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POVZETEK 

V seminarju obravnavamo uporabo resonančne rentgenske spektroskopije za določanje 

orientacije ukrivljenih molekul v smektičnih tekočekristalnih fazah. Opišemo razlike med 

elastično in resonančno rentgensko spektroskopijo in slednjo uporabimo za ločevanje med 

štirimi primeri smektičnih tekočekristalnih faz ob opazovanju polarizacije in intenzitete 

sipane rentgenske svetlobe. 

Ključne besede: Smektični tekoči kristali, resonančna rentgenska spektroskopija, tekoči 

kristali z ukrivljeno sredico. 

ABSTRACT 

In this paper we study the use of the resonant X-ray spectroscopy to determine the orientation 

of bent-core molecules in smectic liquid crystal phases. We also compare the elastic X-ray 

and resonant X-ray spectroscopy. We use the latter to distinguish between four different 

smectic phases by investigating the polarization and intensity of the scattered light. 

Key words: Smectic liquid crystals, resonant X-ray spectroscopy, bent-core liquid crystals. 
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1 UVOD 

Snovi v naravi se lahko nahajajo v najrazličnejših fazah. V kateri fazi je snov, je odvisno od 

temperature in tlaka, če imamo čiste snovi, v mešanicah pa tudi od koncentracije. Poleg vsem 

znanih kapljevinaste, trdne in plinaste faze poznamo še druge faze, med katere sodijo tudi 

tekočekristalne faze. Tekočekristalne faze lahko imajo snovi, ki jih tvorijo velike organske 

molekule paličastih, diskastih ali drugih kompleksnejših anizotropnih oblik. Snovi, pri katerih 

ob določenih pogojih opazimo tekočekristalno fazo, imenujemo tekoči kristali. Pri tekočih 

kristalih, ki jih tvorijo samo molekule ene vrste, je vrsta faze odvisna le od temperature 

(termotropni tekoči kristali), pri mešanicah pa je odvisna tudi od koncentracije topila v 

raztopini (liotropni tekoči kristali). 

Če v termotropnem tekočem kristalu nižamo temperaturo, se zaradi večjega vpliva 

medmolekularnih sil v primerjavi s termičnimi fluktuacijami dolge osi molekul v povprečju 

uredijo v neko smer. Nastane anizotropna faza, ki jo imenujemo nematična tekočekristalna 

faza, za katero je značilen orientacijski red dolgih osi molekul. Ob nadaljnjem nižanju 

temperature se molekule lahko začnejo urejati v plasti. Dolge osi molekul so v tem primeru 

lahko pravokotne na ravnino plasti (smektična A faza) ali pa nagnjene za nek kot (smektična 

C faza). Smer nagiba molekul se lahko od plasti do plasti razlikuje. Omenjeni smektični fazi 

spontano tvorijo tudi tekoči kristali iz molekul z ukrivljeno sredico. Ukrivljene molekule 

imajo permanentni električni dipol, zato so posamezne smektične plasti v splošnem lahko 

polarne. Smer polarizacije je lahko v sosednjih plasteh enaka (feroelektrični tekoči kristali) ali 

nasprotna (antiferoelektrični tekoči kristali) [1,2]. Če nadaljujemo z ohlajanjem smektične 

tekočekristalne faze, opazimo fazni prehod v trdno fazo, kjer imamo tudi pozicijski red težišč 

molekul. 

Za identifikacijo vrste tekočekristalne faze se uporabljajo različne električne in optične 

metode. Prva optična metoda ločevanja med termotropnimi fazami je potekala tako, da so 

tekoči kristal nanesli med prekrižana polarizatorja in opazovali prepuščeno svetlobo. Barvni 

vzorci prepuščene svetlobe so značilni za vsako posamezno tekočekristalno fazo [3]. Pri 

električni metodi opazujemo odziv tekočega kristala na linearno spreminjanje jakosti 

električnega polja v tekočem kristalu. Zaradi navora električnega polja na molekule, ki imajo 

permanentni električni dipol, se molekule zavrtijo, kar zaznamo kot električni tok. Na tak 

način ločimo feroelektrične in antiferoelektrične tekoče kristale [4].  

Zelo pomembno vlogo pri preiskavah tekočekristalnih faz pa ima tudi rentgenska 

spektroskopija. Elastična rentgenska spektroskopija nam omogoča npr. določitev debeline 

smektičnih plasti, stopnjo urejenosti tekočega kristala in kota nagiba dolgih osi molekul glede 

na normalo na ravnino plasti. Vendar pa z elastično rentgensko spektroskopijo ne moremo 

ugotoviti ali se orientiranost molekul od plasti do plasti razlikuje. Slednjo informacijo lahko 

pridobimo z uporabo resonančne rentgenske spektroskopije. Z resonančno rentgensko 

spektroskopijo lahko torej ugotovimo tudi ali se smer nagiba izmenjuje ali vijači od plasti do 

plasti. Teoretično ozadje uporabe resonančne rentgenske spektroskopije za določanje ureditve 

molekul v tekočekristalnih strukturah je podal Dmitrienko [5]. V preteklih desetletjih so na 
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teh teoretičnih temeljih osnovali veliko meritev za določevanje struktur različnih faz tekočih 

kristalov. V diplomskem seminarju se osredotočimo na teoretično analizo ločevanja 

smektičnih C faz, ki jih tvorijo tekoči kristali iz ukrivljenih molekul [6]. 

Cilj diplomskega seminarja je predstaviti razlike med elastično in resonančno rentgensko 

spektroskopijo ter na primeru štirih smektičnih faz tekočih kristalov iz ukrivljenih molekul 

pokazati, v čem se njihov resonančni rentgenski spekter razlikuje. 

V nadaljevanju najprej na splošno predstavimo lastnosti tekočih kristalov z ukrivljeno sredico 

(poglavje 2). Nato opišemo elastično rentgensko spektroskopijo (poglavje 3), potem pa se 

podrobno posvetimo resonančni rentgenski spektroskopiji (poglavje 4). V poglavju 5 na 

praktičnem primeru pokažemo, kako lahko z resonančno rentgensko spektroskopijo ločimo 

med štirimi različnimi smektičnimi tekočekristalnimi fazami iz ukrivljenih molekul.  

2 TEKOČI KRISTALI IZ UKRIVLJENIH MOLEKUL 

Tekoči kristali iz molekul z ukrivljeno sredico predstavljajo novo podpodročje tekočih 

kristalov, ki je aktualno od njihovega odkritja leta 1996 [1]. Dolge ukrivljene ogljikovodikove 

molekule, ki lahko tvorijo tekočekristalne faze, so sestavljene iz petih, šestih ali sedmih 

benzenskih obročev, ki tvorijo upognjeno sredico molekule, in alifatskih repov na obeh 

koncih sredice (slika 1). Zaradi ukrivljenosti imajo takšne molekule permanentni električni 

dipol in se zelo rade urejajo v smektične plasti, znotraj katerih so konice molekul obrnjene v 

isto smer. Posledično so takšne smektične plasti polarne. Dolge osi ukrivljenih molekul v 

smektični (Sm) fazi so lahko pravokotne na ravnino plasti (SmA faza) ali pa nagnjene za nek 

kot (SmC faza). Kljub temu, da so posamezne ukrivljene molekule akiralne, je smektična 

plast, ki jo takšne molekule tvorijo, lahko kiralna (različna od svoje zrcalne slike). To 

imenujemo strukturna kiralnost [4]. 

