sme sa zoznámili v kap. 2.7.9 (so samotným
menu už na obr. 2.13 na strane 23), na vybraný atóm. Tento príkaz spôsobí vyhľadanie kontaktov
v okruhu 3,5 Å od vybraného atómu a zobrazí ich ako prerušované čiary. Pomocou ukázania šipkou
na tieto čiary možno zistiť, kontaktu na ktorý atóm zodpovedajú a podľa potreby pridať časticu,
obsahujúcu daný atóm, do zobrazenia poklikaním na prerušovanú čiaru (obr. 3.48). Ďalšou možnos-
ťou expanzie štruktúry je využitie posuvníka Expand Short Contacts (Hydrogen Bonds) (obr. 3.35
na strane 107), pri ktorom sa zobrazia všetky kontakty v rozsahu nastavenom pomocou posuvníka.
Tento režim je ekvivalentný použitiu konzolového príkazu mode grow -s (obr. 3.49). Môžeme si
vyskúšať expanziu štruktúry klikaním na zobrazené kontakty; ako všetky módy indikované oranžo-
vým obdĺžnikom v pravom dolnom rohu GUI, aj tento ukončíme klávesou Esc. Úvodné zobrazenie
vzorcovej jednotky resp. ASU napokon obnovíme príkazom fuse. Nevýhodou je, že pri expanzii
štruktúry sa znovu zobrazia atómy vodíka skryté príkazom hide -b.

Obr. 3.45. Nastavenie farby atómov vybratého prvku v okne Material Properties.
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Obr. 3.46. Zobrazenie vzorcovej jednotky z obr. 3.43 po zmene nastavení vlastností materiálu atómov
vodíka.

Obr. 3.47. Zobrazenie vzorcovej jednotky štruktúry znheg z obr. 3.46 po exporte do formátu EPS.
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Obr. 3.48. Režim mode grow vyvolaný pomocou kontextového menu BANG .Explore po kliknutí pravým
tlačidlom myši na atóm H22. Kliknutím na červenú prerušovanú čiaru sa do zobrazenia pridá molekula

obsahujúca atóm O11 v polohe (+x, 1/2− y, −1/2 + z), ktorý je vzdialený 1,834 Å od atómu H22.

Obr. 3.49. Režim mode grow -s zobrazí kontakty v smere možných nekovalentných interakcií.
Zodpovedá použitiu posuvníka Expand Short Contacts (Hydrogen Bonds).
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Príkaz mode grow ponúka aj ďalšie možnosti expanzie štruktúry v závislosti na použitých prepí-
načoch, napr. mode grow -amôže byť použitý na kompletizáciu fragmentov, ležiacich v špeciálnych
polohách (napr. na strede symetrie) a mode grow -v slúži na analýzu konektivity atómov (napr.
mode grow -v=3 vyhľadá všetky kontakty do vzdialenosti 3 Å od označených atómov). Podobný
príkaz grow sa v prípade potreby používa taktiež na kompletizáciu fragmentov v špeciálnych po-
lohách.

Ďalším konzolovým príkazom používaným na expanziu štruktúry je pack. S jeho použitím
prostredníctvom GUI sme sa už zoznámili v predchádzajúcej kapitole – nastavenie z obr. 3.36
zodpovedá použitiu príkazu

pack 0 1 0 1 0 1

ktorý sa dá za predpokladu totožnosti všetkých ohraničení frakčných súradníc zjednodušiť na

pack 0 1

Ďalšou verziou príkazu pack, ktorá je prístupná z GUI ako posuvník Pack Radius (obr. 3.35) je

pack r

ktorý zobrazí všetky fragmenty vo vzdialenosti r Å od označeného atómu alebo od ťažiska zobra-
zenej ASU.

Zobrazenie základnej bunky dosiahneme rovnakými postupmi ako v príklade exp_905 v pred-
chádzajúcej kapitole. Pri zobrazení základnej bunky sa taktiež zobrazí sieť vodíkových väzieb,
ktoré sú uvedené v zdrojových súboroch .ins/.res alebo .cif. V prvom kroku môžeme zobraze-
nie opäť zjednodušiť na guľôčkový model ( alebo príkaz pers) a následne pomocou voľby Pack
to limits (s nastaveniami ako na obr. 3.36 alebo konzolovým príkazom pack 0 1) alebo Fill Unit
Cell nasledovanej Complete Fragments vygenerovať obsah bunky rovnako ako v predchádzajúcej
kapitole. Vzniknuté obrázky skontrolujeme zo všetkých pohľadov v smeroch kryštalografických osí.
Ako príklad vidíme na obr. 3.50 pohľad v smere kryštalografickej osi b. Ako si môžeme všimnúť,
zobrazenie nerešpektuje metriku bunky – chýbajú ASU „vľavo dolu“ a „vpravo hore“. Úpravou
argumentov príkazu pack môžeme skúsiť dosiahnuť zobrazenie rešpektujúce metriku bunky. V na-
šom prípade dosiahneme použitím príkazu pack -0.5 1.3 0 1.3 0 1.4 zobrazenie zobrazenie
na obr. 3.51, z ktorého môžeme nadbytočné molekuly vymazať.

Obr. 3.50. Kontrola obrázku usporiadania základnej bunky znheg v smere kryštalografickej osi b.
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Obr. 3.51. Obrázok usporiadania základnej bunky znheg získaný príkazom pack -0.5 1.3 0 1.3 0 1.4
v smere kryštalografickej osi b.

Obr. 3.52. Výber fragmentu (molekuly H2O) pomo-
cou kontextového menu. Vybratý fragment zmení

farbu na zelenú.

Ak chceme vymazať molekulu, môžeme
ju vybrať (označiť) dvojklikom alebo po-
mocou kontextového menu vyvolaného kli-
kom pravým tlačidlom myši na konkrétmu
molekulu a výberom možnosti Fragment .
Select (obr. 3.52). Farba vybratej molekuly
sa zmení na zelenú. Taktiež je možné vy-
brať obdĺžnikovú oblasť držaním klávesy
Shift a ťahom myši za súčasného držania
jej ľavého tlačidla. V takom prípade príde
aj k výberu molekúl, nachádzajúcich sa v
zákryte za viditeľnou, „prednou“ moleku-
lou (keďže používame trojrozmerné zobra-
zenie, obsahuje niekoľko vrstiev molekúl).
Nevýhodou tohoto druhu výberu však je, že
vyberie iba atómy, nachádzajúce sa vnútri
vybratej oblasti, nie celé molekuly, ktorým
tieto atómy prislúchajú. Označený objekt
(alebo viacero objektov) možno zmazať klá-
vesou Delete (čo zodpovedá použitiu prí-
kazu kill). Postupným výberom a mazaním fragmentov napokon dosiahneme zobrazenie, koreš-
pondujúce s metrikou základnej bunky aj priestorovou grupou symetrie štruktúry a obsahujúce zo-
brazenie všetkých prítomných štruktúrnych motívov (obr. 3.53). Pochopiteľne, stav korešpondujúci
metriku aj symetriu bunky treba dosiahnuť pri pohľade v smere všetkých troch kryštalografických
osí. Rovnako dôležité je, aby zobrazenie poskytovalo dobrý prehľad o výskyte rôznych štruktúrnych
motívov, napríklad geometrických usporiadaní v sieti vodíkových väzieb. Tento postup môže byť
veľmi prácny; alternatívne môžeme skúsiť dosiahnuť analogické zobrazenie pomocou popísaných
spôsobov expanzie štruktúry zo stavu na obr. 3.50; obzvlášť vhodné je použitie režimu mode pack
(obr. 3.41).

Zostáva najnáročnejší úkon – kvôli lepšej prehľadnosti obrázku skryť atómy vodíka, ktoré nie sú
zapojené do siete vodíkových väzieb. Postupný manuálny výber je zjavne najhoršia možnosť z hľa-
diska množstva vynaloženej práce aj možnosti zanesenia chýb. Riešenie je však jednoduché – stačí
skryť všetky atómy H, ktoré sú viazané na atómy C (keďže všetky ostatné atómy H sú viazané
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Obr. 3.53. Obrázok získaný z obr. 3.51 po odstránení nadbytočných fragmentov rešpektuje metriku
základnej bunky aj priestorovú grupu symetrie kryštálovej štruktúry.

Obr. 3.54. Pohľad na usporiadanie základnej bunky znheg v smere osi a. Vodíkové väzby sú znázornené
prerušovanou čiarou; všetky atómy vodíka okrem atómov zúčastňujúcich sa vodíkových väzieb sú skryté

z dôvodu prehľadnosti.
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na atómy kyslíka a zároveň zapojené do siete vodíkových väzieb). Realizácia jednoduchého riešenia
však vyžaduje použitie zložitej syntaxe príkazu sel a skladá sa z niekoľkých krokov:

sel bonds where xbond.b.bai.z==1 && xbond.a.bai.z==6

vyberie všetky väzby spájajúce atóm so Z = 1 s atómom so Z = 6, teda všetky väzby C–H,

sel bond atoms

vyberie všetky atómy spojené vybratými väzbami (teda atómy C viazané na atómy H, ako aj atómy
H viazané na atómy C),

sel bonds -u

zruší výber väzieb,

sel $C -u

zruší výber atómov uhlíka (takže zostanú vybraté iba atómy vodíka, ktoré sú viazané na atómy
uhlíka), a napokon

hide -b

skryje vybraté atómy vrátane väzieb z týchto atómov vychádzajúcich.
Výsledok aplikovaného postupu s príkladom vhodného titulku vidíme na obr. 3.54. Ešte výstiž-

nejší obraz o sieti vodíkových väzieb v zlúčenine znheg poskytuje pohľad v smere kryštalografickej
osi c (na obr. 3.55 vo formáte EPS). Zobrazenie možno ďalej dolaďovať pomocou volieb na obr. 3.31
tak, aby sme dosiahli čo najlepšiu čitateľnosť.

Obr. 3.55. Pohľad na usporiadanie základnej bunky znheg v smere osi c. Vodíkové väzby sú znázornené
prerušovanou čiarou; všetky atómy vodíka okrem atómov zúčastňujúcich sa vodíkových väzieb sú skryté

z dôvodu prehľadnosti.
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Obr. 3.56. Supramolekulárny reťazec prebiehajúci v smere osi b tvorený molekulami
[Zn{N(CH2CH2OH)2COO}2] a molekulami kryštálovej vody v štruktúre znheg.

