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1. Uvod 
 
V klasični kristalografiji je kristal definiran kot tridimenzionalna (3D) periodična razporeditev 
atomov s translacijskim ponavljanjem vzdolž treh osnovnih osi. Zato lahko z razvrstitvijo t. i. 
osnovnih celic, popolnoma napolnimo razširjeno kristalno strukturo. Navadne kristalne 
strukture uspešno opišemo z eno izmed 230 prostorskih grup, ki nam določajo rotacijsko in 
translacijsko simetrijo elementov v strukturi. Uklonski spektri takšnih kristalov so 
prepoznavni po kristalografskih točkovnih simetrijah1. Leta 1984 je Shechtman s sodelavci 
objavil članek, ki je oznanil odkritje kvazikristalov. Objavili so elektronski uklonski spekter 
zlitine Al-Mn z ostrimi odbojnimi vrhovi in izrazito 10-števno simetrijo. Celoten spekter 
omenjene zlitine je odkril do tedaj neopaženo ikozaedrično simetrijo v recipročnem prostoru2. 
Recipročni prostor1,6 je preprost geometrijski koncept, ki fizikom omogoča razumevanje 
uklonskih spektrov in gibanja elektronov v kristalu. To odkritje je sprožilo pravo revolucijo v 
razumevanju narave kristalne strukture in ovrglo staro definicijo kristalov, kot periodično 
ureditev identičnih osnovnih celic. Nova definicija se glasi takole (povzeto po IUCr)7: 
 
»Kristal je vrsta trdne snovi, ki ima prevladujoč diskretni uklonski spekter, aperiodični kristal 
pa je vsak kristal, pri katerem je prisotna katera koli 3D mrežna periodičnost.« 
 
Definicijo trenutno sprejemajo kot splošno veljavno, osredotočili pa se bomo na kristale, 
katerih uklonske spektre lahko sestavimo iz vrste d funkcij. Aperiodične kristale te vrste 
imenujemo kvaziperiodični kristali, kjer ločimo inkomenzurabilne in kvazikristalne strukture. 
Naštejmo nekaj skupnih lastnosti teh struktur: ostri vrhovi v uklonskih spektrih (Braggov 
odboj), ni translacijske simetrije niti v direktnem niti v recipročnem prostoru, opis v 
večdimenzionalnem (nD) prostoru odkrije periodično nD strukturo. Bistvene razlike pa so 
naslednje7: 
 

      inkomenzurabilne strukture:       kvazikristali: 
• definirana povprečna struktura, 
• prisotna kristalografska točkovna simetrija, 
• opazimo dve vrsti odboja (glavni in odboj 

satelitov). 

• nimajo povprečne strukture, 
• ni kristalografske točkovne simetrije, 
• opazimo le eno vrsto odboja. 

 
Kvazikristali so torej  snovi z redom dolgega dosega, vendar brez 3D translacijske 
periodičnosti. Najlažje jih prepoznamo po nenavadno urejeni razporeditvi ostrih vrhov v 
uklonskih spektrih in nekristalografski rotacijski simetriji.      
Poglejmo si eleganten dokaz kristalografskega pravila o dovoljenih rotacijskih simetrijah v 
ravnini. Pokazali bomo, da so mogoče le 2-, 3-, 4- in 6-števne rotacijske simetrije. Vzemimo 
točko A in njej najbližjo točko B. Obe točki naj imata n-števno rotacijsko simetrijo. Potem 
obstaja točka A' tako, da velja: ÐABA' = 2p/n. Podobno obstaja točka B', saj ima tudi točka 
A' isto rotacijsko simetrijo. Imamo različne možnosti: 
 
• n = 2 – ravna črta, 
• n = 3 – oblika, prikazana na sliki desno, 
• n = 4 – kvadrat, 
• n = 5 – 2p/n = 72° in B'A < BA, kar je 

protislovje, 
• n = 6 – enakostranični trikotnik, 
• n > 6 – 2p/n < 60° in A'A < BA, kar je 

protislovje. 
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Torej so v ravnini dovoljene le rotacije za n = 2, 3, 4 in 6. Iz tega tudi ni težko pokazati, da 
obstaja le omejeno število likov, ki pokrijejo ravnino brez prekrivanj in vmesnih praznin. 
Vemo, da notranji kot pravilnega n-kotnika meri p - 2p/n. Če želimo pokritje brez vmesnih 
praznin in prekrivanj, mora veljati: p - 2p/n = 2p/q, kjer je q število n-kotnikov, ki se stikajo v 
skupni točki. Iz zgornjega pogoja sledi enačba (n-2)(q-2) = 4, ki ima le tri rešitve: n = 3, 4, 6. 
To je neizpodbiten dokaz, da lahko ravnino popolnoma pokrijemo le z enakostraničnimi 
trikotniki, kvadrati in pravilnimi šestkotniki, npr. s petkotniki nam to ne bo uspelo (slika 1). 
 