 
Slika 1. Primer dolge organske molekule z ukrivljeno sredico. Povzeto po [7] z dovoljenjem. 

Za opis povprečne orientacije molekul z ukrivljeno sredico v smektični plasti potrebujemo 

dva enotska vektorja (slika 2a). Prvega, ki poda povprečno usmeritev dolgih osi molekul, 

označimo z �⃗� . Drugi enotski vektor, ki kaže v smeri, v kateri so v povprečju usmerjene konice 

molekul, pa označimo z �⃗� . V seminarju se osredotočimo na SmC tekočekristalne faze. Glede 

na smer polarizacije in naklona dolgih osi molekul v sosednjih plasteh so možne štiri 

kombinacije. 

Naklon enotskega vektorja �⃗�  glede na pravokotnico na smektično plast podamo s kotom 𝛼. 

Molekule v sosednjih plasteh so lahko nagnjene v isti smeri (sinklinično, S), kar označimo s 
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SmCS ali v nasprotni smeri (antiklinično, A), kar zapišemo kot SmCA. V primeru, ko so smeri 

električnega dipolnega momenta molekul v vseh plasteh enake, je polarizacija (P) 

feroelektrična (F). Kadar pa so smeri električnih dipolnih momentov v sosednjih plasteh 

nasprotne, je polarizacija antiferoelektrična (A). S kombinacijami nagiba molekul in smeri 

polarizacije v sosednjih plasteh dobimo štiri različne smektične C tekočekristalne faze: 

SmCAPA, SmCAPF, SmCSPA in SmCSPF (slika 2). 

 
Slika 2. Smektične faze tekočih kristalov iz ukrivljenih molekul. a) Povprečno usmerjenost dolgih osi molekul 

opišemo z enotskim vektorjem �⃗� . Smeri kratkih osi molekul, ki določajo smer polarizacije znotraj smektične 

plasti, kažejo v povprečju v smeri enotskega vektorja �⃗� . Naklon posameznega kraka molekule je 𝛽. 2𝑆 je 

razdalja med težišči spodnjega in zgornjega dela molekule. Bazni vektorji (𝑎 , 𝑣 , �⃗⃗� ) opisujejo lastni koordinatni 

sistem enega kraka molekule. b) SmCSPF faza: naklon dolgih osi molekul je v vseh plasteh enak; enotski vektor �⃗�  

kaže v vseh plasteh v isto smer. c) SmCSPA faza: naklon dolgih osi molekul je v vseh plasteh enak; enotski 

vektor �⃗�  kaže v sosednjih plasteh v nasprotni smeri. č) SmCAPF faza: naklon dolgih osi molekul je v sosednjih 

plasteh nasproten; enotski vektor �⃗�  kaže v vseh plasteh v isto smer. d) SmCAPA faza: naklon dolgih osi molekul 

je v sosednjih plasteh nasproten; enotski vektor �⃗�  kaže v sosednjih plasteh v nasprotni smeri. Povzeto po [6] z 

dovoljenjem. 

V naslednjih dveh poglavjih podrobno opišemo fizikalno ozadje elastične in resonančne  

rentgenske spektroskopije, ki ga bomo kasneje uporabili za teoretično analizo smektičnih 

tekočekristalnih faz iz ukrivljenih molekul. 

3 ELASTIČNA RENTGENSKA SPEKTROSKOPIJA 

Osnovni princip elastične rentgenske spektroskopije je Thompsonovo (elastično) sipanje, kjer 

je energija sipanega valovanja enaka energiji vpadnega valovanja. S to eksperimentalno 

metodo lahko določimo debelino (𝑑) smektičnih plasti tekočih kristalov. Lego rentgenskega 

vrha podamo s sipalnim vektorjem (�⃗� ), ki je definiran kot razlika med valovnim vektorjem 

vpadnega (�⃗� 𝑣) in sipanega (�⃗� 𝑠) valovanja. Vektorja �⃗� 𝑣 in �⃗� 𝑠 oklepata kot 2𝜃, ki ga 

imenujemo sipalni kot (slika 3). Ker sta valovna vektorja po velikosti enaka (𝑘), lahko 

velikost sipalnega vektorja izrazimo kot: 

 |�⃗� | = |�⃗� 𝑣 − �⃗� 𝑠| = 2𝑘 sin 𝜃 , (1) 
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kjer je 𝜃 polovica sipalnega kota.  

 
Slika 3. Sipalni vektor �⃗�  je razlika med valovnim vektorjem vpadnega (�⃗� 𝑣) in sipanega (�⃗� 𝑠) valovanja. Vpadni 

in sipalni valovni vektor oklepata sipalni kot 2𝜃. Povzeto po [8]. 

Intenziteta rentgenskih vrhov je odvisna od porazdelitve elektronov in je povezana s 

strukturnim faktorjem kristalne strukture in oblikovnim faktorjem osnovne celice. V 

nadaljevanju bomo izpeljali strukturni faktor za kristalno strukturo s seštevanjem prispevkov 

oblikovnih faktorjev atomov in molekul v osnovni celici in nato s seštevanjem prispevkov 

vseh osvetljenih osnovnih celic. Izračunamo najprej oblikovni faktor posameznega atoma 

(𝑓(0)(�⃗� )), ki je Fourierova transformacija elektronske gostote:   

 𝑓(0)(�⃗� ) = ∫𝜌(𝑟 )𝑒𝑖�⃗� ∙𝑟 d𝑉, (2) 

kjer krajevni vektor 𝑟  podaja lego, kjer je gostota električnega naboja enaka 𝜌(𝑟 ), d𝑉 pa 

volumski element, ki prispeva k sipalnemu polju. Integral v enačbi (2) najprej izračunamo za 

en atom, nato pa seštejemo prispevke vseh atomov v molekuli in vseh molekul v osnovni 

celici, da dobimo izraz za oblikovni faktor posamezne osnovne celice (𝐹𝑜𝑐(�⃗� )): 

 𝐹𝑜𝑐(�⃗� ) = ∑𝑓𝑗
(0)𝑒𝑖�⃗� ∙𝑟 𝑗  

𝑟 𝑗

, (3) 

kjer je 𝑗 indeks posameznega atoma v osnovni celici in 𝑟 𝑗 njegova pozicija glede na izhodišče.  