V prípade kryštálových štruktúr, obsahujúcich vodíkové väzby, často pridávame obrázky jed-
notlivých motívov, tvorených týmito väzbami. Pri týchto zobrazeniach môžeme úplne skryť alebo
zmazať častice, ktoré sa daných interakcií nezúčastňujú (obr. 3.4). Pokiaľ chceme zobraziť iba
kratší fragment bez zobrazenia usporiadania základnej bunky, vyjdeme z asymetrickej časti základ-
nej bunky a pomocou postupnej expanzie (najjednoduchšie pomocou ponuky kontextového menu
BANG .Explore) zobrazíme zamýšľaný motív. Kvôli lepšej orientácii, hlavne pri použití voľného
natočenia motívu, môžeme zobraziť bázové vektory pomocou príkazu basis alebo tlačidlom .
Príklad takéhoto obrázku je na obr. 3.56.



Kapitola 4

Popis kryštalografického experimentu

Výsledkom štruktúrnej analýzy je niekoľko skupín informácií:

1. Informácie o kryštáli – tvar, farba, rozmery, prípadne údaje o manipulácii, opracovaní a montáži
(hlavne v prípade „obtiažnych“ kryštálov – citlivých na vzduch, teplotu, svetlo, príliš veľkých,
ohybných, mechanicky citlivých a pod.).

2. Informácie o experimente (získaní dát) – použitý druh žiarenia, jeho vlnová dĺžka, stratégia
merania, expozičná doba, uhol oscilácie, redundancia dát, teplota, údaje o kvalite získaných
dát – dosiahnutý pomer I/σ(I), Rint, Rσ. Na kvalitu dát má však vplyv aj spracovanie dát.
Z uvedených údajov sa publikujú len niektoré (pozri aj bod 3.), časť ďalších môže byť súčasťou
CIFu a teda deponovaná v štruktúrnej databáze.

3. Údaje o spracovaní nameraných dát – obrovské množstvo parametrov, ktoré sa použijú pri
spracovaní nameraných dát, sa nepublikuje takmer vôbec, pritom ide často o zásadné voľby,
ktoré umožnili získať dáta na úspešné riešenie a spresnenie štruktúry. Ide napr. o nastavenia
detekcie pozadia (globálne alebo lokálne, pri lokálnom počet porovnávaných snímok), spôsob
nájdenia základnej bunky (v prípade dvojčiat, zrastov alebo multikryštálov viacerých buniek,
na čo nadväzujú ďalšie voľby pri spracovaní takýchto meraní), použitie 2D alebo 3D profilov
pri integrácii, podobne použitie „naučených“ alebo teoretických profilov, rôzne druhy detekcie
a filtrácie odľahlých hodnôt, atď.1Obvykle sa publikuje použitý software a údaje o použitých
korekciách, zvlášť o korekcii na absorpciu. Niektoré z uvedených údajov sú súčasťou deponova-
ného CIFu, deponovaného v zodpovedajúcej štruktúrnej databáze.

4. Údaje o riešení fázového problému – publikuje sa spravidla iba použitá metóda a software,
čím sa stráca informácia o nastavení parametrov metódy v prípade problematicky riešiteľných
štruktúr (alebo problematicky riešiteľných dát).

5. Údaje o spresňovaní štruktúry – popisuje sa postup spresňovania, vrátane spôsobu lokalizácie
atómov, ktoré sa nedali lokalizovať z mapy elektrónovej hustoty získanej po vyriešení fázového
problému, stupeň spresnenia parametrov teplotných kmitov (spravidla všetky atómy okrem
atómov H bývajú spresňované anizotropne), spôsob spresnenia parametrov atómov H (použitie
rôznych constraints a restraints, spôsob spresnenia alebo určenia Uiso) a vyriešenia problémov,
na ktoré upozornil validačný software. V prípade riešenia štruktúr z dvojčiat či zrastov alebo
disorderov, ako aj ďalších komplikovaných prípadov, treba popísať detaily použitého postupu.

6. Údaje o softwari použitom na analýzu štruktúry (prípadne literatúru použitú ako podklad
k analýze) – väčšina geometrických výpočtov sa dá vykonať v Olex2, prípadne SHELXL. Na nie-
ktoré výpočty sa používa špecializovaný software (kryštalografický alebo štatistický).

7. Údaje o programovom vybavení, použitom na získanie obrázkov – v rámci základného kurzu
využívame iba Olex2. Z iných programov môžeme spomenúť napr. Diamond alebo VESTA.

Ktorý z týchto bodov budeme prezentovať a v akom rozsahu, závisí na forme prezentácie. Pri
orálnych prezentáciách sa budeme spoliehať na uvedenie najnutnejšieho výberu experimentálnych
dát vo forme zjednodušenej tabuľky (vyberieme vhodnú podmnožinu tab. 4.1) a vhodný výber re-
prezentatívnych obrázkov. Podobný výber použijeme aj na poster, kde sme obmedzení dostupnou
plochou. V prípade tlačených foriem prezentácie, typicky vedeckých článkov v printovej alebo elek-
tronickej forme, sme viazaní požiadavkami technickej redakcie zhrnutými v pokynoch pre autorov.
Konkrétne časopisy môžu požadovať príliš reštriktívnu formu oproti postupu, ktorý potrebujeme
prezentovať, napríklad nemusia umožňovať publikovanie dôležitých detailov postupu merania a rie-

1 Ironickým protikladom zriedkavého publikovania drvivej väčšiny týchto údajov, ako aj údajov z bodu 2., je
počet tém venovaných ich diskusii na kryštalografických fórach a príspevkov na kryštalografických konferenciách,
keďže tvoria významnú časť kryštalografického know-how.
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šenia náročnej štruktúry spadajúcich pod body 2. a 3. ani v rámci supplementov. V takom prípade
zvážime voľbu vhodnejšieho časopisu.

Popis kryštalografického experimentu sa obvykle nachádza v článku v sekcii Experimental
a skladá sa z opisu samotného experimentu (merania na difraktometri, body 1. – 3.), riešenia fázo-
vého problému (bod 4.), spresňovania štruktúry (bod 5.) a stručnej informácie o ďalších použitých
metódach a programovom vybavení (body 6. a 7.).

4.1. Spôsoby prezentácie kryštalografického experimentu

4.1.1. V sekcii Experimental

Popis kryštalografického experimentu sa nachádza v článkoch v sekcii Experimental v podsekcii
venovanej RTG štruktúrnej analýze, ktorá býva uvedená samostatným nadpisom. Tá sa v prípade
potreby ďalej člení na odseky venované jednotlivým zlúčeninám, ktoré tiež môžu mať vlastné
nadpisy.

Spoločný úvod pre sériu zlúčenín môže vyzerať nasledovne:

RTG štruktúrna analýza
Meranie prebiehalo na monokryštálovom RTG difraktometri s κ-geometriou Kuma KM–4 CCD

s použitím zdroja Enhance Mo (λ(MoKα) = 0,71073 Å) s grafitovým monochromátorom a CCD
detektorom Sapphire 1. Vzhľadom na možnú biomedicínsku relevanciu pripravených produktov boli
merania vykonané pri laboratórnej teplote. Na zber a spracovanie dát, vrátane spresnenia základnej
bunky, korekcie na Lorentzov a polarizačný faktor, ako aj korekcie na absorpciu metódou multis-
can bol použitý software Crysalis Pro [Rigaku Oxford Diffraction (2017), Crysalis Pro Software
system, version 1.171.38.46, Rigaku Corporation, Oxford, UK.]. Štruktúry boli riešené v programe
olex2.solve [5]. Na spresňovanie štruktúry bol použitý olex2.refine [5] s použitím Gauss-Newtonovej
metódy najmenších štvorcov oproti F 2. Geometrické výpočty a výpočet Hooftovho y faktoru pre
necentrosymetrické štruktúry boli robené v programe Olex2. Olex2 bol použitý aj na grafické
výstupy. Experimentálne dáta vyriešených štruktúr sa nachádzajú v tab. 1.

Za týmto úvodom by nasledovali odstavce venovanej detailom merania, riešenia a spresňova-
nia jednotlivých zlúčenín. Pri opise spresňovania nám môže pomôcť dátová položka _olex2_re-
finement_description, ktorú Olex2 vloží do finálneho súboru .cif. Napríklad pre zlúčeninu
[Cu(H2O)(neo)(DL−val)]NO3, ktorej experimentálne dáta sú použité ako príklad v tab. 4.1 ako
dáta zlúčeniny 6, vyzerá táto položka nasledovne:

_olex2_refinement_description
;
1. Fixed Uiso
At 1.2 times of:
All C(H) groups, All N(H,H) groups
At 1.5 times of:
All C(H,H,H) groups, All C(H,H,H,H,H) groups

2. Restrained distances
O1W-H2W \\sim O1W-H1W
with sigma of 0.01
3.a Ternary CH refined with riding coordinates:
C2A(H2A), C3A(H3A), C2B(H2B), C3B(H3B)
3.b Secondary CH2 refined with riding coordinates:
N1A(H1B,H1A), N1B(H1D,H1C)
3.c Me refined with riding coordinates:
C4A(H4A,H4B,H4C), C5A(H5A,H5B,H5C), C4B(H4F,H4D,H4E)
3.d Aromatic/amide H refined with riding coordinates:
C13(H13), C20(H20), C16(H16), C14(H14), C19(H19), C17(H17)
3.e Idealised Me refined as rotating group:
C22(H22A,H22B,H22C), C23(H23A,H23B,H23C), C5B(H5D,H5E,H5F)
;
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Uvedené údaje prepíšeme do textu článku týmto spôsobom:2

[Cu(H2O)(neo)(DL−val)]NO3 (6)
Všetky atómy okrem atómov H boli spresnené anizotropne. Vodíkové atómy na ternárnych

(CH) a sekundárnych (CH2) atómoch uhlíka, vodíkové atómy aromatických skupín a metylových
skupín (C4A, C4B a C5A) boli umiestnené geometricky, zostávajúce metylové skupiny (C22, C23
a C5B) boli spresnené ako tuhé rotory. Všetky atómy H s výnimkou atómov H na metylových
skupinách a molekule H2O boli spresnené s Uiso(H) = 1,2Ueq(C,N); atómy H na metylových
skupinách a molekule H2O boli spresnené s Uiso(H) = 1,5Ueq(C,O). Dĺžky obidvoch väzieb O–H
v molekule vody boli považované za rovnaké so štandardnou neurčitosťou 0,01 Å.

