
 Příloha č. 5 – Česká verze 

 
Postup pro měření rozlišovací schopnosti a 

efektivní světelnosti difraktometru 
 
Intenzita vzhledem k pozadí je klíčovým kritériem pro vhodnost nabídky. Difraktometr je určen 
pro měření polykrystalických materiálů s přednostní orientací. Následující postup vyhodnocení 
jeho rozlišení a světelnosti je pro účely porovnání nabídek prováděn pomocí monokrystalu 
křemíku, jakožto levného, univerzálně dostupného etalonu s minimálním příspěvkem 
k rozšíření píků a definovanou odrazivostí. Zvolený postup vyhodnocení však odpovídá 
vyhodnocování pro polykrystaly. V žádném případě proto dodavatel nesmí zvolit jiný postup, 
který by snad, vzhledem k měřenému materiálu, považoval za vhodnější.  
 
Pro účely zjištění rozlišení a efektivní světelnosti difraktometru rozhodných pro vyhodnocení 
parametrů č. 1-6 v rámci hodnotícího kritéria „kvalita nabízeného plnění z hlediska technické 
úrovně“ (viz příslušná tabulka v odst. 7.2 zadávací dokumentace a příloze č. 1 návrhu 
smlouvy) se provede měření s použitím reflexí 333 a 511 monokrystalu křemíku s následujícím 
postupem: 
 
K měření se užije standardní wafer (monokrystal) křemíku s krystalografickým povrchem 
(111), odchylkou od ideální orientace povrchu max. 2° a velikostí povrchu min. 10x10 mm2. 
Nemá-li dodavatel takový krystal k dispozici, může si vyžádat zapůjčení krystalu od 
zadavatele. Vzorek se umístí na Eulerovu kolébku a jeho poloha nastaví tak, aby povrch vzorku 
ležel ve společné ose kruhů rtg. lampy a detektoru a aby střed dopadajícího svazku dopadal do 
středu svrchní plochy vzorku. 
 
1. Pro každý typ nastavení difraktometru se nastaví difrakční úhel 2theta ve svislé difrakční 

rovině tak, že difraktovaný svazek protínající střed maticového detektoru svírá s 
primárním svazkem úhel právě 95,055° (parametry 1 a 3) pro měděné záření nebo 
39,755° (parametr 5) pro molybdenové záření (difrakční úhel reflexe 333 a 511 křemíku 
pro charakteristické vlnové délky Kα obou prvků). Úhel ramena rtg. lampy vůči 
horizontální rovině musí být shodný s úhlem ramena detektoru. 

 
2.  Poloha detektoru se nastaví tak, aby plocha detektoru byla kolmá ke svislé difrakční 

rovině a ke spojnici středu matice detektoru s průsečíkem osy otáčení ramene detektoru 
a difrakční roviny. Vzdálenost detektoru se upraví tak, aby celé okno detektoru zabíralo 
úhel difraktovaného svazku min. 5° v difrakční rovině (okno úhlu 2theta). Diskriminace 
detektoru se optimalizuje pro použité záření tak, aby parametry odpovídaly nutným 
specifikacím v zadávací dokumentaci.  

 
3. Úhly Eulerovy kolébky (náklonem “chí” a rotací “fí”) se nastaví tak, aby intenzita 

dopadající na detektor byla maximální. Dovolené rozmezí náklonu “chí” je ±3°. 
 
4. Provede se kumulativní měření tak, že úhel 2theta je držen konstantní a pohybuje se 

současně rameno detektoru a rameno rtg. lampy v rozmezí ±1,5°. Měření jde provést jak 
rovnoměrným pohybem, tak sčítáním postupných stejně velkých kroků, které nejsou 
větší než 0,05° a jsou provedeny se stejnými dobami měření v těchto krocích. 
Zaznamená se celkový počet fotonů v jednotlivých pixelech detektoru a celkový čas 
měření. 