Strukturni faktor kristala (𝐹𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙(�⃗� )) izračunamo tako, da seštejemo prispevke vseh 

osvetljenih osnovnih celic, katerih lego določa krajevni vektor �⃗� 𝑛 (slika 4): 

 𝐹𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙(�⃗� ) = 𝐹𝑜𝑐(�⃗� )∑𝑒𝑖�⃗� ∙�⃗� 𝑛

 

�⃗� 𝑛

 . (4) 

Vsota ∑ 𝑒𝑖�⃗� ∙�⃗� 𝑛 
�⃗� 𝑛

 je reda velikosti 1, razen, ko je izpolnjen pogoj �⃗� ∙ �⃗� 𝑛 = 2𝜋𝑁′, kjer je 𝑁′ 

celo število. V tem primeru je vsota enaka številu osvetljenih celic, kar je lahko reda velikosti 
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Avogadrovega števila. Ob izpolnitvi tega pogoja je 𝐹𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 največji možen in v tem primeru 

opazimo rentgenski vrh.  

V smektični tekočekristalni fazi je struktura enodimenzionalna. Če je 𝑧-os v smeri normale na 

smektično plast, lahko zapišemo komponente krajevnega vektorja kot: �⃗� 𝑛 = (0, 0, 𝑛𝑑), kjer 

je 𝑑 debelina smektične plasti in 𝑛 poljubno naravno število. V poglavju 4 bomo pokazali, da 

ima sipalni vektor samo 𝑧-komponento: �⃗� = (0, 0,  𝑄𝑧). Ob izračunu skalarnega produkta     

�⃗� ∙ �⃗� 𝑛 sledi pogoj 𝑛𝑑𝑄𝑧 = 2𝜋𝑁′, ki mora veljati za vse 𝑛-je. Sedaj lahko sklepamo, da bomo 

zaznali Braggove vrhove pri vrednostih z-komponente sipalnega vektorja 𝑄𝑧 = 𝑄0𝑁, kjer je 

𝑁 celo število in 𝑄0 = 2𝜋/𝑑. 

 
Slika 4. Vektor �⃗� 𝑛 opiše lego poljubne osnovne celice v kristalni strukturi. 

Elastična rentgenska spektroskopija nam torej pove, kolikšna je debelina smektične plasti v 

tekočem kristalu, vendar nas zanima tudi ali se nagib dolgih osi molekul spreminja od plasti 

do plasti. To informacijo lahko pridobimo z resonančno rentgensko spektroskopijo. 

4 RESONANČNA RENTGENSKA SPEKTROSKOPIJA 

Uporaba visokoenergijske rentgenske svetlobe nam omogoča detekcijo odbojev, ki so pri 

elastični rentgenski spektroskopiji »prepovedani«. Lege teh resonančnih vrhov so odvisne od 

mikroskopske strukture tekočih kristalov (npr. od različne ureditve molekul v sosednjih 

plasteh in njihove ukrivljenosti). Pri resonančni rentgenski spektroskopiji vpadno rentgensko 

valovanje vsiljuje nihanje vezanemu elektronu v atomu in nam omogoča opazovanje 

vsiljenega nihanja. Oblikovni faktor (𝑓(0)) ima v tem primeru še dva člena, ki predstavljata 

realni (𝑓′) in imaginarni (𝑓′′) del disperzijske korekcije, za katero je značilna frekvenčna 

odvisnost [8]: 

 𝑓(0)(�⃗� , 𝜔) = 𝑓(0)(�⃗� ) + 𝑓′(𝜔) + 𝑖𝑓′′(𝜔) . (5) 

Disperzijska korekcija je torej odvisna od energije vpadnega valovanja in je največja na 

absorpcijskem robu. Absorpcijski rob je pri frekvenci, pri kateri ima člen 𝑓′(𝜔) maksimum. 
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Člen 𝑓′′(𝜔), ki predstavlja absorpcijo, tam še ne doseže maksimuma (slika 5), kar nam 

ustreza, saj želimo opazovati vsiljeno nihanje elektrona in ne absorpcijskih pojavov. 

Ko je krožna frekvenca vpadnega valovanja (𝜔) v bližini lastne krožne frekvence nihanja 

elektrona (𝜔𝑠), opazimo resonančno obnašanje korekcijskega faktorja 𝑓′. Pri takšnem 

vsiljevanju gibanja, elektron niha s faznim zamikom glede na električno polje vpadnega 

valovanja. Ta zamik opišemo s faktorjem 𝑖𝑓′′. V večini atomov je najboljša izbira, da 

zanihamo elektrone, ki se nahajajo v K-lupini, saj so ti prostorsko omejeni in je odvisnost 

oblikovnega faktorja od �⃗�  zanemarljiva. V nadaljevanju poglavja bomo izpeljali izraza za 

𝑓′(𝜔) in 𝑓′′(𝜔), ki prispevata k disperzijski korekciji. 

Elektron z nabojem 𝑒, zaniha v električnem polju vpadnega snopa rentgenske svetlobe z 

jakostjo 𝐸: 

 𝐸 = 𝐸0𝑒
−𝑖𝜔𝑡  , (6) 

kjer je 𝐸0 amplituda jakosti električnega polja in 𝑡 čas, ob katerem izmerimo pripadajočo 

jakost električnega polja. Nihanje elektrona lahko klasično opišemo z diferencialno enačbo, ki 

sledi iz drugega Newtonovega zakona: 

 �̈� + Γ�̇� + 𝜔𝑠
2𝑥 = −

𝑒 𝐸0𝑒−𝑖𝜔𝑡

𝑚
  , (7) 

kjer je 𝑥 odmik elektrona od ravnovesne lege, �̇� in �̈� sta prvi in drugi odvod lege elektrona po 

času (𝑡), Γ koeficient dušenja in 𝑚 njegova masa. Drugi člen v enačbi (7) pove, kako hitro se 

energija vpadnega valovanja manjša zaradi sevanja nihajočega vezanega elektrona. Člen na 

desni strani enačbe (7) opiše vsiljevanje nihanja, ki ga povzroča električno polje vpadne 

rentgenske svetlobe. Amplitudo vsiljenega nihanja (𝑥0) dobimo tako, da splošno rešitev 

homogenega dela diferencialne enačbe (7) 𝑥(𝑡) = 𝑥0𝑒
−𝑖𝜔𝑡 vstavimo v nehomogeno 

diferencialno enačbo (7). Dobimo: 

 𝑥0 = −(
𝑒 𝐸0

𝑚
)

1

𝜔𝑠
2 − 𝜔2 − 𝑖𝜔Γ

  . (8) 

Iz enačbe (8) je moč razbrati, da je amplituda nihanja večja, ko je krožna frekvenca vpadne 

svetlobe blizu lastne krožne frekvence nihajočega elektrona. Zanima nas, kolikšna je jakost 

električnega polja zaradi pospešenega gibanja električnega naboja (𝐸𝑠𝑒𝑣), ki jo zazna 

opazovalec na razdalji 𝑅 ob poljubnem času 𝑡. Naboj seva in ustvarja okoli sebe električno 

polje zaradi tega, ker se giblje pospešeno. Vrednost jakosti električnega polja, ki jo zaznamo 

ob času 𝑡, je vrednost, ki bi jo na viru izmerili ob prejšnjem času 𝑡′ = 𝑡 − 𝑅/𝑐, kjer je 𝑐 

svetlobna hitrost. Zapišimo najprej izraz za pospešek elektrona ob času 𝑡: 