Ako príklad popisu experimentu vykonaného za kryogénnych podmienok a zároveň ako príklad
popisu experimentu v angličtine uvádzame popis experimentu pre dvojicu zlúčenín, ktoré boli
v článku diskutujúcom väčší počet zlúčenín diskutované pod číslami 4 a 5 [12].3 Príklad ďalej
obsahuje popis diagnostiky a riešenia dvojčatenia v prípade zlúčeniny 5:

X-ray structure determination
Intensity data for both compounds were collected on a κ-axis Kuma KM–4 CCD diffractometer

using graphite-monochromated MoKa radiation (0.71073 Å) by the ω- and φ-scan (4) and ω-scan
(5) technique at 100 K. The diffraction intensities were corrected for Lorentz and polarization
effects and analytical method of absorption correction was used. Data collection, data reduction and
finalization including all corrections mentioned previously were carried by CrysAlis Pro software
[7]. The structures were solved by charge flipping using the program olex2.solve [5] and refined by
the Gauss-Newton full matrix least-squares method on all F 2 data using the program olex2.refine
[5].

All non-hydrogen atoms were refined anisotropically. The hydrogen atoms of the organic ligand
were refined using the riding model with d(C–H)=0.99 Å and d(N–H)=0.91 Å. Hydrogen atoms of
the water molecules and ammonium cations were placed into difference electron density maxima and
then refined using a rigid body model with d(O–H)=0.84 Å and d(H–H)=1.347 Å for the water
molecules and with d(N–H) mentioned earlier and all the H–H distances restrained to be equal for
the ammonium cations. Thermal parameters of the H atoms used were set to Uiso = 1.2Ueq(C) and
Uiso = 1.5Ueq(N,O).

In the case of the compound 5, high residual densities and statistical indices indicated the
presence of non-merohedral twinning. Two domains described by the twin law (–1 0 –0.667 0 –1 0
0 0 1) (twofold rotation about c axis) were located using Ewald Explorer in the CrysAlis Pro
software and data were refinalized using internal program features. The volume ratios of the twin
domains refined to 0.8547(4) : 0.1453(4).

Geometrical analysis was performed using Olex2. The structures were drawn by DIAMOND
[10]. Crystal data and conditions of data collection and refinement are reported in Table 1. The
supplementary crystallographic data can be obtained free of charge from The Cambridge Crystal-
lographic Data Centre via www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif. CCDC deposition numbers
are given in Table 1 also.

K článku bola ďalej pripojená v texte spomínaná tabuľka (Table 1), obsahujúca vybratú pod-
množinu vzorovej tabuľky, ktorú uvádzame v kap. 4.2 (tab. 4.1).

4.1.2. V článkoch typu Communication

V iných časopisoch je popis experimentu výrazne skrátený a zasadený do sekcie Refecences.
Obvyklá tabuľka s experimentálnymi dátami, mriežkovými parametrami a údajmi o refinemente
vypadáva úplne a najdôležitejšie z týchto údajov sa uvedú vo forme textu. Ako príklad uvádzame
výňatok z článku v Inorganic Chemistry Communications [10]. Celý popis experimentu je uvedený
ako odkaz [10], na ktorý sa odkazuje z relevantného miesta textu. V samotnom texte odkazu [10]

2 Korešpondujúce údaje sú vyznačené rovnakými formami zvýraznenia.
3 V pôvodnom článku bol na riešenie fázového problému použitý program SIR–2004 a na spresňovanie štruktúr

program SHELXL–97. Z pedagogických dôvodov bol popis upravený do podoby, predpokladajúcej použitie Olex2
na riešenie, spresňovanie aj geometrickú analýzu obidvoch štruktúr. Odkazy na citácie programov CrysAlis Pro
a DIAMOND nesmerujú na relevantné bibliografické odkazy.

www.ccdc.cam.ac.uk/data_ request/cif
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sa nachádzajú ďalšie odkazy na použitý software [11], [12] a [15], ktoré nasledujú v poradí, danom
logikou textu článku.

[10] Data were collected on a Enraf-Nonius Kappa CCD diffractometer using graphite-monochromated
MoKα (0.71073 Å) radiation and Oxford Cryostream cooling unit at 150 K. Data collection, data reduction,
multiscan absorption correction, cell refinement and space group determination was performed using COL-
LECT [11], DENZO [12] and WinGX software [15]. Structure was solved by direct methods (SIR–2004 )
and refined by full-matrix least-squares on F 2 (SHELX–97 ). All non-hydrogen atoms were refined in-
dependently with anisotropic thermal parameters. The hydrogen atoms on organic ligands were added
theoretically using riding model. Water molecules were refined as a rigid bodies with d(O–H) = 0.84(1) Å
and d(H . . .H) = 1.356(10) Å. Ammonium cation were refined with d(N–H) = 0.91(1) Å and all H. . . H dis-
tances restrained to be equal. All hydrogens were refined with Uiso = 1.2Ueq(C) and/or Uiso = 1.5Ueq(N,O).
Crystal data for 1: C8H48Cu2N6O46V10: FW 1601.02; triclinic space group P–1, a = 10.0173(4) Å,
b = 10.1817(4) Å, c = 12.7636(6) Å, α = 109.015(2)°, β = 91.973(2)°, γ = 113.480(2)°, V = 1108.42(8) Å

3
,

Z = 1, Dc = 2.398 Mg m−3, µ = 3.076 mm−1, T = 150(2) K. 9356 reflections measured, 5072 reflections
unique [Rint = 0.0393]. Refinement converged with final R1 = 0.0406 [wR2 = 0.0923] and GOF = 1.026
for 3664 observed reflections [I > 2σ(I)]

[11] R.W.W. Hooft, Collect, Nonius BV, Delft, The Netherlands, 1998.
[12] Z. Otwinowski, W. Minor, in: C.W. Carter Jr., R.M. Sweet (Eds.), Macromolecular Crystallography,

Part A, Methods in Enzymology, Vol. 276, Academic Press, New York, 1997, p. 307.
. . .
[15] L.J. Farrugia, J. Appl. Cryst. 32 (1999) 837.

Popis štruktúry je tiež skrátený a tvorí odstavec, prípadne niekoľko nasledujúcich odstavcov
článku.

4.1.3. V článkoch s experimentálnymi údajmi v prílohe (Supplement)

Článok obsahuje len veľmi zostručnený popis experimentu a zhrnutie výsledkov, podobne ako
v štýle Communication, takže obsahom a charakterom často pripomína skôr poster (napr. IUCr-
Data, Zeitschrift für Kristallographie – New Crystal Structures) a všetky podrobnosti sa nachádzajú
v často veľmi obsiahlej prílohe, ktorá prechádza štandardným recenzným konaním, ale neprechádza
typografickou úpravou. Kvalitu prezentácie musia zabezpečiť samotní autori. V iných časopisoch
popis experimentu vypadáva z textu článku úplne a súčasťou diskusie je napr. iba jeden obrázok
vystihujúci diskutované vlastnosti štruktúry a niekoľko dôležitých štruktúrnych údajov, pričom sa
prakticky celý popis experimentu a detailov štruktúry presúva do prílohy.

4.2. Tabuľky s experimentálnymi údajmi

Dôležitou súčasťou popisu kryštalografického experimentu, štruktúrnych parametrov a výsled-
kov spresnenia býva tabuľka, obsahujúca údaje o zistených štruktúrnych parametroch, experimen-
tálne údaje a údaje o výsledkoch refinementu. Tabuľka 4.1 môže slúžiť ako určitá „maxiverzia“,
ktorú môžete prispôsobiť konkrétnemu účelu prezentácie – posteru, prezentácii či článku v časopise
– vynechaním menej podstatných dát, alebo údajov, ktoré sa na konkrétnu štruktúru nevzťahujú
(určenie absolútnej štruktúry sa týka iba kryštálov, ktoré kryštalizujú v necentrosymetrických
priestorových grupách).

Tabuľku je možné ďalej modifikovať nasledovne:

1. kompletnosť dát pre dané rozlíšenie – dá sa udať alternatívne s udaním rozlíšenia uvedením
hodnoty θmax v °,

2. namiesto označenia S sa používa aj slovné označenie Goodness-of-fit,
3. nie je nutné udávať hodnotu Flackovho aj Hooftovho parametra, pokiaľ je hodnota spresňo-

vaného Flackovho parametra (použitie TWIN/BASF resp. konzolového príkazu asr) dostatočne
preukazná. Pri použití iných metód, napr. výpočet s použitím Parsonsovej metódy [13] v prog-
rame SHELXL sa treba riadiť pokynmi autorov týchto metód a autorov softwaru.

4. Tabuľka neobsahuje údaj o korekcii na extinkciu. V prípade potreby doplníme riadok obsahujúci
korekčný koeficient a metódu korekcie.
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Zodpovedajúce údaje do tabuľky sa nachádzajú v súboroch .cif resp. .cif_od (v prípade
použitia difraktometra iného výrobcu ako Rigaku bude súbor s experimentálnymi údajmi zod-
povedajúci súboru .cif_od pomenovaný rozdielne). Dátové položky súboru CIF, zodpovedajúce
položkám tab. 4.1, sú nasledujúce:

1. Mr – _chemical_formula_weight
2. Kryštalografická sústava – _space_group_crystal_system
3. Priestorová grupa symetrie – _space_group_name_H-M
4. T [K] – _diffrn_ambient_temperature
5. Mriežkové parametre – _cell_length_a, _cell_length_b, _cell_length_c, _cell_angle_-

alpha, _cell_angle_beta, _cell_angle_gamma. Počet reflexií, z ktorých boli mriežkové para-
metre určené resp. spresnené, sa nachádza v _cell_measurement_reflns_used.

6. V [Å3] – _cell_volume
7. Z – _cell_formula_units_Z. Hodnota Z’ obvykle zodpovedá počtu vzorcových jednotiek

v asymetrickej časti základnej bunky a v niektorých prípadoch môže byť určenie tejto hodnoty
nejednoznačné.

8. F (000) – _exptl_crystal_F_000
9. µ [mm−1] – _exptl_absorpt_coefficient_mu
10. ρ [g.cm−3] – _exptl_crystal_density_diffrn
11. Údaje o korekcii na absorpciu – sú obsahom dátových položiek _exptl_absorpt_correction-

_T_min, _exptl_absorpt_correction_T_max a _exptl_absorpt_correction_type
12. Rozmery kryštálu – _exptl_crystal_size_min, _exptl_crystal_size_mid, _exptl_crystal-

_size_max
13. Farba a tvar kryštálu – _exptl_crystal_colour a _exptl_crystal_description
14. Rozsah zberu dát – je daný dátovými položkami _diffrn_reflns_theta_min a _diffrn-

_reflns_theta_max
15. Rozsah indexov reflexií – je obsahom série 6 dátových položiek _reflns_limit
16. Počet zmeraných, nezávislých a pozorovaných reflexií – dátové položky _diffrn_reflns-

_number, _reflns_number_total a _reflns_number_gt
17. Kompletnosť dát – udáva sa hodnota pre θfull (_diffrn_reflns_theta_full), ktorá sa nachá-

dza v položke _diffrn_measured_fraction_theta_full. Hodnota Rint je daná v _diffrn-
_reflns_av_R_equivalents a hodnota Rσ v _diffrn_reflns_av_unetI/netI.