 
5. Z intenzity zaznamenané maticovým detektorem se vytvoří křivka závislosti intenzity na 

úhlu 2theta za pomoci základní funkce měřicího či vyhodnocovacího programu tak, že se 
posčítají počty fotonů v intervalech 2theta, které nejsou větší než 0,05° a podělí se 
celkovým časem měření a počtem takto posčítaných pixelů a vynásobí se celkovým 
počtem pixelů celé matice detektoru, či té části matice, která je k vyhodnocení použita. 
Minimální velikost použité matice je 30 mm v horizontálním směru a úhel odpovídající 3° 



ve 2theta ve vertikálním směru (viz přiložený obrázek), přičemž maximum intenzity leží 
ve středu výsledné křivky (±0,1°). Možné je též vážené přiřazování intenzit jednotlivých 
pixelů do dvou bezporostředně sousedících intervalů, ale vždy za dodržení zásady že 
součet vah jednoho pixelu v obou intervalech je roven jedné, a tedy že celkový počet 
pulsů za jednotku času v takto vytvořeném jednorozměrném záznamu odpovídá 
celkovému počtu pulzů za jednotku času nastřádaných celou maticí detektoru, resp. 
použitou aktivní částí (max. odchylka ±2%). 

 
6. Takto získaná křivka se buď přiloží k nabídce v elektronické podobě formou textového 

výpisu ve dvou sloupcích (úhly 2theta a intenzita v počtu pulsů za sekundu), nebo se 
provede další vyhodnocení podle bodu 7. Zadavatel upřednostňuje dodání křivek před 
dodáním výhradně vyhodnocených parametrů. Takto naměřené křivky se použijí pro 
hodnocené parametry č. 1, 3, 5. 

 
7. Jednorozměrná křivka se proloží analytickou funkcí (přípustné jsou Voigtova funkce, 

pseudo-Voigtova funkce, funkce Pearson VII) složenou ze dvou křivek odpovídajících 
čarám Kα1 a Kα2 spolu s konstantním pozadím (použije se software pro Rietveldovu 
analýzu), vyhodnotí se parametry: 

 a/ Maximální intenzita čáry Kα1 měřená neukloněnou reflexí 333 v cps (označení Is), 
 b/ celá šířka v polovině výšky (FWHM) čáry Kα1 měřená neukloněnou reflexí 333 v 

jednotkách úhlu 2theta (označeno Ws), 
 c/ Hodnota pozadí v neukloněném uspořádání v počtech fotonů za sekundu (označení 

Bs), která je průměrem hodnot vzdálenějších než ±1° úhlu 2theta od středu křivky a 
zároveň bližších než ±1,5° úhlu 2theta. Je-li hodnota pozadí nižší než 1 foton za 
sekundu, použije se 1 foton za sekundu, a 

 d/ efektivní světelnost difraktometru Ls=Is2/(Ws*Bs) v jednotkách reciprokých stupňů za 
sekundu. 

 
8. Pro hodnocené parametry č. 2, 4 a 6 se beze změny nastavení detektoru či kolimace 

primárního svazku se úhel náklonu “chí” Eulerovy kolébky nastaví na 38,95°. Úhly “chí” a 
“fí” se upraví tak, aby intenzita dopadající na detektor byla maximální. Dovolené rozmezí 
náklonu “chí” je (38,95±3,00)°. 

 
9. Provede se stejné měření jako v bodě 4, zpracování dat jako v bodě 5, jehož výsledek se 

buďto přiloží v elektronické formě popsané v bodě 6 k nabídce, nebo se provede 
vyhodnocení obdobné bodu 7, ze kterého se určí: 

 a/ Maximální intenzita čáry Kα1 měřená ukloněnou reflexí 511 v cps (označení Ia), 
 b/ celá šířka v polovině výšky (FWHM) čáry Kα1 měřená ukloněnou reflexí 511 v 

jednotkách úhlu 2theta (označení Wa), 
 c/ hodnota pozadí v ukloněném uspořádání v počtech fotonů za sekundu (označeno Ba), 

která je průměrem hodnot vzdálenějších než ±1° úhlu 2theta od středu křivky a zároveň 
bližších než ±1,5° úhlu 2theta. Je-li hodnota pozadí nižší než 1 foton za sekundu, použije 
se 1 foton za sekundu, a 

 d/ efektivní světelnost difraktometru La=Ia2/(Wa*Ba) v jednotkách reciprokých stupňů 
za sekundu. 