 
Slika 1: Popolno pokritje ravnine 

 
V zadnjih letih se je zanimanje za kvazikristale močno povečalo in sicer predvsem zaradi 
njihovih zanimivih geometrijskih in fizikalnih lastnostih. V nadaljevanju bom predstavil eno 
izmed osnovnih metod za določanje strukture kvazikristalov. Pojasnil bom opis strukture v 
večdimenzionalnem prostoru in preko Fourierovih transformacij izračunal strukturni faktor 
kvazikristala. Na koncu bom enostavno prikazal, kako lahko koristno uporabimo znanje o 
strukturi kvazikristalov.  
 
2. Zgodovinski pogled na odkrivanje kvazikristalov 
 
Zgodba o kvazikristalih se je najprej začela kot matematična igra, ki je kasneje postala 
resničnost. V reviji Scientific American so objavili starodavni problem, kako popolnoma 
pokriti ravnino s ploščicami. Članek je sprožil svojevrstno raziskovalno mrzlico, ki se je 
sčasoma razširila v ospredje moderne fizike8. Britanski fizik Roger Penrose je iz dveh 
različnih rombov sestavil več zanimivih vzorcev, ki so na zunaj imeli pet-števno simetrijo 
(sliki 2 in 3). Kota med stranicami obeh rombov namreč najdemo v pravilnem petkotniku.  
 

   
Slika 2: Sestavna lika 
Penrosovega vzorca 

Slika 3: Penrosovo pokritje ravnine Slika 4: Uklonski spekter 
Penrosovega vzorca 

 
Ena izmed pomembnih značilnosti Penrosovih vzorcev je samopodobnost, kar pomeni, da se 
določen del vzorca večkrat pojavlja znotraj predpisanega področja. Kateri koli vzorec je 
mogoče sestaviti iz neskončno mnogo različnih vzorcev. Vsaka različica pa je neperiodična in 
v tem se skriva vsa privlačnost. To pomeni, da noben lik ali skupina likov ne more tvoriti 
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osnovne celice, ki bi se ponavljala v neskončnost in tako tvorila cel vzorec9. V letih, ki so 
sledila, so znanstveniki Penrosov vzorec prenesli v tri dimenzije; pri tem so uporabili različna 
geometrijska telesa, ki so tvorila neperiodično zaporedje, glede na translacijsko simetrijo. S 
takšnimi neperiodičnimi strukturami se je igral fizik Paul Steinhardt. Leta 1984 je skupaj z 
Dovom Levinom izdelal računalniški program za analizo uklonskih spektrov, ki bi jih imela 
takšna snov, če bi res obstajala. Rezultat je bil podoben sliki Penrosovega vzorca, kjer so ioni 
v ogliščih (slika 4). Uklonski spekter je torej zelo spominjal na snovi s periodično strukturo 
(kristali), razlikoval pa se je v bistveni podrobnosti – očitna je bila pet-števna simetrija. 
Podrobnejša matematična obdelava je pokazala, da razmiki med liki v Penrosovem vzorcu 
niso ne periodični ne naključni, temveč nekaj vmesnega. Te vrste urejenost so imenovali 
kvaziperiodičnost8,9.    
Omenjeno odkritje spektra zlitine Al-Mn je vzpostavilo tesno povezavo med ikozaedričnim 
kvazikristalom in 3D Penrosovim vzorcem. Če vstavimo atome v oglišča pravilnega 
ikozaedra (njegova struktura je določena s krajevnimi vektorji šestih njegovih oglišč), lahko s  
 

   
Slika 5: Princip rasti 

kvazikristala 
Slika 6: Dovoljena območja za pripravo Penrosovih vzorcev brez 

defektov v dveh dimenzijah 
 
Fourierovo transformacijo zelo dobro pojasnimo uklonski spekter Al-Mn kvazikristala (v 6D 
prostoru postane njegova struktura periodična). Na podoben način lahko z vpeljavo nD 
prostorov (n>3) opravimo strukturno analizo, pri čemer je struktura modelirana z vpeljavo nD 
osnovnih celic. Tak način modeliranja nam omogoča kvantitativno analiziranje različnih vrst 
kvazikristalov, med drugim izračun strukturnega faktorja, določanje stabilnosti strukture z 
metodo maksimalne entropije in lociranje posameznih atomov v strukturi.   
 