18. Počet dát, restraints a parametrov – _refine_ls_number_reflns, _refine_ls_number_re-
straints a _refine_ls_number_parameters (existuje aj položka _refine_ls_number_con-
straints udávajúca počet constraints)

19. Záverečné hodnoty váhových koeficientov – celý vzťah je uvedený v _refine_ls_weighting-
_details

20. S (Goodness-of-fit) – _refine_ls_goodness_of_fit_ref. V prípade použitia spresňovania
s ohraničením (restraints) sa uvádza aj _refine_ls_restrained_S_all.

21. Finálne R faktory – _refine_ls_R_factor_gt, _refine_ls_R_factor_all, _refine_ls_wR-
_factor_gt, _refine_ls_wR_factor_ref. Hodnoty končiace _gt sú pre reflexie s I > 2σ(I),
_all a _ref pre všetky dáta.

22. Flackov parameter x – _refine_ls_abs_structure_Flack. Hooftov parameter y nie je zapi-
sovaný do súboru .cif, môžeme ho získať z výpisu do konzoly resp. .log súboru (kap. 2.7.8).

23. ∆ρmaxa ∆ρmin [e.Å−3] – _refine_diff_density_max a _refine_diff_density_min.

Komentovaný príklad kompletného súboru .cif je uvedený v nasledujúcej kapitole.
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Tabuľka 4.1. Experimentálne dáta pre zlúčeninu [Cu(H2O)(neo)(DL−val)]NO3 (6)
Experimental and refinement data for compound [Cu(H2O)(neo)(DL−val)]NO3(6)

Vzorec (číslo vzorky) Empirical formula

(Sample No.)

[Cu(H2O)(neo)(DL−val)]NO3 (6)

CCDC No. 1065781

Mr 476,96

Kryštalografická sústava, priestorová

grupa symetrie

Crystal system, space group triklinická/triclinic, P 1̄

T [K] 298

Mriežkové parametre Unit cell dimensions určené z 11318 reflexií/

determined from 11318 reflections

a[Å]; α[°] 7,8511(2); 81,300(2)

b [Å]; β [°] 11,0841(2); 76.081(2)

c [Å]; γ [°] 12,7154(2); 72,417(2)

V [Å3] 1020,16(4)

Z; Z′ 2; 2

F (000) 486

µ [mm−1]; ρ (vypočítaná) [g.cm−3] µ [mm−1], ρ (calc.) [g.cm−3] 1,115; 1,523

Korekcia na absorpciu;

Tmin; Tmax

Absorption collection,

Tmin, Tmax

multiscan; 0,841; 1,000

Rozmery kryštálu [mm] Crystal size 0,48× 0,17× 0,08

Tvar a farba kryštálu Crystal color and shape svetlomodrá ihlica/

light blue needle

Rozsah zberu dát [°] θ range for data collection 2,92 – 26,39

Rozsah indexov reflexií Limiting indices h = −9→ 9

k = −13→ 13

l = −15→ 15

Počet zmeraných/

nezávislých/pozorovaných reflexií

[I > 2σ(I)]

Reflections collected/

unique/observed [I > 2σ(I)]

24432/7798/6667

[Rint = 0,0609; Rσ = 0,0495]

Kompletnosť dát pre dané rozlíšenie Completness to given resolution 99,6 % do/to 0,80 Å

Počet dát/restraints/parametrov No. of data/restraints/parameters 7798/561/551

Záverečné váhy Final weighting scheme w = 1/[σ2(F 2
o ) + (0,042P )2 + 0,6671P ],

kde/where P = [max(F 2
o ,0) + 2F 2

c ]/3

S S/restrained S 1,014/0,984 (restrained)

Finálne R faktory

[I > 2σ(I)]

Final R indices

[I > 2σ(I)]

R = 0,0342; wR = 0,0789

Finálne R faktory

(všetky dáta)

Final R indices

(all data)

R = 0,0440; wR = 0,0823

Flackov parameter x/

Hooftov parameter y

Flack x parameter/

Hooft y parameter

0,007(9)/0,021(7)

Najvyššia/najnižšia diferenčná
elektrónová hustota [e.Å−3]

(tiež ∆ρmax/∆ρmin)

Largest difference peak/hole 0,297/−0,214



Kapitola 5

Podrobný popis súboru CIF s komentárom

CIF umožňuje uchovávať v jednom súbore štruktúrne dáta o jednej alebo viacerých kryštálových
štruktúrach, čo zahŕňa aj separátne výsledky merania tej istej zlúčeniny pri rôznych teplotách,
tlakoch a pod. Umožňuje uchovávať štruktúrne dáta „malých molekúl“, makromolekúl, modulo-
vaných štruktúr či meraní elektrónových hustôt a práškových difrakčných dát. Formát súboru
vyzerá na prvý pohľad „nečitateľne“, preto si ho popíšeme na jednoduchom príklade obsahujúcom
kompletné štruktúrne dáta jednej kryštálovej štruktúry, pripravené na depozíciu do CSD.

Kompletná kryštalografická informácia, ako ju požadujeme na účely vlastnej archivácie, depo-
zície v databázach alebo publikácie obsahuje dáta, ktoré pochádzajú z rozličných softwarových ná-
strojov – programov na riadenie merania, spracovanie nameraných dát, riešenie fázového problému
a spresňovanie štruktúry, ako aj dáta, ktoré treba ručne doplniť. V nasledujúcom príklade (súbor
CIF s údajmi o štruktúre 2-(benzo[d][1,3]ditiol-2-yl)-3-metylcyklohexanónu, ktorá bola publiko-
vaná v [14]) sú červenou označené časti generované kryštalografickým frontendom (Olex2, WinGX
. . . ), v ktorom prebiehali výpočty, alebo programom, ktorý bol použitý na vygenerovanie či úp-
ravu finálneho CIFu (publCIF, enCIFer). Zelenou sú zvýraznené časti, pochádzajúce z programu
na spresňovanie štruktúry (SHELXL, Olex2, . . . ), modrou časti, pochádzajúce z programu na zber
a spracovanie dát (CrysAlis Pro, . . . ) a čiernou ručne editované časti. Názvy dátových položiek,
ktoré treba doplniť ručne, sú často tiež pridané použitým softwarom alebo je možné využiť software
ako enCIFer alebo publCIF na ich pohodlnejšie vyplnenie, čo je naznačené farebne kódovaným
názvom položky, nasledovaným čiernym ručne editovaným údajom. Výpustok (. . . ) označuje vy-
nechanie riadkov/položiek s podobným obsahom ako predchádzajúce/nasledujúce.

Súbor začína názvom dátového bloku – spravidla číslom merania alebo označením vzorky:

data_exp_48

Položky _audit_creation identifikujú software, použitý na vygenerovanie alebo editáciu CIFu.
Súbor CIF je spravidla vytvorený vo frontendoch, v ktorých kryštalograf robí refinement – Olex2,
WinGX. cif_od súbor s experimentálnymi údajmi je vytvorený programom CrysAlis Pro. Publi-
kácie do Acta Crystallographica je možné celé napísať v CIF formáte – v takom prípade sa často
na editáciu CIFu používa publCIF.

_audit_creation_date 2014-12-09
_audit_creation_method
;
Olex2 1.2-alpha
(compiled 2014.12.05 svn.r3111 for OlexSys, GUI svn.r4959)
;
_shelxl_version_number 2014/6

Položky začínajúce _shelxl nie sú súčasťou štandardného slovníka CIF, ale označujú doplnkové
informácie, vložené programom SHELXL. V tomto prípade je to číslo verzie použité na spresnenie
štruktúry.

Nasledujú položky _publ obsahujú údaje, vzťahujúce sa ku konkrétnej publikácii – názov ča-
sopisu, do ktorého sa článok so štruktúrou posiela, zoznam autorov s ich kontaktnými údajmi
a pod.

_publ_requested_journal Chem.Sci.
_publ_contact_author_name ’Erik Rakovsk\’y’
_publ_contact_author_address
;Comenius University
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Faculty of Natural Sciences
Department of Inorganic Chemistry
Mlynsk\’a dolina CH2
842 15 Bratislava
Slovak Republic
;
_publ_contact_author_email rakovsky@fns.uniba.sk
_publ_contact_author_phone ’+421 xxx xxx xxx’
_publ_contact_author_fax ’+421 2 602 96 273’
loop_
_publ_author_name
_publ_author_address
’Rakovsk\’y, Erik’
;Comenius University
Faculty of Natural Sciences
Department of Inorganic Chemistry
Mlynsk\’a dolina CH2
842 15 Bratislava
Slovak Republic
;
’\>Sebesta, Radovan’
;Comenius University
Faculty of Natural Sciences
Department of Organic Chemistry
Mlynsk\’a dolina CH2
842 15 Bratislava
Slovak Republic
;
...
_publ_section_references
;
Dolomanov, O.V., Bourhis, L.J., Gildea, R.J, Howard, J.A.K. & Puschmann, H.
(2009), J. Appl. Cryst. 42, 339-341.
Sheldrick, G.M. (2008). Acta Cryst. A64, 112-122.
;

Obsah (hodnota) textových (reťazcových) dátových položiek, teda reťazec, môže byť zadaný
medzi apostrofmi ’...’, pokiaľ zápis názvu aj obsahu dátovej položky dohromady nepresiahnu
dĺžku jedného riadku (štandardne 80 znakov). Pokiaľ tomu tak nie je, reťazec sa zapisuje medzi dva
riadky, obsahujúce bodkočiarky (prípustné je aj začať reťazec bezprostredne za prvou bodkočiarkou
a ukončiť bodkočiarkou na samostatnom riadku).

Údaje v položkách _chemical udávajú systematický, prípadne (semi)triviálny názov, sumárny
vzorec, vzorce štruktúrnych subjednotiek (jednotlivé molekuly/ióny v štruktúre), relatívnu mole-
kulovú hmotnosť a údaje o spôsobe zistenia absolútnej štruktúry. Niektoré položky nemusia byť
povinne vyplnené a v takom prípade ? označuje nedefinovanú hodnotu; nedefinované položky môžu
byť aj zmazané.