 
Uvedená měření pro jedno nastavení rozlišení pod body 4 a 8 musí být vždy provedena se 
stejným nastavením generátoru (kV, mA), primární optiky (štěrbiny, kolimátory, Sollerovy 
clony, reflexní prvky) a stejným nastavením detektoru (otočení, diskriminace, vzdálenost, příp. 
filtr). Všechny tyto parametry lze optimalizovat tak, aby bylo dosaženo ideální hodnoty 
efektivní spektrální světelnosti difraktometru Ls a La při dodržení stanoveného limitu pro 
rozlišení, za které se považuje celá šířka v polovině výšky čáry Kα1 pro to z uvedených měření 
(body 4 a 8), pro které je větší, tj. max(Ws,Wa). Zařazení jiných kolimátorů než filtrů mezi 
vzorek a detektor, které by nerovnoměrně omezovalo průchodnost difraktovanému svazku 
k různým oblastem detektoru, je v rámci hodnocených parametrů č. 1-6 nepřípustné. 
Tato měření provede dodavatel celkem třikrát, postupně pro  
I) nastavení pro měření textur s nízkým rozlišením (0.75°) a charakteristickým zářením mědi, 
II) nastavení pro měření textur s vysokým rozlišením (0.25°) a charakteristickým zářením 
mědi a 



III) nastavení pro měření textur s nízkým rozlišením (0.75°) a charakteristickým zářením 
molybdenu. 
 
Nabízí-li dodavatel možnost konverze na geometrii jednosměrně kolimovaného paralelního 
svazku s užitím maticového detektoru jako bodového či alternativním bodovým detektorem 
podle hodnocených parametrů 17 nebo 18, provede pro ně ještě další kontrolní měření 
rozlišení a světelnosti následujícím postupem: 
 
10. Nastaví reflexi křemíku 333 a difraktometr obdobně bodů 1-3, přičemž před detektorem 

vyřadí analyzační optiku (detektor snímá všechno záření reflektované vzorkem), odlišně 
od bodu 2 detektor může snímat rozsah úhlů 2theta jen 1°. Provede se měření 
současným pohybem ramena lampy i detektoru obdobné bodu 4, přičemž se zaznamená 
vždy kumulativní intenzita v detektoru za sekundu v krocích úhlů náklonu nebo 
intervalech kontinuálního pohybu ne větších než 0,05°.  

 
11. Výsledná křivka se přiloží ve formě textového souboru obsahujícího dva sloupce hodnot – 

úhly dopadu theta a počtu kumulovaných pulzů za sekundu, eventuálně se zpracuje 
obdobně bodu 7 s tím, že se vyhodnotí pouze parametr Ws – šířka v polovině výšky čáry 
Kα1 v jednotkách stupňů. Tento parametr určuje divergenci primárního svazku a nesmí 
být větší než 0,1°.  

 
12. Poloha vzorku se nastaví na maximální intenzitu, před detektor se zařadí nabízená 

analyzační optika (kolimátor, krystal, či zrcadlo), tato se seřídí a provede se měření 
rozlišení analyzátoru pohybem ramene detektoru v rozsahu alespoň ±1,5°. Zaznamená 
se kumulativní intenzita v detektoru za sekundu v krocích úhlů ramena detektoru nebo 
intervalech kontinuálního pohybu ne větších než 0,05°.  

 
13. Výsledná křivka se přiloží ve formě textového souboru obsahujících dva sloupce hodnot – 

difrakční úhly 2theta a počet kumulovaných pulzů za sekundu, eventuálně se zpracuje 
obdobně bodu 7 s tím rozdílem, že k upřesňování se použije pouze jeden difrakční pík 
(nikoliv radiační dublet) a vyhodnotí se: 

 a/ Maximální intenzita prošlého záření měřená reflexí 333 s analyzátorem v cps (označení 
Ia), 

 b/ celá šířka v polovině výšky (FWHM) prošlého záření měřená reflexí 333 s analyzátorem 
v jednotkách úhlu 2theta (označení Wa) – tento parametr nesmí být větší než 0,1°, 

 c/ hodnota pozadí v ukloněném uspořádání v počtech fotonů za sekundu (označeno Ba), 
která je průměrem hodnot vzdálenějších než ±1° úhlu 2theta od středu křivky a zároveň 
bližších než ±1,5° úhlu 2theta. Je-li hodnota pozadí nižší než 1 foton za sekundu, použije 
se 1 foton za sekundu, a 

 d/ efektivní světelnost difraktometru La=Ia2/[(Wa+Ws)*Ba] v jednotkách reciprokých 
stupňů za sekundu. 