 �̈�(𝑡′) = −𝜔2𝑥0𝑒
−𝑖𝜔(𝑡−

𝑅
𝑐
)
 . (9) 

Jakost izsevanega električnega polja zaradi pospešenega gibanja električnega naboja je [9]: 
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 𝐸𝑠𝑒𝑣 =
𝑒

4 𝜋𝜖0𝑅𝑐2
�̈�(𝑡′) , (10) 

kjer je  𝜖0 influenčna konstanta. V enačbo (10) lahko vstavimo izraza iz enačb (8) in (9) in 

dobimo: 

 𝐸𝑠𝑒𝑣 =
𝑒

4 𝜋𝜖0𝑐2
 (

𝑒 𝐸0

𝑚
)

1

𝜔𝑠
2 − 𝜔2 − 𝑖𝜔Γ

𝜔2𝑥0𝑒
−𝑖𝜔𝑡

𝑒𝑖𝜔
𝑅
𝑐

𝑅
 . (11) 

V enačbi (11) lahko prepoznamo člen 𝐸0𝑒
−𝑖𝜔𝑡, ki smo ga na začetku poglavja (enačba (6)) 

definirali kot jakost električnega polja vpadnega rentgenskega valovanja (𝐸). Če upoštevamo 

še zvezo 𝜔/𝑐 = 𝑘, kjer je 𝑘 valovno število vpadnega valovanja, in v enačbi združimo 

ustrezno člene v t.i. Thompsonov radij (𝑟0 = 𝑒2/4 𝜋𝜖0𝑚𝑐2) dobimo poenostavljeno enačbo 

za razmerje med jakostjo vpadnega (𝐸) in izsevanega električnega polja (𝐸𝑠𝑒𝑣):  

 
𝐸𝑠𝑒𝑣

𝐸
= −𝑟0

𝜔2

𝜔2 − 𝜔𝑠
2 + 𝑖𝜔Γ

 
𝑒𝑖𝑘𝑅

𝑅
 , (12) 

kjer 𝑒𝑖𝑘𝑅/𝑅 opisuje izhodni krogelni val, saj nihajoči dipol izseva v vse smeri. Sipalna dolžina 

(𝑓𝑠) je premosorazmerna z razmerjem 𝐸𝑠𝑒𝑣/𝐸𝑣𝑝 in jo definiramo na sledeč način: 

 𝑓𝑠 =
𝜔2

𝜔2 − 𝜔𝑠
2 + 𝑖𝜔Γ

 , (13) 

kar lahko preoblikujemo v 

 𝑓𝑠 = 1 +
𝜔𝑠

2 − 𝑖𝜔Γ

𝜔2 − 𝜔𝑠
2 + 𝑖𝜔Γ

 . (14) 

Če privzamemo, da je Γ ≪ 𝜔𝑠, lahko enačbo (14) poenostavimo v 

 𝑓𝑠 = 1 +
𝜔𝑠

2

𝜔2 − 𝜔𝑠
2 + 𝑖𝜔Γ

 . (15) 

Drugi člen v enačbi (15) predstavlja disperzijsko korekcijo (𝑓′(𝜔) + 𝑖𝑓′′(𝜔)) v enačbi (5). 

Razdelimo jo na realni 

 𝑓𝑠
′ =

𝜔𝑠
2(𝜔2 − 𝜔𝑠

2)

(𝜔2 − 𝜔𝑠
2)2 + (𝜔Γ)2

 (16) 

in imaginarni del 

 𝑓𝑠
′′ =

𝜔𝑠
2𝜔Γ

(𝜔2 − 𝜔𝑠
2)2 + (𝜔Γ)2

 . (17) 

Enačbi (16) in (17) podajata frekvenčno odvisnost disperzijske korekcije (slika 5) v primeru, 

ko niha en sam elektron. V primeru več nihajočih elektronov, moramo prispevek vsakega 

dodatnega, pomnožiti z ustrezno fazo glede na lego elektrona od izhodišča. 



 

 

8 

 

 
Slika 5. Realni (𝑓𝑠

′) in imaginarni (𝑓𝑠
′′) del disperzijske korekcije v odvisnosti od razmerja med krožno frekvenco 

električnega polja vpadnega rentgenskega valovanja (𝜔) in lastno krožno frekvenco nihanja elektrona (𝜔𝑠) pri 

vrednosti koeficienta dušenja Γ = 0,15 𝜔𝑠. 

5 RESONANČNA RENTGENSKA SPEKTROSKOPIJA SMEKTIČNIH 

FAZ IZ UKRIVLJENIH MOLEKUL 

Na praktičnem primeru želimo teoretično pokazati, zakaj pri resonančni rentgenski 

spektroskopiji opazimo dodatne vrhove in kako lahko to dodatno informacijo izkoristimo za 

ločevanje med štirimi različnimi smektičnimi tekočekristalnimi fazami iz ukrivljenih molekul, 

ki smo jih predstavili v poglavju 2. Pri resonančnem rentgenskem sipanju na teh fazah so 

opazili izrazite vrhove pri sipalnih vektorjih z velikostjo 𝑄𝑧, ki so polovične vrednosti 

Braggovega sipalnega vektorja (𝑄0), opaženega pri elastični rentgenski spektroskopiji. 

Posvetimo se najprej elastični rentgenski spektroskopiji, s katero lahko enostavno določimo 

debelino plasti v različnih smektičnih tekočekristalnih fazah. Teoretični postopek računanja 

lege rentgenskih vrhov pokažemo na primeru SmCSPA faze.  

Predpostavimo, da porazdelitev gostote električnega naboja (𝜌) po z-osi opiše sinusna 

funkcija, ki ima maksimume v sredini smektičnih plasti, katerih debelino označimo z 𝑑 (slika 

6). Vemo, da je amplituda sipane svetlobe (𝐴𝑠) odvisna od Fourierove transformacije 

elektronske gostote (enačba (2)): 

 𝐴𝑠 = −𝑟0 ∫sin (
2𝜋

𝑑
𝑧) 𝑒𝑖�⃗� ∙𝑟 d𝑉 . (18) 

Ob upoštevanju skalarnega produkta sipalnega (�⃗� = (𝑄𝑥, 𝑄𝑦, 𝑄𝑧)) in krajevnega vektorja    

(𝑟 = (𝑟𝑥, 𝑟𝑦, 𝑟𝑧)), lahko enačbo (18) zapišemo kot: 

 𝐴𝑠 = −𝑟0 ∫sin (
2𝜋

𝑑
𝑧) 𝑒𝑖(𝑄𝑥𝑥+𝑄𝑦𝑦+𝑄𝑧𝑧)d𝑥d𝑦d𝑧 . (19) 
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Sinusno funkcijo v enačbi (19) lahko zapišemo tudi kot razliko med eksponentnima 

funkcijama kompleksnih argumentov: 

 sin(𝑄0𝑧) =
𝑒𝑖𝑄0𝑧 − 𝑒−𝑖𝑄0𝑧

2𝑖
  , (20) 

kjer smo upoštevali zvezo 𝑄0 = 2𝜋/𝑑. Slednji zapis nam pomaga pri izračunu integrala v 

enačbi (19). Iz izračuna integrala eksponentne funkcije namreč pričakujemo Diracovo delta 

funkcijo, ki jo v splošnem zapišemo tako: 