_chemical_name_common ?
_chemical_name_systematic
;
2-(benzo[d][1,3]dithiol-2-yl)-3-methylcyclohexanone
;
_chemical_formula_moiety ’C14 H16 O S2’
_chemical_formula_sum ’C14 H16 O S2’
_chemical_formula_weight 264.39
_chemical_absolute_configuration ad
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Nasleduje zoznam použitých atómových rozptylových faktorov:

loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_description
_atom_type_scat_dispersion_real
_atom_type_scat_dispersion_imag
_atom_type_scat_source
C C 0.0033 0.0016 ’International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4’
H H 0.0000 0.0000 ’International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4’
O O 0.0106 0.0060 ’International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4’
S S 0.1246 0.1234 ’International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4’

V tomto prípade máme niekoľko dátových položiek, ktoré popisujú jeden údaj, združených
do jedného objektu pomocou slučky (loop). Definícia slučky začína označením loop_, za ktorým
sú postupne vymenované všetky dátové položky, tvoriace jeden objekt, v našom prípade popis
atómového rozptylového faktoru. Samotné objekty sú tvorené postupnosťou hodnôt (čo interpreter
spozná podľa toho, že riadok nezačína _). Slučka je ukončená riadkom, obsahujúcim ďalšiu dátovú
položku, teda začínajúcim znakom _.

Informácie o priestorovej grupe symetrie sú spravidla výstupom programu na spracovanie name-
raných dát, ale alternatívne sa môže priestorová grupa získať pri riešení fázového problému charge
flippingom či inými podobnými metódami, špecializovanými programami na analýzu nameraných
dát, vizuálnou inšpekciou alebo vyhľadaním chýbajúcich prvkov symetrie po vyriešení štruktúry
v grupe s nižšou symetriou (najčastejšie v P1) pomocou ADDSYM v PLATONe.

Primárnym zdrojom informácií o priestorovej grupe symetrie kryštálu je posledná slučka obsa-
hujúca generátory danej grupy. Ostatné položky majú charakter komentárov, ale s výnimkou čísla
grupy podľa medzinárodných tabuliek sú vyžadované (presnejšie, Hermannov-Mauginov symbol
a Hallov symbol sú použiteľné alternatívne, hoci je príklon k prednostnému používaniu „informačne
bohatšej“ Hallovej notácie).

_space_group_crystal_system orthorhombic
_space_group_IT_number 19
_space_group_name_H-M_alt ’P 21 21 21’
_space_group_name_Hall ’P 2ac 2ab’
loop_
_space_group_symop_operation_xyz
’x, y, z’
’-x+1/2, -y, z+1/2’
’-x, y+1/2, -z+1/2’
’x+1/2, -y+1/2, -z’

Položky začínajúce _cell obsahujú výsledok spresňovania mriežkových parametrov, pričom veľ-
kosti mriežkových vektorov sa udávajú v Å, mriežkové uhly v stupňoch (°) a objem základnej bunky
v Å

3
. Hodnoty odchýliek by sa mali nachádzať v rozsahu vyžadovanom v inštrukciách pre autorov

daného časopisu (v prípade Acta Cryst. 2 – 20) a rovnaké hodnoty by mali byť použité v programoch
na riešenie a refinement štruktúry. Pokiaľ nie je hodnota odchýlky mriežkového parametra udaná,
daný parameter bol pri spresňovaní bunky zamknutý na danej hodnote (napr. v našom prípade
bola zafixovaná ortorombická metrika so všetkými mriežkovými uhlami 90 °). Teplota sa udáva
v K (pozor, TEMP v SHELXL sa udáva v ◦C). V prípade polymérnych štruktúr, iónových štruktúr,
štruktúr so Z ′ > 1 a pod. sa stáva, že software nevyčísli hodnotu Z správne, preto je nutná kontrola
a prípadný manuálny zásah. Ďalej sa udáva počet reflexií, z ktorých bola metrika základnej bunky
určená a uhlový rozsah, v ktorom boli reflexie použité na určenie metriky základnej bunky získané.

_cell_length_a 10.5416(3)
_cell_length_b 10.8292(3)
_cell_length_c 11.9754(4)
_cell_angle_alpha 90
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_cell_angle_beta 90
_cell_angle_gamma 90
_cell_volume 1367.08(6)
_cell_formula_units_Z 4
_cell_measurement_reflns_used 6333
_cell_measurement_temperature 298
_cell_measurement_theta_min 3.7730
_cell_measurement_theta_max 27.5910

Popis niektorých experimentálnych veličín sa uvádza v dátových položkách _exptl - v našom
prípade v slede µr, údaje o korekcii na absorpciu (Tmin, Tmax, metóda korekcie s prípadným bliž-
ším popisom), farby, tvaru a rozmerov kryštálu (udávajú sa v mm), vypočítaná hodnota hustoty
(v g.cm−3) a štruktúrny faktor nultého poriadku F (000).

_exptl_absorpt_coefficient_mu 0.371
_exptl_absorpt_correction_T_min 0.755
_exptl_absorpt_correction_T_max 0.948
_exptl_absorpt_correction_type gaussian
_exptl_absorpt_process_details
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.37.33 (release 27-03-2014 CrysAlis171 .NET)
(compiled Mar 27 2014,17:12:48)
Numerical absorption correction based on gaussian integration over
a multifaceted crystal model
Empirical absorption correction using spherical harmonics,
implemented in SCALE3 ABSPACK scaling algorithm.
;
_exptl_absorpt_special_details ?
_exptl_crystal_colour colorless
_exptl_crystal_description block
_exptl_crystal_size_max 1.0627
_exptl_crystal_size_mid 1.0065
_exptl_crystal_size_min 0.2212
_exptl_crystal_density_diffrn 1.285
_exptl_crystal_F_000 560

Ďalšie dátové položky súvisiace s difrakčným experimentom sú uvedené v dátových položkách
začínajúcich _diffrn:

_diffrn_reflns_av_R_equivalents 0.0472
_diffrn_reflns_av_sigmaI/netI 0.0190
_diffrn_reflns_point_group_measured_fraction_full 0.999
_diffrn_reflns_point_group_measured_fraction_max 0.999
_diffrn_reflns_Laue_measured_fraction_full 0.998
_diffrn_reflns_Laue_measured_fraction_max 0.998
_diffrn_measured_fraction_theta_full 0.998
_diffrn_measured_fraction_theta_max 0.998
_diffrn_reflns_limit_h_max 13
_diffrn_reflns_limit_h_min -13
_diffrn_reflns_limit_k_max 13
_diffrn_reflns_limit_k_min -13
_diffrn_reflns_limit_l_max 14
_diffrn_reflns_limit_l_min -14
_diffrn_reflns_number 14023
_diffrn_reflns_theta_min 3.189
_diffrn_reflns_theta_max 26.367
_diffrn_reflns_theta_full 26.367
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_diffrn_ambient_temperature 298
_diffrn_detector ’CCD plate’
_diffrn_detector_area_resol_mean 8.4353
_diffrn_detector_type ’Sapphire 1 (long nozzle)’
_diffrn_measurement_device ’four-circle /k-axis diffractometer’
_diffrn_measurement_device_type ’Kuma KM-4 CCD’
_diffrn_measurement_method ’\w and \f scans’
_diffrn_radiation_monochromator graphite
_diffrn_radiation_probe x-ray
_diffrn_radiation_type MoK\a
_diffrn_radiation_wavelength 0.71073
_diffrn_source ’Enhance (Mo) X-ray Source’

v uvedenom príklade nasledujú položky v poradí Rint, Rσ, kompletnosť dát v relevantnej bo-
dovej grupe, Laueho grupe a zo všetkých možných reflexií do daného uhla (kde _full označuje
podiel do uhla θfull a _max podiel do θmax), rozsahy indexov h, k a l, počet všetkých zmeraných
reflexií, angulárny rozsah merania - hodnoty θmin, θmax a θfull, teplota počas merania, ako aj údaje
o použitom hardwari - rozlíšenie detektora, typ detektora, druh typ goniostatu, technika merania,
popis monochromátora, použitého žiarenia, zdroja a vlnovej dĺžky použitého žiarenia.

Všimnite si, že v položkách _diffrn_measurement_device a _diffrn_measurement_device-
_type boli užívateľom použité vlastné, vyhovujúcejšie názvy geometrie difraktometra a typu difrak-
tometra ako softwarom generované (software doplní položku _diffrn_measurement_device_type
’Xcalibur, Sapphire1 (long nozzle)’).

V položkách _reflns sú uvedené údaje o zlúčených reflexiách, čo je spravidla až výstupom
refinementu (keďže priestorová grupa symetrie, na ktorú sa zlúčenie reflexií vykoná, je de facto
známa až po vyriešení štruktúry) – aká časť všetkých Friedelových párov bola zmeraná (to zod-
povedá grupe P1), aká časť Friedelových párov pre danú priestorovú grupu bola zmeraná od θmin

po θfull resp. θmax, počet pozorovaných symetricky nezávislých (unique) reflexií s I > 2σ(I) resp.
F 2

o > 4σ(F 2
o ) a celkový počet symetricky nezávislých reflexií. SHELXL pripojí poznámku o spô-

sobe, ktorým boli reflexie zlúčené a poslednou položkou je kritérium pre „pozorovanú“ reflexiu (teda
v našom prípade I > 2σ(I)).

_reflns_Friedel_coverage 0.734
_reflns_Friedel_fraction_full 1.000
_reflns_Friedel_fraction_max 1.000
_reflns_number_gt 2660
_reflns_number_total 2789
_reflns_special_details
;
Reflections were merged by SHELXL according to the crystal
class for the calculation of statistics and refinement.
_reflns_Friedel_fraction is defined as the number of unique
Friedel pairs measured divided by the number that would be
possible theoretically, ignoring centric projections and
systematic absences.
;
_reflns_threshold_expression ’I > 2\s(I)’

Položky začínajúce _computing označujú použitý software na spresnenie mriežkových para-
metrov, zber dát (meranie), spracovanie dát, prípravu obrázkov, výpočty a vygenerovanie CIFu,
spresňovanie štruktúry či riešenie fázového problému. Je vhodné skontrolovať, či sú v sekcii _publ
zodpovedajúce citácie. Tieto položky spravidla dobre nastavené pracovné prostredie (Olex2, príp.
WinGX ) automaticky vygeneruje alebo prevezme z importovaného výstupu difraktometra (.cif_od).
Niekedy môže byť potrebná ručná úprava.