 
Dodavatel musí zaručit, že při protokolárním předání přístroje k užívání provede kontrolní 
měření stejným způsobem pro každou takto hodnocenou konfiguraci a že pro všechna taková 
měření hodnoty maximální intenzity nebudou nižší než 80% deklarované hodnoty (Is, Ia), 
hodnoty šířky v polovině výšky nebudou vyšší něž  110% deklarované hodnoty (Ws, Wa) a 
hodnota pozadí nebude vyšší než 120% deklarované hodnoty (Bs, Ba), případně hodnot, které 
vyplývají z dodané křivky závislosti intenzity na úhlu 2theta. Tyto odchylky jsou ve návrhu 
smlouvy označeny jako „mezní přijatelná tolerance“. Zároveň platí, že hodnota šířky v polovině 
výšky nepřekročí požadované maximum dané hodnotou požadovaného rozlišení pro každou 
konfiguraci. 
 



 
Appendix No. 5 – English version 

 
Proceeding of measurement of resolution and 

efficient luminosity of the diffractometer 
 
 
Intensity relative to background is a key criterion for pertinence of the bid. Diffractometer is 
intended for measurement of polycrystalline materials with preferred orientation. In order to 
compare particular bids, following procedure of evaluation of its resolution and luminosity is 
performed by means of silicon single crystal as a cheap and universally accessible standard 
with minimum contribution to peak broadening and well-defined reflectance. Dedicated 
procedure of evaluation corresponds, however, to polycrystalline diffraction. The vendor IS 
NOT authorised to vary it, even though it may appear, regarding to the material, more 
appropriate. 
 
In order to determine resolution and efficient luminosity of the diffractometer that are crucial 
to evaluate parameters in rows 1-6 within the technical evaluation criterion (see the relevant 
tables in paragraph 7.2 of the Tender Documentation and in Annex No. 1 to the Draft 
Contract), the measurement using reflections 333 and 511 of a silicon single crystal shall be 
performed as follows: 
 
Standard silicon wafer (single crystal) with crystallographic surface (111) with maximum 
deviation from perfect orientation 2 degrees and surface dimensions at least 10x10 mm2  shall 
be utilized. Should the vendor miss such a crystal, appropriate crystal can be lent by the 
purchaser.  The specimen shall be placed onto Eulerian cradle in such conditions that the 
surface lies in the common rotation axis of X-ray tube and detector circles and that the centre 
of the X-ray beam targets the centre of the crystal upper surface. 
 
1. For each type of diffractometer configuration, the diffraction angle 2theta shall be set up 

in a vertical diffraction plane that the diffracted beam hitting the center of the array 
detector and the primary beam include exactly angle 95,055 degrees for copper radiation 
or 39,755 degrees for molybdenum radiation (diffraction angles of reflections 333 and 
511 of silicon for spectral lines Kα of both elements). The X-ray tube arm circle angle 
shall match the detector arm circle angle. 

 
2. The detector position is set up so that the active area of the window is normal to the 

vertical diffraction plane and to the line connecting the intersection point of the 
diffraction plane and the detector circle axis and the centre of the detector array. The 
detector distance shall be such that the whole active area of the detector accepts at least 
5 degrees angle of diffracted beam in diffraction plane (the 2theta angle range).  The 
detector resolution is optimized for the radiation in use to meet the specified 
requirements. 