 𝛿(𝑎 − 𝛾) =
1

2𝜋
∫ 𝑒𝑖𝑝(𝑎−𝛾)

∞

−∞

𝑑𝑝 . (21) 

Ko vstavimo Eulerjev izraz za sinusno funkcijo (enačba (20)) v enačbo (19) in upoštevamo 

definicijo Diracove delta funkcije (enačba (21)), dobimo enačbo 

 𝐴𝑠 = −𝑟0𝑖4𝜋
3𝛿(𝑄𝑥)𝛿(𝑄𝑦)[𝛿(𝑄𝑧 − Q0) − 𝛿(𝑄𝑧 + Q0)] , (22) 

iz katere je moč razbrati, da dobimo nenegativno sipalno amplitudo (𝐴𝑠) le v primeru, ko sta 𝑥 

in 𝑦-komponenti sipalnega vektorja enaki nič, 𝑧-komponenta pa zavzame eno izmed dveh 

vrednosti 𝑄𝑧 = ±𝑄0, oziroma 

 𝑄𝑧 = ±
2𝜋

𝑑
 . (23) 

Sipalni vektor ima torej samo z-komponento, zato je |�⃗�  | = |𝑄𝑧| in ob upoštevanju enačbe (1) 

sledi |𝑄𝑧| = 2𝑘 sin 𝜃. Če dobljen izraz za 𝑧-komponento sipalnega vektorja vstavimo v 

enačbo (23), dobimo znani Braggov pogoj za prvo ojačitev: 2𝑑 sin 𝜃 = 𝜆. Tako torej 

določimo, pod katerimi koti se sipano valovanje konstruktivno ojača, njegova intenziteta pa je 

premo sorazmerna z |𝐴𝑠|
2. 

 
Slika 6. Gostota električnega naboja 𝜌 v odvisnosti od lege vzdolž 𝑧-osi, ki je pravokotna na smektične plasti z 

debelino 𝑑. Prirejeno po [6]. 
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Disperzijski popravek je premo sorazmeren s tenzorjem dielektričnosti [5], le-ta pa je premo 

sorazmeren s polarizabilnostjo molekul. V lastnem sistemu optično anizotropne snovi lahko 

dielektrični tenzor (휀) zapišemo kot 

 휀 = [
휀1 0 0
0 휀2 0
0 0 휀3

] , (24) 

kjer količine 휀1, 휀2 in 휀3, predstavljajo dielektrično konstanto snovi, če je električno polje 

vzdolž x, y, ali z smeri v lastnem koordinatnem sistemu. Enačbo (24) lahko zapišemo tudi kot               

휀 = 휀�̅� + ∆휀, kjer je 휀̅ = (휀1 + 휀2 + 휀3)/3 povprečna vrednost dielektrične konstante, 𝐼 tenzor 

identitete, ∆휀 pa odstopanje tenzorja dielektričnosti od povprečja: 

 ∆휀 = [
∆휀11 0 0
0 ∆휀22 0
0 0 ∆휀33

] , (25) 

kjer je ∆휀11 = (2휀1 − 휀2 − 휀3)/3, ∆휀22 = (2휀2 − 휀1 − 휀3)/3 in ∆휀33 = (2휀3 − 휀2 − 휀1)/3. 

Opazimo, da lahko tretji diagonalni člen izrazimo s prvima dvema: ∆휀33 = −(∆휀11 + ∆휀22), 

iz česar ugotovimo, da je sled matrike iz enačbe (25) enaka nič. 

Tenzor ∆휀 opisuje anizotropnost snovi, ki nas zanima pri resonančni rentgenski 

spektroskopiji, zato predpostavimo, da je 𝑓′ sorazmeren z ∆휀. V lastnem sistemu enega kraka 

molekule (oz. polovice smektične plasti) lahko sedaj zapišemo tenzor disperzijskega popravka 

 𝑓 = [

𝐹𝑢 0 0
0 𝐹𝑣 0
0 0 −(𝐹𝑢 + 𝐹𝑣)

] , (26) 

kjer sta elementa tenzorja 𝐹𝑢 in 𝐹𝑣 premo sorazmerna z ∆휀11 in ∆휀22, upoštevali pa smo tudi, 

da je sled tega tenzorja enaka nič. V nadaljevanju želimo zapisati tenzor 𝑓 v laboratorijskem 

koordinatnem sistemu za eno smektično plast, pri čemer moramo upoštevati, da so zgornji in 

spodnji deli molekul nagnjeni v nasprotno smer, celotna molekula pa je nagnjena pod kotom 

𝛼 glede na normalo na smektično plast (slika 7). 

 
Slika 7. Ukrivljena molekula v laboratorijskem koordinatnem sistemu (𝑋, 𝑌, 𝑍). Vektor �⃗�  kaže v smeri povprečne 

ureditve dolgih osi molekul, vektor �⃗�  pa v smeri povprečne ureditve kratkih osi molekul. Direktor �⃗�  leži v 

ravnini 𝑍𝑋 in je nagnjen za kot 𝛼 glede na os 𝑧. Povzeto po [6]. 
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Najprej tenzor 𝑓 zavrtimo okoli x-osi s transformacijsko matriko 𝑅𝛽 za kot 𝛽, ki opiše upogib 

molekule (slika 2a): 

 𝑅𝛽(𝛽) = [
1 0 0
0 cos 𝛽 sin 𝛽
0 − sin 𝛽 cos 𝛽

] , (27) 

in z njo delujemo na tenzor 𝑓 najprej za zgornji del smektične plasti, ki ga zavrtimo v 

pozitivno smer okoli x-osi (𝛽), nato pa na spodnji del, ki ga zavrtimo v negativno smer (−𝛽). 

Dobimo izraza za disperzijski popravek zgornjega (𝑓𝑧𝑔𝛽) in spodnjega dela (𝑓𝑠𝑝𝛽) smektične 

plasti ob upoštevanju, da so molekule ukrivljene oblike: 

 𝑓𝑧𝑔𝛽 = 𝑅𝛽
−1(𝛽) ∙ 𝑓 ∙ 𝑅𝛽(𝛽) , (28) 

 

 
𝑓𝑠𝑝𝛽 = 𝑅𝛽

−1(−𝛽) ∙ 𝑓 ∙ 𝑅𝛽(−𝛽) . 
(29) 

Zapišemo tudi transformacijsko matriko za rotacijo okoli y-osi (𝑅𝛼): 

 𝑅𝛼 = [
cos 𝛼 0 sin 𝛼

0 1 0
− sin 𝛼 0 cos 𝛼

] . (30) 

S tem opišemo, da so dolge osi molekul v povprečju nagnjene pod nekim kotom (𝛼) glede na 

normalo na smektično plast. Spodnji in zgornji del ukrivljene molekule sta vedno nagnjena za 

isti kot 𝛼. Z rotacijsko matriko 𝑅𝛼, delujemo na 𝑓𝑧𝑔𝛽 in 𝑓𝑠𝑝𝛽 ter dobimo oblikovna faktorja 

zgornjega in spodnjega dela smektične plasti v laboratorijskem koordinantnem sistemu: 𝑓𝑠𝑝 in 