_computing_cell_refinement
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
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Version 1.171.37.33 (release 27-03-2014 CrysAlis171 .NET)
(compiled Mar 27 2014,17:12:48)
;
_computing_data_collection
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.37.33 (release 27-03-2014 CrysAlis171 .NET)
(compiled Mar 27 2014,17:12:48)
;
_computing_data_reduction
;
CrysAlisPro, Agilent Technologies,
Version 1.171.37.33 (release 27-03-2014 CrysAlis171 .NET)
(compiled Mar 27 2014,17:12:48)
;
_computing_molecular_graphics ’Olex2 (Dolomanov et al., 2009)’
_computing_publication_material ’Olex2 (Dolomanov et al., 2009)’
_computing_structure_refinement ’ShelXL (Sheldrick, 2008)’
_computing_structure_solution ’ShelXT (Sheldrick, 2008)’

Nasleduje popis výsledkov refinementu. V tomto prípade išlo o zlúčeninu kryštalizujúcu v ne-
centrosymetrickej priestorovej grupe, takže CIF obsahuje aj údaje o spôsobe riešenia absolútnej
štruktúry

_refine_ls_abs_structure_details
;
Flack x determined using 1096 quotients [(I+)-(I-)]/[(I+)+(I-)]
(Parsons, Flack and Wagner, Acta Cryst. B69 (2013) 249-259).
;
_refine_ls_abs_structure_Flack -0.03(3)

naopak, korekcia na sekundárnu extinkciu nebola potrebná (v takom prípade možno nasledujúce
2 riadky aj zmazať)

_refine_ls_extinction_coef .
_refine_ls_extinction_method none

V ďalších riadkoch nasleduje popis spôsobu spresnenia atómov vodíka (constrained), spôsob
výpočtu (full matrix voči F 2), počet spresňovaných parametrov voči počtu nezávislých reflexií
a počtu restraints, hodnoty S (GooF, goodness of fit) s a bez započítania restraints, maximálna
a priemerná zmena spresňovaných parametrov v poslednom cykle výpočtu (mala by sa rovnať 0, „to-
lerované“ hodnoty sú pod 0,001), váhová schéma a súbor reziduálnych faktorov, charakterizujúcich
kvalitu spresneného modelu – tu v poradí Rx(x > P ), kde x je veličina, oproti ktorej sa vykonáva
spresňovanie (F 2, zriedkavo F alebo I), P je podmienka pre označenie reflexie za pozorovanú –
pozri _reflns_threshold_expression (obvykle I > 2σ(I) resp. F 2

o > 4σ(F 2
o )); Rx pre všetky

reflexie, wRx(x > P ), wRx pre všetky reflexie, hodnoty maximálnej, minimálnej a priemernej
diferenčnej elektrónovej hustoty a prípadné ďalšie detaily potrebné na popis spresňovania.

_refine_ls_hydrogen_treatment constr
_refine_ls_matrix_type full
_refine_ls_structure_factor_coef Fsqd
_refine_ls_number_parameters 155
_refine_ls_number_reflns 2789
_refine_ls_number_restraints 0
_refine_ls_goodness_of_fit_ref 1.059
_refine_ls_restrained_S_all 1.059
_refine_ls_shift/su_max 0.000
_refine_ls_shift/su_mean 0.000
_refine_ls_weighting_scheme calc
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_refine_ls_weighting_details
’w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.0554P)^2^+0.1198P] where P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3’
_refine_ls_R_factor_gt 0.0319
_refine_ls_R_factor_all 0.0337
_refine_ls_wR_factor_gt 0.0861
_refine_ls_wR_factor_ref 0.0887
_refine_diff_density_max 0.187
_refine_diff_density_min -0.259
_refine_diff_density_rms 0.043
_refine_special_details ?

Olex2 doplní aj podrobnejší popis refinementu – prakticky využiteľné pri spisovaní experimen-
tálnej časti článku:

_olex2_refinement_description
;
1. Fixed Uiso
At 1.2 times of:
All C(H) groups, All C(H,H) groups
At 1.5 times of:
All C(H,H,H) groups
2.a Ternary CH refined with riding coordinates:
C2(H2), C3(H3), C8(H8)
2.b Secondary CH2 refined with riding coordinates:
C4(H4A,H4B), C6(H6A,H6B), C5(H5A,H5B)
2.c Aromatic/amide H refined with riding coordinates:
C13(H13), C10(H10), C11(H11), C12(H12)
2.d Idealised Me refined as rotating group:
C7(H7A,H7B,H7C)
;

Nasleduje časť súboru s popisom polôh atómov v základnej bunke. V prvých troch riadkoch
sú udané spôsoby nájdenia polôh atómov – najprv metóda riešenia fázového problému (iterative
sa udáva pre metódy založené na charge flippingu a iných podobných postupoch), potom metóda
vyhľadania zostávajúcich atómov (okrem H) – v našom prípade sa použila mapa diferenčných
elektrónových hustôt a na záver metóda lokalizácie vodíkových atómov.

V nasledujúcej slučke sa pre každý atóm opakujú: označenie atómu (label), prvku (type_symbol),
frakčné súradnice x, y a z, Uiso resp. Uequiv, s akým typom parametrov teplotných kmitov bol atóm
spresnený (izotropné/anizotropné), obsadzovací faktor, multiplicita polohy a rôzne príznaky ozna-
čujúce spôsob spresnenia rôznych parametrov daného atómu, ako aj podrobnejší popis prípadného
disorderu.

_atom_sites_solution_primary iterative
_atom_sites_solution_secondary difmap
_atom_sites_solution_hydrogens geom
loop_
_atom_site_label
_atom_site_type_symbol
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_U_iso_or_equiv
_atom_site_adp_type
_atom_site_occupancy
_atom_site_site_symmetry_order
_atom_site_calc_flag
_atom_site_refinement_flags_posn
_atom_site_refinement_flags_adp
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_atom_site_refinement_flags_occupancy
_atom_site_disorder_assembly
_atom_site_disorder_group
S2 S 0.29354(6) 0.32257(6) 0.12811(5) 0.0564(2) Uani 1 1 d . . . . .
S1 S 0.27376(6) 0.29046(7) 0.36814(5) 0.0637(2) Uani 1 1 d . . . . .
O1 O 0.56125(18) 0.52524(15) 0.12573(16) 0.0609(4) Uani 1 1 d . . . . .
C2 C 0.4891(2) 0.39388(19) 0.27277(16) 0.0401(4) Uani 1 1 d . . . . .
H2 H 0.4477 0.4699 0.2982 0.048 Uiso 1 1 calc R . . . .
C3 C 0.5859(2) 0.3540(2) 0.3632(2) 0.0487(5) Uani 1 1 d . . . . .
H3 H 0.5381 0.3208 0.4266 0.058 Uiso 1 1 calc R . . . .
C1 C 0.5610(2) 0.4228(2) 0.16622(19) 0.0459(5) Uani 1 1 d . . . . .
C8 C 0.3860(2) 0.2961(2) 0.25363(17) 0.0458(5) Uani 1 1 d . . . . .
H8 H 0.4270 0.2152 0.2474 0.055 Uiso 1 1 calc R . . . .
C14 C 0.1797(2) 0.4163(2) 0.1938(2) 0.0510(5) Uani 1 1 d . . . . .
C9 C 0.1700(2) 0.4007(3) 0.3094(2) 0.0557(6) Uani 1 1 d . . . . .
C7 C 0.6605(3) 0.4659(3) 0.4046(2) 0.0629(7) Uani 1 1 d . . . . .
H7A H 0.7035 0.5039 0.3429 0.094 Uiso 1 1 calc GR . . . .
H7B H 0.7217 0.4398 0.4591 0.094 Uiso 1 1 calc GR . . . .
H7C H 0.6034 0.5243 0.4378 0.094 Uiso 1 1 calc GR . . . .
C4 C 0.6733(3) 0.2512(2) 0.3198(2) 0.0650(7) Uani 1 1 d . . . . .
H4A H 0.7376 0.2342 0.3757 0.078 Uiso 1 1 calc R . . . .
H4B H 0.6237 0.1765 0.3097 0.078 Uiso 1 1 calc R . . . .
C13 C 0.1002(2) 0.4959(3) 0.1385(3) 0.0721(8) Uani 1 1 d . . . . .
H13 H 0.1073 0.5063 0.0616 0.087 Uiso 1 1 calc R . . . .
C6 C 0.6409(3) 0.3197(2) 0.1212(2) 0.0654(7) Uani 1 1 d . . . . .
H6A H 0.6844 0.3464 0.0540 0.078 Uiso 1 1 calc R . . . .
H6B H 0.5878 0.2495 0.1026 0.078 Uiso 1 1 calc R . . . .
C10 C 0.0792(3) 0.4660(3) 0.3684(3) 0.0805(9) Uani 1 1 d . . . . .
H10 H 0.0722 0.4569 0.4454 0.097 Uiso 1 1 calc R . . . .
C5 C 0.7379(3) 0.2829(3) 0.2107(3) 0.0745(8) Uani 1 1 d . . . . .
H5A H 0.7861 0.2122 0.1849 0.089 Uiso 1 1 calc R . . . .
H5B H 0.7966 0.3506 0.2226 0.089 Uiso 1 1 calc R . . . .
C11 C -0.0012(3) 0.5451(4) 0.3111(5) 0.1004(15) Uani 1 1 d . . . . .
H11 H -0.0631 0.5885 0.3500 0.120 Uiso 1 1 calc R . . . .
C12 C 0.0096(3) 0.5602(3) 0.1978(5) 0.0943(13) Uani 1 1 d . . . . .
H12 H -0.0445 0.6141 0.1607 0.113 Uiso 1 1 calc R . . . .