 
3. The Eulerian cradle angles CHI and PHI shall be adjusted for maximum intensity reaching 

the detector. The allowed CHI inclination is ±3° 
 
4. Cumulative counting is performed so that the diffraction angle 2theta is maintained and 

the X-ray tube and detector arms are moving simultaneously in the range ±1.5°. This 
measurement can either be performed using a steady-speed motion or by step-wise 
summing of particular equal steps not larger than 0.05° with equal acquisition time in 
each step. The total measurement time and total number of photons in particular 
detector pixels are recorded. 

 
5. From the array detector intensity the 2theta-instensity dependence curve is determined 

using the basic functionalities of measurement or evaluation software in such manner 



that the photon counts are summed in defined 2theta sub-ranges that are not greater 
than 0.05° and these sums are divided by the total measurement time and by the 
number of pixels in each sub-range and multiplied by the total number of pixel in the 
whole detector array, or such part of the detector array which was utilised for the 
evaluation. Minimum size of the utilised detector array is 30 millimetres in horizontal 
direction and an angle corresponding to 3° in 2theta in vertical direction (see attached 
figure), while the intensity peak is in the centre of the resulting curve (±0,1°). The 
weighted intensity assignment of each pixel to two neighbouring sub-ranges is also 
allowed providing the condition that the sum of each pixel weights in both sub-ranges is 
equal to one, thus the total photon count per second of the resulting curve meets that of 
the whole detector array or it utilised part of it (acceptable difference ±2%). 

 
6. The resulting curve shall either be attached to the bid in an electronic form as a text list 

in two columns (2theta angles in degrees and intensity in cps) or the vendor performs 
evaluation on their own accordingly to the following paragraph (7). The purchaser prefers 
delivery of the curves before exclusive delivery of evaluated parameters. These curves 
are used for technical parameters 1, 3 and 5. 

 
7. One-dimensional 2theta-intensity curve is approximated by an analytical function 

(acceptable functions are Voigt, pseudo-Voigt or Pearson VII) composed from two peaks 
corresponding to spectral lines Kα1 and Kα2 together with constant background (using the 
software for Rietveld analysis) and following parameters are evaluated: 

 a/ Peak intensity of the Kα1 line measured at non-inclined reflection 333 in cps (denoted 
as Is), 

 b/ full width at half maximum (FWHM) of the Kα1 line measured at non-inclined reflection 
333 in the units of 2theta angle (denoted as Ws), 

 c/ background level in non-inclined geometry in counts per second (denoted as Bs) which 
is an average of intensity values farther than ±1° of 2theta angle and closer than  ±1.5° 
of 2theta from the centre of the curve. If it is lower than 1 cps, the value 1 cps is used as 
Bs, 

 d/ efficient luminosity of the diffractometer Ls=Is2/(Ws*Bs) in units of reciprocal degrees 
per second. 

 
8. For technical parameters 2, 4 and 6 keep the same detector set-up and primary beam 

collimation the inclination angle CHI shall be set to 38.95 degrees. Angles CHI and PHI 
shall be adjusted to achieve the maximum intensity at the detector. Allowed range of CHI 
values is (38.95±3,00)°. 

 
9. The same measurement as in paragraph 4 shall be performed, the result of which shall 

be proceeded accordingly to paragraph 5 and either attached in an electronic form 
(accordingly to par. 6) to the bid or shall be further evaluated similarly to par. 7 to 
obtain: 

 a/ Peak intensity of the Kα1 line measured at inclined reflection 511 in cps (denoted as 
Ia), 

 b/ full width at half maximum (FWHM) of the Kα1 line measured at inclined reflection 511 
in the units of 2theta angle (denoted as Wa), 

 c/ background level in inclined geometry in counts per second (denoted as Ba) which is 
an average of intensity values farther than ±1° of 2theta angle and closer than  ±1.5° of 
2theta from the centre of the curve. If it is lower than 1 cps, the value 1 cps is used as 
Ba, 

 d/ efficient luminosity of the diffractometer La=Ia2/(Wa*Ba) in units of reciprocal degrees 
per second. 