𝑓𝑧𝑔, ki sta odvisna od parametrov 𝛽 in 𝛼. Prispevka obeh delov smektične plasti sedaj 

združimo v tenzor disperzijskega popravka za eno smektično plast 𝑓𝑝𝑙, pri čemer upoštevamo 

fazni premik 𝜙 = 𝑄𝑧 𝑆 cos 𝛼, ki si ga valovanje pridobi ob sipanju na zgornjem in spodnjem 

delu plasti: 

 𝑓𝑝𝑙 = 𝑓𝑧𝑔𝑒
−𝑖𝜙 + 𝑓𝑠𝑝𝑒

+𝑖𝜙 . (31) 

Ko v enačbo (31) vstavimo tenzorja 𝑓𝑠𝑝 in 𝑓𝑧𝑔 ter izraz poenostavimo, dobimo tenzor 

disperzijskega popravka za eno plast smektičnega tekočega kristala v laboratorijskem 

koordinatnem sistemu: 

 𝑓𝑝𝑙(𝛽, 𝛼) = [
0 𝑖𝐴 sin 𝛼 𝐵 sin 2𝛼

𝑖𝐴 sin 𝛼 0 𝑖𝐴 cos 𝛼
𝐵 sin 2𝛼 𝑖𝐴 cos𝛼 0

], (32) 

kjer je 

 
𝐴 = −(𝐹𝑢 + 2𝐹𝑣) sin 2𝛽 sin 𝜙 

(33) 
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in 

 
𝐵 = −{𝐹𝑢(1 + cos2 𝛽) + 𝐹𝑣 cos 2𝛽} cos𝜙 . 

(34) 

Tenzor ima v splošnem tudi diagonalne člene, vendar nas le-ti ne zanimajo, saj prispevajo k 

vrhom opaženim pri elastični rentgenski spektroskopiji.  

Sedaj lahko s seštevanjem prispevkov različnih kombinacij sosednjih smektičnih plasti ob 

upoštevanju faznega premika sipalnih polj zapišemo polarizacijske tenzorje za različne 

smektične tekoče kristalne faze. Osnovno celico SmCSPA faze sestavljata dve plasti, v katerih 

je povprečna usmerjenost kratkih osi molekul (�⃗� ) v nasprotni smeri, kar opišemo s 

spremembo predznaka kota 𝛽 (slika 2). Oblikovni faktor osnovne celice SmCSPA (𝑓′CSPA
) ob 

upoštevanju faznega premika od ene do druge plasti 𝑄𝑧𝑑  zapišemo kot: 

 𝑓′CSPA
= 𝑓𝑝𝑙(𝛽, 𝛼) + 𝑓𝑝𝑙(−𝛽, 𝛼)𝑒+𝑖𝑄𝑧𝑑 . (35) 

Tenzor disperzijskega popravka za SmCSPA fazo (𝑓CSPA
) je enak vsoti prispevkov vseh 

osvetljenih osnovnih celic: 

 𝑓CSPA
= 𝑓′CSPA

∑ 𝑒𝑖2𝑛′𝑑𝑄𝑧

𝑛′=0

 , (36) 

kjer smo upoštevali fazni premik 2𝑑𝑄𝑧, med valovanjem, ki se siplje na sosednjih osnovnih 

celicah. Da bo tenzor disperzijskega popravka največji možen, moramo zadostiti pogoju 

2𝑛′𝑑𝑄𝑧 = 2𝜋𝑀, za vsak 𝑛′, kjer je 𝑀 celo število. Iz tega pogoja sledi: 𝑄𝑧𝑑 = 𝜋𝑁. Če 

upoštevamo zvezo 𝑄0 = 2𝜋/𝑑, dobimo resonančne Braggove vrhove pri z-komponentah 

sipalnega vektorja z vrednostmi 𝑄𝑧 = 𝑁(𝑄0/2). Ko vstavimo izraz 𝑄𝑧𝑑 = 𝜋𝑁  nazaj v 

enačbo (35), opazimo, da bo disperzijski popravek različen od nič samo pri tistih elementih 

tenzorja 𝑓′CSPA
, ki spremenijo predznak. Ta pogoj bo izpolnjen za tiste elemente, ki so lihe 

funkcije 𝛽. Opazimo, da je člen 𝐴 (enačba (33)), liha funkcija 𝛽. Sklepamo torej, da bodo v 

tenzorju disperzijske korekcije SmCSPA faze, relevantni le elementi, ki vsebujejo člen 𝐴. Sedaj 

lahko zapišemo končno tenzorsko obliko disperzijskega popravka za SmCSPA fazo, 

upoštevajoč samo člene, ki jih ne zaznamo z elastično rentgensko spektroskopijo: 

 𝑓CSPA
(𝛽, 𝛼) = [

0 𝑖𝐴 sin 𝛼 0
𝑖𝐴 sin 𝛼 0 𝑖𝐴 cos 𝛼

0 𝑖𝐴 cos 𝛼 0
] . (37) 

Postopek ponovimo še za SmCAPF in SmCAPA fazo. Dobimo naslednja tenzorja: 

 𝑓CAPF
(𝛽, 𝛼) = [

0 𝑖𝐴 sin 𝛼 𝐵 sin 2𝛼
𝑖𝐴 sin 𝛼 0 0
𝐵 sin 2𝛼 0 0

] , (38) 
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 𝑓CAPA
(𝛽, 𝛼) = [

0 0 𝐵 sin 2𝛼
0 0 𝑖𝐴 cos 𝛼

𝐵 sin 2𝛼 𝑖𝐴 cos𝛼 0
] . (39) 

Sedaj, ko smo zapisali tenzorje disperzijskega popravka za različne smektične faze, lahko 

pokažemo, kako se te faze ločijo pri resonančnem rentgenskem sipanju.  

Tekočekristalna SmCSPF faza ima molekule v vseh plasteh enako orientirane, za razliko od 

ostalih treh obravnavanih faz. Iz tega razloga lahko omenjeno fazo prepoznamo že po 

manjkajočih vrhovih pri polovičnih vrednostih 𝑄0 (𝑄𝑧/𝑄0 ≠  1/2, 3/2, 5/2 ...) in je v 

nadaljevanju več ne obravnavamo. 

Iz tenzorjev disperzijskih popravkov za preostale tri različne smektične faze (enačbe (31)-

(33)), lahko izračunamo sipalne amplitude (posledično tudi intenzitete) in polarizacijo sipane 

rentgenske svetlobe. Z merjenjem intenzitete in polarizacije sipanega valovanja lahko 

ugotovimo, v kateri fazi je tekoči kristal v merjenem vzorcu. 

Pri meritvah izberemo, da je vpadno valovanje 𝜎-polarizirano, kar pomeni, da jakost 

električnega polja niha pravokotno na sipalni ravnino, ki jo določata valovna vektorja 

vpadnega in sipanega valovanja (slika 8).  