V ďalšej slučke sa pre každý anizotropne spresnený atóm uvádzajú jeho anizotropné parametre
teplotných kmitov:

loop_
_atom_site_aniso_label
_atom_site_aniso_U_11
_atom_site_aniso_U_22
_atom_site_aniso_U_33
_atom_site_aniso_U_23
_atom_site_aniso_U_13
_atom_site_aniso_U_12
S2 0.0535(3) 0.0686(4) 0.0471(3) -0.0135(3) -0.0094(3) -0.0003(3)
S1 0.0560(3) 0.0797(4) 0.0552(3) 0.0176(3) -0.0008(3) -0.0207(3)
O1 0.0748(11) 0.0481(8) 0.0598(10) 0.0115(8) 0.0060(10) -0.0017(8)
C2 0.0419(10) 0.0353(9) 0.0432(11) -0.0017(8) -0.0012(8) 0.0008(9)
C3 0.0481(11) 0.0488(11) 0.0491(11) 0.0053(10) -0.0068(10) -0.0065(9)
C1 0.0475(11) 0.0438(11) 0.0463(11) -0.0001(9) -0.0008(9) 0.0000(9)
C8 0.0454(11) 0.0416(11) 0.0503(12) 0.0006(9) -0.0062(9) -0.0019(10)
C14 0.0403(11) 0.0544(12) 0.0585(13) -0.0041(10) -0.0066(10) -0.0094(10)
C9 0.0423(11) 0.0640(15) 0.0608(14) -0.0056(12) 0.0040(11) -0.0159(11)
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C7 0.0604(14) 0.0651(15) 0.0630(15) -0.0047(12) -0.0137(12) -0.0138(12)
C4 0.0597(15) 0.0523(13) 0.0830(17) 0.0067(13) -0.0179(14) 0.0088(12)
C13 0.0519(13) 0.0712(16) 0.093(2) 0.0052(16) -0.0214(15) -0.0019(13)
C6 0.0718(16) 0.0602(14) 0.0642(15) -0.0089(13) 0.0164(14) 0.0103(12)
C10 0.0514(14) 0.099(2) 0.091(2) -0.031(2) 0.0237(16) -0.0215(15)
C5 0.0569(15) 0.0662(17) 0.101(2) -0.0091(16) 0.0062(15) 0.0196(14)
C11 0.0398(15) 0.092(3) 0.169(5) -0.047(3) 0.020(2) -0.0039(16)
C12 0.0480(16) 0.073(2) 0.162(4) -0.005(2) -0.014(2) 0.0073(15)

Nasleduje časť s geometrickými dátami. Na začiatku SHELXL (príp. iný program, v ktorom
výpočet geometrie prebiehal) vkladá detaily výpočtu odvodených parametrov (kap. 2.8.3). Potom
nasledujú slučky obsahujúce dĺžky väzieb, väzbové uhly a geometriu vodíkových väzieb (je možné
počítať a vkladať aj iné údaje, napríklad torzné uhly).

Položky *_atom_site_label_n 1 sú označenia atómov. Položky *_site_symmetry_n označujú
symetriu polohy (site symmetry) atómu n – pokiaľ sa atóm nachádza v tej istej asymetrickej
časti základnej bunky, na danom mieste sa nachádza znak .. Pokiaľ sa daný atóm nachádza v inej
ASU, na zodpovedajúcom mieste sa nachádza popis operátorov symetrie, zobrazujúcich daný atóm
do zodpovedajúcej ASU. Podrobnosti o spôsobe zápisu týchto operátorov nájdete v CIF Dictionary.

_geom_special_details
;
All esds (except the esd in the dihedral angle between two l.s. planes)
are estimated using the full covariance matrix. The cell esds are taken
into account individually in the estimation of esds in distances, angles
and torsion angles; correlations between esds in cell parameters are only
used when they are defined by crystal symmetry. An approximate (isotropic)
treatment of cell esds is used for estimating esds involving l.s. planes.
;
loop_
_geom_bond_atom_site_label_1
_geom_bond_atom_site_label_2
_geom_bond_distance
_geom_bond_site_symmetry_2
_geom_bond_publ_flag
S2 C8 1.814(2) . ?
S2 C14 1.757(3) . ?
...
C11 C12 1.372(6) . ?
C12 H12 0.9300 . ?
loop_
_geom_angle_atom_site_label_1
_geom_angle_atom_site_label_2
_geom_angle_atom_site_label_3
_geom_angle
_geom_angle_site_symmetry_1
_geom_angle_site_symmetry_3
_geom_angle_publ_flag
C14 S2 C8 95.01(11) . . ?
C9 S1 C8 94.58(11) . . ?
C3 C2 H2 108.1 . . ?
...
C11 C12 C13 120.5(3) . . ?
C11 C12 H12 119.8 . . ?
loop_
_geom_hbond_atom_site_label_D
1 * nahradzuje ľubovoľný reťazec upresňujúci názov dátovej položky

https://www.iucr.org/__data/iucr/cifdic_html/1/cif_core.dic/Igeom_bond_site_symmetry_.html
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_geom_hbond_atom_site_label_H
_geom_hbond_atom_site_label_A
_geom_hbond_distance_DH
_geom_hbond_distance_HA
_geom_hbond_distance_DA
_geom_hbond_angle_DHA
_geom_hbond_site_symmetry_A
C8 H8 O1 0.98 2.56 3.317(3) 134.0 3_645
C10 H10 O1 0.93 2.58 3.420(4) 149.7 2_565
loop_
_geom_torsion_atom_site_label_1
_geom_torsion_atom_site_label_2
_geom_torsion_atom_site_label_3
_geom_torsion_atom_site_label_4
_geom_torsion
_geom_torsion_site_symmetry_1
_geom_torsion_site_symmetry_2
_geom_torsion_site_symmetry_3
_geom_torsion_site_symmetry_4
_geom_torsion_publ_flag
S2 C14 C9 S1 0.2(2) . . . . ?
S2 C14 C9 C10 -177.0(2) . . . . ?
...
C13 C14 C9 C10 0.1(4) . . . . ?
C10 C11 C12 C13 0.6(5) . . . . ?

Relatívnou novinkou je vkladanie finálneho .res súboru do CIFu (od verzie SHELX–2014
resp. predchádzajúcich testovacích verzií). Vďaka tomu môžeme z CIFu extrahovať vstupný súbor,
ak treba – napríklad pri recenzovaní článku – refinement presne zopakovať alebo sa ho pokúsiť
vylepšiť či opraviť. Pomocou programu shredcif je možné takýto „kompletný“ archívny CIF „roz-
sekať“ na CIF so štruktúrnymi dátami a popisom experimentu, zodpovedajúci .ins a súbor so
štruktúrnymi faktormi .hkl (pozri nižšie).

_shelx_res_file
;
TITL exp_48_a.res in P2(1)2(1)2(1)
REM SHELXT solution in P2(1)2(1)2(1)
REM R1 0.137, Rweak 0.034, Alpha 0.003, Orientation as input
REM Flack x = -0.115 ( 0.061 ) from Parsons’ quotients
REM Formula found by SHELXT: C14 O S2
CELL 0.71073 10.5416 10.8292 11.9754 90 90 90
ZERR 4 0.0003 0.0003 0.0004 0 0 0
LATT -1
SYMM 0.5-X,-Y,0.5+Z
SYMM -X,0.5+Y,0.5-Z
SYMM 0.5+X,0.5-Y,-Z
SFAC C H O S
UNIT 56 64 4 8
EQIV $1 1-X,-0.5+Y,0.5-Z
EQIV $2 0.5-X,1-Y,0.5+Z
L.S. 10
PLAN 20
TEMP 25
HTAB C8 O1_$1
HTAB C10 O1_$2
BOND $H
LIST 4
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MORE -1
CONF
fmap 2
acta 52.734
REM <olex2.extras>
REM <HklSrc "%.\\exp_48.hkl">
REM </olex2.extras>
WGHT 0.055400 0.119800
FVAR 0.67127
S2 4 0.293535 0.322567 0.128105 11.00000 0.05353 0.06858 =
0.04714 -0.01353 -0.00936 -0.00027
S1 4 0.273757 0.290456 0.368142 11.00000 0.05601 0.07974 =
0.05524 0.01759 -0.00077 -0.02072
O1 3 0.561248 0.525235 0.125729 11.00000 0.07475 0.04806 =
0.05983 0.01154 0.00602 -0.00168
C2 1 0.489068 0.393884 0.272769 11.00000 0.04191 0.03530 =
0.04316 -0.00170 -0.00122 0.00078
AFIX 13
H2 2 0.447658 0.469885 0.298160 11.00000 -1.20000
AFIX 0
C3 1 0.585904 0.354039 0.363185 11.00000 0.04808 0.04885 =
0.04910 0.00529 -0.00680 -0.00649
AFIX 13
H3 2 0.538050 0.320841 0.426598 11.00000 -1.20000
AFIX 0
C1 1 0.561010 0.422765 0.166221 11.00000 0.04754 0.04379 =
0.04626 -0.00014 -0.00083 -0.00001
C8 1 0.385991 0.296091 0.253630 11.00000 0.04540 0.04160 =
0.05028 0.00059 -0.00622 -0.00188
AFIX 13
H8 2 0.427043 0.215187 0.247421 11.00000 -1.20000
AFIX 0
C14 1 0.179723 0.416326 0.193762 11.00000 0.04025 0.05441 =
0.05849 -0.00406 -0.00661 -0.00936
C9 1 0.170040 0.400742 0.309356 11.00000 0.04232 0.06399 =
0.06079 -0.00555 0.00396 -0.01587
C7 1 0.660545 0.465882 0.404593 11.00000 0.06041 0.06511 =
0.06305 -0.00471 -0.01369 -0.01375
AFIX 137
H7A 2 0.703530 0.503909 0.342851 11.00000 -1.50000
H7B 2 0.721676 0.439789 0.459125 11.00000 -1.50000
H7C 2 0.603351 0.524258 0.437833 11.00000 -1.50000
AFIX 0
C4 1 0.673266 0.251169 0.319827 11.00000 0.05969 0.05226 =
0.08295 0.00667 -0.01788 0.00878
AFIX 23
H4A 2 0.737587 0.234163 0.375671 11.00000 -1.20000
H4B 2 0.623713 0.176530 0.309696 11.00000 -1.20000
AFIX 0
C13 1 0.100182 0.495870 0.138463 11.00000 0.05190 0.07123 =
0.09322 0.00520 -0.02138 -0.00189
AFIX 43
H13 2 0.107311 0.506299 0.061634 11.00000 -1.20000
AFIX 0
C6 1 0.640927 0.319684 0.121232 11.00000 0.07179 0.06016 =
0.06417 -0.00885 0.01645 0.01027