 
The measurements described in paragraphs 4 and 8 for a single configuration must always be 
performed with the equal generator setup (kV, mA), primary and secondary optics (slits, 
collimators, Soller slits, reflection elements) and the same detector set-up (tilt, discrimination, 
distance, eventually filter). All these parameters can be optimized in order to achieve 
maximum efficient luminosities Ls and La by maintaining the upper resolution limit, which is 
considered to be equal to the value of full width at half maximum of spectral line Kα1 for such 



measurement (evaluated according to par. 7 and 9) for which it is higher, i.e. max(Ws,Wa). 
Placing other collimators than filters (attenuators) between the sample and detector that would 
limit the beam path to different parts of the detector inhomogeneously is for parameters 1-6 
unacceptable. 
These measurements shall be performed three times respectively for 
I) texture measurement configuration with low (0.75°) resolution and copper radiation, 
II) texture measurement configuration with high (0.25°) resolution and copper radiation and 
III) texture measurement configuration with low (0.75°) resolution and molybdenum radiation. 
 
If the vendor offers a possibility of conversion to a unidirectional-collimated parallel beam 
geometry with either array detector set up as a point-detector use or an alternative point 
detector within the evaluated parameters 17 and 18, he has to perform another measurement 
of resolution and luminosity by following procedure: 
 
10. Silicon reflection 333 shall be set up similarly to pars. 1-3, keeping analyser optics away 

(the detector shall receive all the radiation reflected by the sample); except for that the 
minimum requested 2theta range accepted by the detector is only 1° – unlike par. 2. A 
scan is performed by simultaneous motion of tube and detector arm similar to par. 4, 
while the cumulative intensity of the whole detector per second is recorded in sample 
inclination steps or continuous motion integration over angular sub-ranges not greater 
than 0.05°. 

 
11. Resulting curve is attached in a form of text file with two columns of values – incidence 

angles theta and accumulated photon counts per second, or it is eventually analysed 
similarly to par. 7 from which only parameter Ws (full width at half maximum of spectral 
line Kα1) is evaluated. This parameter determines the primary beam divergence and may 
not exceed 0.1°. 

 
12. The sample inclination angle is reset to maximum intensity, the proposed analyser optics 

is placed in front of the detector (collimator, single-crystal or mirror), the optics is 
adjusted and a scan of analyser resolution is performed through detector arm motion in a 
range of at least ±1.5°. The cumulative intensity in the detector per second is recorded 
in detector arm steps or continuous motion integration over angular sub-ranges not 
greater than 0.05°. 

 
13. Resulting curve is attached in a form of text file with two columns of values – diffraction 

angles 2theta and accumulated photon counts per second, or it is eventually analysed 
similarly to par. 7 with such a difference that for refinement only one diffraction peak is 
used (not the radiation doublet) and following parameters are evaluated: 

 a/ Peak intensity of transmitted radiation measured at reflection 333 with analyser in cps 
(denoted as Ia), 

 b/ full width at half maximum (FWHM) of transmitted radiation measured at reflection 
333 in the units of 2theta angle (denoted as Wa) – this parameter may not exceed 0.1 
degree, 

 c/ background level in inclined geometry in counts per second (denoted as Ba), which is 
an average of intensity values farther than ±1° of 2theta angle and closer than  ±1.5° of 
2theta. If it is lower than 1 cps, the value 1 cps is used as Ba, 

 d/ efficient luminosity of the diffractometer La=Ia2/[(Wa+Ws)*Ba] in units of reciprocal 
degrees per second. 

 
The vendor must ascertain that the same measurements will be performed by installation of 
the device at the premises of purchaser for each of the configuration, and that for all such 
measurements the values of peak intensity will not be lower than 80% of declared value  (Is, 
Ia), the full width at half maximum will not exceed 110% of the declared value  (Ws, Wa) and 
the background level will not exceed 120% of the declared value  (Bs, Ba) or of the values that 
can be concluded from the delivered 2theta-intensity curves. These parameter differences are 
denoted as “limit acceptable tolerance” in the contract. At the same time the full width at half 
maximum must not exceed maximum level given by the demanded resolution for particular 
configuration. 
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Obrázek: Schéma čítání pixelů detektoru pro účely vyhodnocení rozlišení a efektivní světelnosti 
difraktometru 
Figure: Schematic Drawing of the detector pixels acquisition to evaluate resolution and efficient 
luminosity of the difractometer 