 
Slika 8. Sipanje rentgenske svetlobe na vzorcu, kjer so smektične ravnine vzporedne s površino vzorca. 

Molekule so nagnjene v smeri, označeni s črno puščico na površini vzorca. Vektorja polarizacije vpadnega 

valovanja sta označeni s �⃗� 𝑣 in 𝜎 𝑣. Sipalno ravnino določata valovna vektorja vpadnega (�⃗� 𝑣) in sipanega 

valovanja (�⃗� 𝑠). Sipalni vektor �⃗�  je vzdolž 𝑍-osi laboratorijskega koordinatnega sistema. Sipalna ravnina oklepa 

z 𝑋-osjo azimutni kot 𝜑. Prepustna smer analizatorja in smer 𝜎-polarizacije oklepata kot 𝜓. Povzeto po [6] z 

dovoljenjem. 

Polarizacijo vpadnega valovanja (𝜎 𝑣) opišemo z vektorjem 

 𝜎 𝑣 = (
sin𝜑
cos𝜑

0
) , (40) 

kjer je 𝜑 azimutni kot, ki ga določata sipalna ravnina in smer ureditve kratkih osi molekul (�⃗� ) 

[10]. Sipana svetloba je tudi  𝜋-polarizirana, kar pomeni, da leži vektor jakosti električnega 

polja v sipalni ravnini. Smer 𝜋-polarizacije (�⃗� 𝑠) je odvisna tudi od polovice sipalnega kota 

(𝜃), ki ga oklepa vpadni valovni vektor (�⃗� 𝑣) s smektično ravnino: 
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 �⃗� 𝑠 = (
−sin 𝜃 cos𝜑
sin 𝜃 sin𝜑

cos 𝜃

) . (41) 

Sipani 𝜎-polarizacijski vektor (𝜎 𝑠) je enak vpadnemu vektorju 𝜎 𝑣.  

Zaradi interakcije vpadne rentgenske svetlobe s tekočim kristalom je sipana svetloba v 

splošnem eliptično polarizirana. Zanima nas, pod kolikšnim kotom, glede na smer                  

𝜎 -polarizacije vpadne svetlobe, moramo zavrteti prepustno smer analizatorja, da bomo na 

detektorju zaznali maksimalno intenziteto sipane svetlobe. Ta kot označimo s 𝜏.  

Amplitudi sipanega rentgenskega valovanja v smeri 𝜎-polarizacije (𝐴𝜎𝜎) in v smeri              

𝜋-polarizacije (𝐴𝜎𝜋) sta [5]: 

 𝐴𝜎𝜎 = ∑𝜎𝑠𝑗
𝑓𝑖,𝑗𝜎𝑣𝑖

𝑖,𝑗

 , (42) 

 

 𝐴𝜎𝜋 = ∑𝜋𝑠𝑗
𝑓𝑖,𝑗𝜎𝑣𝑖

𝑖,𝑗

 , (43) 

kjer je 𝜋𝑠𝑗
 𝑗-ta komponenta vektorja �⃗� 𝑠, 𝜎𝑠𝑗

 𝑗-ta komponenta vektorja 𝜎 𝑠, 𝜎𝑣𝑖
 𝑖-ta 

komponenta vektorja 𝜎 𝑣 in 𝑓𝑖,𝑗 tenzorski element 𝑖-te vrstice in 𝑗-tega stolpca disperzijske 

korekcije izbrane smektične faze. Ko je med sipalnima amplitudama 𝐴𝜎𝜎 in 𝐴𝜎𝜋 fazna razlika 

enaka nič ali večkratniku števila 𝜋, je sipano valovanje linearno polarizirano. V vseh drugih 

primerih je sipano valovanje eliptično polarizirano. V tabeli 1 so zbrane sipalne amplitude 

preostalih treh smektičnih tekočekristalnih faz (SmCAPA, SmCSPA, SmCAPF), med katerimi 

želimo ločevati. 

V primeru, ko je sipano valovanje linearno polarizirano, lahko razmerje med sipalnima 

amplitudama 𝐴𝜎𝜋 in 𝐴𝜎𝜎 (tabela 1) uporabimo za izračun kota 𝜏, ki nam pove, pod kolikšnim 

kotom je polarizirano sipano rentgensko valovanje glede na smer 𝜎-polarizacije vpadnega 

valovanja: 

 tan 𝜏 =
𝐴𝜎𝜋

𝐴𝜎𝜎
 . (44) 

 

 

Tabela 1. Izrazi za sipalne amplitude sipane rentgenske svetlobe v smeri 𝜋-polarizacije (𝐴𝜎𝜋) in v smeri            

𝜎-polarizacije (𝐴𝜎𝜎) za tri različne smektične tekoče kristalne faze. 

Faza 𝐴𝜎𝜋 𝐴𝜎𝜎 

SmCAPA 𝐴 cos 𝛼 cos 𝜃 cos𝜑 + 𝐵 cos 𝜃 sin 2𝜑 sin 𝜃 0 

SmCSPA 𝐴(cos 𝛼 cos 𝜃 cos𝜑 − sin 𝛼 sin 𝜃 cos 2𝜑) 2𝐴 cos𝜑 sin 𝛼 sin𝜑 

SmCAPF 𝐵 cos 𝜃 sin 2𝛼 sin 𝜃 − 𝑖𝐴 sin 𝜃 sin 𝛼 cos 2𝜑 2𝑖𝐴 cos𝜑 sin 𝛼 sin𝜑 
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Iz tabele 1 hitro ugotovimo, da je ob sipanja rentgenske svetlobe na tekočem kristalu v 

SmCAPA fazi, sipano valovanje vedno 𝜋-polarizirano. Sedaj nam preostane le še ločevanje 

med smektičnima SmCSPA in SmCAPF fazama.  

 
Slika 9. Intenziteta sipane svetlobe (𝐼) v poljubnih enotah (a.u.) na tekočekristalnem vzorcu v SmCAPA fazi v 

odvisnosti od kota (𝜓) med prepustno smerjo analizatorja in smerjo 𝜎-polarizacije vpadnega valovanja pri dveh 

različnih azimutnih kotih 𝜑, ki ju določata sipalna ravnina in smer ureditve kratkih osi molekul. Kot med 

prepustno smerjo analizatorja in smerjo 𝜎-polarizacije vpadnega valovanja, pod katerim zaznamo največjo 

intenziteto sipane rentgenske svetlobe, je označen s 𝜏. 