138 Kapitola 5. Podrobný popis súboru CIF s komentárom

AFIX 23
H6A 2 0.684408 0.346358 0.054045 11.00000 -1.20000
H6B 2 0.587827 0.249496 0.102588 11.00000 -1.20000
AFIX 0
C10 1 0.079229 0.465989 0.368441 11.00000 0.05142 0.09907 =
0.09103 -0.03097 0.02374 -0.02147
AFIX 43
H10 2 0.072224 0.456892 0.445416 11.00000 -1.20000
AFIX 0
C5 1 0.737889 0.282914 0.210720 11.00000 0.05687 0.06619 =
0.10053 -0.00909 0.00624 0.01961
AFIX 23
H5A 2 0.786144 0.212188 0.184910 11.00000 -1.20000
H5B 2 0.796600 0.350613 0.222643 11.00000 -1.20000
AFIX 0
C11 1 -0.001157 0.545132 0.311126 11.00000 0.03980 0.09228 =
0.16903 -0.04686 0.02016 -0.00395
AFIX 43
H11 2 -0.063142 0.588540 0.350022 11.00000 -1.20000
AFIX 0
C12 1 0.009627 0.560182 0.197761 11.00000 0.04803 0.07252 =
0.16238 -0.00544 -0.01386 0.00733
AFIX 43
H12 2 -0.044534 0.614149 0.160661 11.00000 -1.20000
AFIX 0
HKLF 4
REM exp_48_a.res in P2(1)2(1)2(1)
REM R1 = 0.0319 for 2660 Fo > 4sig(Fo) and 0.0337 for all 2789 data
REM 155 parameters refined using 0 restraints
END
WGHT 0.0554 0.1198
REM Highest difference peak 0.187, deepest hole -0.259, 1-sigma level 0.043
;
_shelx_res_checksum 4964

Rovnako starou novinkou je aj vloženie štruktúrnych faktorov

_shelx_hkl_file
;
0 0 -3 0.59 0.19
0 0 -3 0.85 0.22
0 0 3 0.53 0.13
0 0 3 1.11 0.24
0 0 4 7663.14 14.46
0 0 4 9420.72 19.71
0 0 -4 9572.85 19.29
...
-13 -2 1 5.95 1.15
13 2 1 6.93 1.18
13 -2 -1 2.73 0.65
-13 2 -1 6.89 1.35

a v ich závere sa nachádza vložený .ins súbor použitý pri riešení fázového problému, odkaz
na použitý software a – podobne ako v prípade vloženého .res súboru – kontrolný súčet.

TITL exp_48 in P2(1)2(1)2(1)
REM P2(1)2(1)2(1) (#19 in standard setting)
CELL 0.71073 10.541576 10.829168 11.975447 90.0000 90.0000 90.0000
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ZERR 4.00 0.000268 0.000283 0.000353 0.0000 0.0000 0.0000
LATT -1
SYMM -x+1/2,-y, z+1/2
SYMM -x, y+1/2,-z+1/2
SYMM x+1/2,-y+1/2,-z
SFAC C H O S
UNIT 56.00 64.00 4.00 8.00
TREF
HKLF 4
END
_computing_structure_solution ’SHELXT 2014/4 (Sheldrick, 2014)’
;
_shelx_hkl_checksum 44656





Príloha 1. Validačný protokol pre štruktúru znheg

checkCIF/PLATON report 

Structure factors have been supplied for datablock(s) znheg

THIS REPORT IS FOR GUIDANCE ONLY. IF USED AS PART OF A REVIEW PROCEDURE

FOR PUBLICATION, IT SHOULD NOT REPLACE THE EXPERTISE OF AN EXPERIENCED

CRYSTALLOGRAPHIC REFEREE.

No syntax errors found.        CIF dictionary        Interpreting this report

Datablock: znheg 

Bond precision: C-C = 0.0025 A Wavelength=0.71073

Cell: a=19.0518(11) b=12.1167(7) c=7.1255(5)

alpha=90 beta=99.961(5) gamma=90

Temperature: 100 K

Calculated Reported

Volume 1620.09(18) 1620.09(18)

Space group P 21/c P 1 21/c 1 

Hall group -P 2ybc -P 2ybc 

Moiety formula C12 H24 N2 O8 Zn, H2 O C12 H24 N2 O8 Zn, H2 O

Sum formula C12 H26 N2 O9 Zn C12 H26 N2 O9 Zn

Mr 407.74 407.74

Dx,g cm-3 1.672 1.671

Z 4 4

Mu (mm-1) 1.567 1.567

F000 856.0 857.7

F000’ 857.58

h,k,lmax 24,15,9 24,15,9

Nref 3718 3710 

Tmin,Tmax

Tmin’

Correction method= Not given

Data completeness= 0.998 Theta(max)= 27.500

R(reflections)= 0.0249( 3003) wR2(reflections)= 0.0590( 3710)

S = 1.056 Npar= 231

The following ALERTS were generated. Each ALERT has the format

       test-name_ALERT_alert-type_alert-level.

Click on the hyperlinks for more details of the test.
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 Alert level A

EXPT005_ALERT_1_A  _exptl_crystal_description is missing

            Crystal habit description.

            The following tests will not be performed.

            CRYSR_01

DIFF003_ALERT_1_A  _diffrn_measurement_device_type is missing

            Diffractometer make and type. Replaces _diffrn_measurement_type.

PLAT183_ALERT_1_A Missing _cell_measurement_reflns_used Value ....     Please Do !  

PLAT184_ALERT_1_A Missing _cell_measurement_theta_min Value ......     Please Do !  

PLAT185_ALERT_1_A Missing _cell_measurement_theta_max Value ......     Please Do !  

PLAT197_ALERT_1_A Missing _cell_measurement_temperature Datum ....     Please Add   

PLAT699_ALERT_1_A Missing _exptl_crystal_description Value .......     Please Do !  

 Alert level C

PLAT053_ALERT_1_C Minimum Crystal Dimension Missing (or Error) ...     Please Check 

PLAT054_ALERT_1_C Medium  Crystal Dimension Missing (or Error) ...     Please Check 

PLAT055_ALERT_1_C Maximum Crystal Dimension Missing (or Error) ...     Please Check 

PLAT417_ALERT_2_C Short Inter D-H..H-D       H2W      ..H13      .       2.13 Ang.  

                                                      x,y,z  =      1_555 Check 

 Alert level G

PLAT002_ALERT_2_G Number of Distance or Angle Restraints on AtSite          7 Note  

PLAT068_ALERT_1_G Reported F000 Differs from Calcd (or Missing)...     Please Check 

PLAT172_ALERT_4_G The CIF-Embedded .res File Contains DFIX Records          1 Report

PLAT173_ALERT_4_G The CIF-Embedded .res File Contains DANG Records          1 Report

PLAT176_ALERT_4_G The CIF-Embedded .res File Contains SADI Records          1 Report

PLAT790_ALERT_4_G Centre of Gravity not Within Unit Cell: Resd.  #          2 Note  

              H2 O                                                              

PLAT793_ALERT_4_G Model has Chirality at N11         (Centro SPGR)          R Verify

PLAT793_ALERT_4_G Model has Chirality at N21         (Centro SPGR)          S Verify

PLAT794_ALERT_5_G Tentative Bond Valency for Zn1       (II)      .       1.94 Info  

PLAT860_ALERT_3_G Number of Least-Squares Restraints .............          5 Note  

PLAT910_ALERT_3_G Missing # of FCF Reflection(s) Below Theta(Min).          1 Note  

PLAT912_ALERT_4_G Missing # of FCF Reflections Above STh/L=  0.600          6 Note  

PLAT933_ALERT_2_G Number of OMIT Records in Embedded .res File ...          1 Note  

PLAT960_ALERT_3_G Number of Intensities with I  <   - 2*sig(I) ...          6 Check 

PLAT978_ALERT_2_G Number C-C Bonds with Positive Residual Density.          6 Info  

PLAT982_ALERT_1_G The Zn-f’=    0.3121 Deviates from  IT-value =       0.2839 Check 

PLAT983_ALERT_1_G The Zn-f"=    1.4667 Deviates from  IT-Value =       1.4301 Check 

   7 ALERT level A = Most likely a serious problem - resolve or explain

   0 ALERT level B = A potentially serious problem, consider carefully

   4 ALERT level C = Check. Ensure it is not caused by an omission or oversight

  17 ALERT level G = General information/check it is not something unexpected

  13 ALERT type 1 CIF construction/syntax error, inconsistent or missing data

   4 ALERT type 2 Indicator that the structure model may be wrong or deficient

   3 ALERT type 3 Indicator that the structure quality may be low

   7 ALERT type 4 Improvement, methodology, query or suggestion

   1 ALERT type 5 Informative message, check
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It is advisable to attempt to resolve as many as possible of the alerts in all categories. Often the

minor alerts point to easily fixed oversights, errors and omissions in your CIF or refinement

strategy, so attention to these fine details can be worthwhile. In order to resolve some of the more

serious problems it may be necessary to carry out additional measurements or structure

refinements. However, the purpose of your study may justify the reported deviations and the more

serious of these should normally be commented upon in the discussion or experimental section of a

paper or in the "special_details" fields of the CIF. checkCIF was carefully designed to identify

outliers and unusual parameters, but every test has its limitations and alerts that are not important

in a particular case may appear. Conversely, the absence of alerts does not guarantee there are no

aspects of the results needing attention. It is up to the individual to critically assess their own

results and, if necessary, seek expert advice.

Publication of your CIF in IUCr journals 

A basic structural check has been run on your CIF. These basic checks will be run on all CIFs

submitted for publication in IUCr journals (Acta Crystallographica, Journal of Applied 

Crystallography, Journal of Synchrotron Radiation); however, if you intend to submit to Acta

Crystallographica Section C or E or IUCrData, you should make sure that full publication checks

are run on the final version of your CIF prior to submission.

Publication of your CIF in other journals 

Please refer to the Notes for Authors of the relevant journal for any special instructions relating to

CIF submission.

Validation response form

Please find below a validation response form (VRF) that can be filled in and pasted into your CIF.

# start Validation Reply Form

_vrf_EXPT005_znheg

;

PROBLEM: _exptl_crystal_description is missing

RESPONSE: ...

;

_vrf_DIFF003_znheg

;

PROBLEM: _diffrn_measurement_device_type is missing

RESPONSE: ...

;

_vrf_PLAT183_znheg

;

PROBLEM: Missing _cell_measurement_reflns_used Value ....     Please Do !  

RESPONSE: ...

;

_vrf_PLAT184_znheg

;

PROBLEM: Missing _cell_measurement_theta_min Value ......     Please Do !  

RESPONSE: ...

;

_vrf_PLAT185_znheg

;

PROBLEM: Missing _cell_measurement_theta_max Value ......     Please Do !  

RESPONSE: ...

;

_vrf_PLAT197_znheg
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;

PROBLEM: Missing _cell_measurement_temperature Datum ....     Please Add   

RESPONSE: ...

;

_vrf_PLAT699_znheg

;

PROBLEM: Missing _exptl_crystal_description Value .......     Please Do !  

RESPONSE: ...

;

# end Validation Reply Form

PLATON version of 07/08/2019; check.def file version of 30/07/2019 

Datablock znheg - ellipsoid plot
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