Intenziteta sipane svetlobe je premo sorazmerna s kvadratom absolutne vrednosti sipalne 

amplitude (𝐴𝑠): 

 𝐴𝑠(𝜑) = 𝐴𝜎𝜋(𝜑) sin𝜓 + 𝐴𝜎𝜎(𝜑) cos𝜓 , (45) 

kjer 𝜓 predstavlja kot med prepustno smerjo analizatorja in 𝜎-polarizacijo vpadnega 

valovanja (slika 10). Intenziteto sipane svetlobe (𝐼) torej izračunamo kot: 

 𝐼(𝜑) = |𝐴𝜎𝜋(𝜑) sin𝜓 + 𝐴𝜎𝜎(𝜑) cos𝜓|2 . (46) 

Pri meritvah so ugotovili, da sipano rentgensko valovanje ni linearno polarizirano, kot 

napoveduje model, saj so pri meritvah zaznali značilnosti eliptično polarizirane sipane 

svetlobe [6]. Razlog za takšne rezultate je v tem, da smo v modelu privzeli, da so dolge osi 

vseh molekul tekočega kristala nagnjene v smeri 𝜑 = 0 (slika 8). Očitno so nagibi dolge osi 

molekul razpršeni po večih smereh okoli azimutnega kota 𝜑 = 0. To razpršenost kotov lahko 

opišemo z normalno (Gaussovo) porazdelitvijo 𝑃(𝜑) okoli izhodišča merjenega azimutnega 

kota 𝜑0: 

 𝑃(𝜑) ∝ 𝑒−
(𝜑−𝜑0)

2𝜎  , (47) 
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kjer je 𝜎 standardna deviacija Gaussove funkcije in poda stopnjo razpršenosti smeri dolgih osi 

molekul. Intenziteto sipane svetlobe pri merjenem kotu 𝜑0, lahko sedaj zapišemo ob 

upoštevanju razpršenosti nagiba molekul kot: 

 𝐼′(𝜑0) ∝ ∫ 𝐼(𝜑)𝑒−
(𝜑−𝜑0)

2𝜎

2𝜋

0

d𝜑 . (48) 

 
Slika 10. Rezultanta sipalne amplitude (𝐴𝑟) je odvisna od kota (𝜓) med prepustno smerjo analizatorja in smerjo 

𝜎-polarizacije vpadnega valovanja. Sipalna amplituda v smeri 𝜎-polarizacije je označena z 𝐴𝜎𝜎, sipalna 

amplituda v smeri 𝜋-polarizacije pa z 𝐴𝜎𝜋. 

Ob upoštevanju Gaussove porazdelitve nagiba molekul v modelu, dobimo v izračunih delno 

polarizirano sipano valovanje, ki kaže značilnosti eliptično polariziranega valovanja        

(slika 11). Kot med prepustno smerjo analizatorja in smerjo 𝜎-polarizacije vpadnega 

valovanja, pod katerim opazimo maksimalno intenziteto (𝜏), ostane enak. 

 
Slika 11. Intenziteta sipane svetlobe (𝐼) v poljubnih enotah (a.u.) na tekočekristalnem vzorcu v SmCSPA fazi v 

odvisnosti od kota (𝜓) med prepustno smerjo analizatorja in smerjo 𝜎-polarizacije vpadnega valovanja pri dveh 

različnih azimutnih kotih 𝜑, ki ju določata sipalna ravnina in smer ureditve kratkih osi molekul. Kot med 

prepustno smerjo analizatorja in smerjo 𝜎-polarizacije vpadnega valovanja, pod katerim zaznamo največjo 

intenziteto sipane rentgenske svetlobe, je označen s 𝜏. 
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Kot med prepustno smerjo analizatorja in smerjo 𝜎-polarizacije vpadega valovanja, pri 

katerem zaznamo maksimalno intenzeteto sipane svetlobe (𝜏), lahko preko enačbe (44) 

izračunamo iz sipalnih amplitud iz tabele 1: 

 𝜏 = tan−1 (

cos 𝜃 cos𝜑
tan𝛼 − sin 𝜃 cos 2𝜑

sin 2𝜑
) . (49) 

Ker pri meritvah izmerimo kote 𝜑, 𝜃 in 𝜏, lahko iz enačbe (49) izračunamo nagib dolgih osi 

molekul v smektičnih plasteh (𝛼). Kote 𝜏 eksperimentalno izmerimo pri različnih azimutnih 

kotih 𝜑 z obračanjem vzorca in narišemo graf 𝜏(𝜑). Nato poiščemo kot 𝛼 tako, da se bo 

teoretična odvisnost 𝜏(𝜑) (enačba (49)) najbolj optimalno prilegala izmerjenim vrednostim 

(slika 12). 

 
Slika 12. Kot med prepustno smerjo analizatorja in smerjo 𝜎-polarizacije vpadnega valovanja (𝜏), pri katerem 

dobimo maksimalno intenziteto sipanega valovanja, v odvisnosti od kota 𝜑, ki ga oklepa sipalna ravnina z 

povprečno usmerjenostjo kratkih osi molekul. Rdeča krivulja je narisana po modelu, ki ne vključuje Gaussove 

porazdelitve nagiba molekul in divergira pri kotu 90°. Modra krivulja je narisana po modelu, ki vključuje 

Gaussovo porazdelitev nagiba molekul. Modre točke predstavljajo eksperimentalne meritve. Povzeto po [6] z 

dovoljenjem. 

6 ZAKLJUČEK 

V diplomskem seminarju smo opisali uporabo resonančne rentgenske spektroskopije za 

ločevanje med štirimi različnimi smektičnimi fazami tekočih kristalov iz molekul z ukrivljeno 

sredico. Faze se razlikujejo po smeri polarizacije in naklona dolgih osi molekul v sosednjih 

plasteh (slika 2). Zapisali smo tenzorje disperzijskega popravka za vse štiri smektične faze in 

jih uporabili za teoretični izračun polarizacije in intenzitete sipanega rentgenskega valovanja. 

Ugotovili smo, da lahko SmCSPF fazo od preostalih treh ločimo po tem, da njeno osnovno 

celico predstavlja samo ena smektična plast, zato ima posledično dvakrat manj Braggovih 

vrhov kot preostale tri smektične faze. Za SmCAPA fazo je značilno, da je sipana svetloba, ne 

glede na azimutni kot obračanja vzorca, vedno 𝜋-polarizirana in jo lahko z eksperimentom 
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enostavno prepoznamo (slika 9). Z modelom smo napovedali, da bi sipano valovanje na 

SmCSPA  fazi moralo biti linearno polarizirano, vendar pri meritvah dobijo rezultate, kot da bi 

bilo sipano valovanje eliptično polarizirano (slika 11). Možen vzrok je razpršenost nagiba 

dolgih osi molekul. Kot je razvidno iz sipalnih amplitud za SmCAPF (tabela 1), je sipana 

svetloba eliptično polarizirana, zato z resonančno rentgensko spektroskopijo ne moremo 

zanesljivo ločiti SmCSPA in SmCAPF faze. Slednji fazi lahko ločimo po različnem odzivu na 

zunanjo električno polje. 

Omenimo še, da je s prilagajanjem parametrov modela eksperimentalnim rezultatom (slika 8), 

možno zelo natančno določiti kot med dolgo osjo molekule in normalo na smektično plast 

(slika 12). 

Resonančna rentgenska spektroskopija je ena izmed najperspektivnejših metod na področju 

analize struktur tekočih kristalov, polimerskih folij in nanostruktur. V prihodnosti bi lahko 

raziskali tudi, ali dobimo ob upoštevanju vpliva električnega kvadrupolnega momenta (in ne 

le električnega dipolnega momenta) kaj več informacij o strukturi materialov. 
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