3. Določitev strukture preko projekcije večdimenzionalnega prostora 
 
Pri pojasnjevanju eksperimentalnih rezultatov se velikokrat soočimo s problemom določitve 
strukture kvazikristalov. Ker imajo prikrito translacijsko urejenost, jih ne moremo tako 
enostavno opisati v 3D prostoru, kot to počnemo pri navadnih kristalih. Pri interpretaciji in 
analizi uklonskih spektrov je potrebno uporabiti več matematičnega formalizma. Kot vemo iz 
algebre, n neodvisnih vektorjev določa nD (recipročni) prostor. Zato mora obstajati tudi 
direktni nD prostor, v katerem zgradimo določeno strukturo, s katero potem analiziramo 
uklonski spekter. Poenostavljeno rečeno, v večdimenzionalnem recipročnem prostoru lahko 
kvaziperiodično strukturo obravnavamo kot periodično. Določimo lahko osnovno celico, ki je 
sestavljena iz »hiper-atomov«. Pravo fizikalno strukturo kvazikristala v 3D prostoru pa 
dobimo z ustreznimi projekcijami nD prostora. V nadaljevanju bom podal splošni opis 
projekcijske metode določanja strukture kvazikristala in izračun strukturnega faktorja. 
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Obliko strukture kvazikristala lahko opišemo kot projekcijo večdimenzionalne mrežne 
strukture. V večdimenzionalnem prostoru D predstavimo mrežni vektor R preko gostote 
enakomerno razporejenih mrežnih točk3,4:  
 

 (1) 
 

kjer je , ei so medsebojno ortogonalni bazni vektorji, ni cela števila in N število 
dimenzij prostora D. Teorija grup nam pove, da lahko tvorimo dva med seboj ortogonalna 
podprostora D|| in D^ prostora D, če velja D = D|| + D^. Set baznih vektorjev ei|| in ei^ tvori 
dve različni ireducibilni reprezentaciji kvazikristalne simetrične grupe, in sicer G+ in G-. Grupa 
G+ predstavlja realni fizikalni prostor, v katerem kvazikristalna faza resnično obstaja. 
Podprostor D|| zato pogosto imenujemo fizikalni prostor, njemu ortogonalni podprostor D^ pa 
pravokotni (psevdo) prostor. Izberimo sedaj funkcijo W(r), ki iz mreže izreže trak širine W, 
vzporeden podprostoru D|| (slika 7). Ta funkcija je običajno odvisna samo od komponente r^ 
(seveda velja r = r|| + r^). Sedaj izberimo izhodišče v točki y in definirajmo gostoto mrežnih 
točk v D||:  

 (2) 

 
Če je W(r^) ostro odsekana funkcija, 
 

 
(3) 

(W je ustrezno omejeno območje v D^), potem je gostota r(r||) sestavljena iz vrste d funkcij 
enake amplitude5. V primeru, ko ima izrezan trak iracionalen naklon glede na horizontalo, 
določa ta vrsta d funkcij Penrosovo kvazimrežo. Tedaj lahko zapišemo: 

 
 (4) 

 
Izbrano kvazimrežo lahko sedaj parametriziramo5 po y; ker različen y|| ustreza samo premiku 
kvazimreže, lahko brez škode za splošnost pišemo y|| = 0. y^ mora v vsakem primeru ostati 
znotraj pravokotne projekcije U^ osnovne celice U.  
 

 
 

Slika 7: Shematska predstavitev izrezanega traku v 
periodični mreži. Točke znotraj traku, projicirane 
na || podprostor sestavljajo kvazimrežo.  

           Slika 8: Primer Penrosove kvazimreže, 
           pokrite z Ammanovo mrežo. 

 
Sedaj lahko enačbo (1) ločimo na komponente podprostorov10: 
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  (5) 

 
Vektorja r|| (x||, y||, z||) in r^ (x1^, x2^, …, x(n-3)^) sta vektorja koordinat, R|| in R^ pa sta mrežna 
vektorja v fizikalnem prostoru D|| in psevdo prostoru D^. Komponente vektorjev r|| in r^ so 
med seboj ortogonalne, vendar v splošnem niso vzporedne baznim vektorjem osnovne celice 
v prostoru D. Gostoto mrežnih točk znotraj traku lahko razširimo na vso kvazimrežo s 
konvolucijo W(r^) in r0(r||,r^): 
 

 (6) 
  
Iz razlogov, ki sledijo, potrebujemo enačbo (6) tudi v recipročnem prostoru. Dobimo jo z 
uporabo Fourierove transformacije (FT) (konvolucija sedaj preide v produkt): 
 

 (7) 
 
w(g^) in G0(g||, g^) sta Fourierovi transformiranki W(r^) in r0(r||, r^). Očitno imata direktna in 
recipročna mreža precej različno razporeditev mrežnih točk. Direktna mreža je neomejena, 
mrežne točke so končne velikosti v D^, vendar z ostrimi spektralnimi vrhovi v D||. Recipročna 
mreža je omejena, njene mrežne točke dajo diskreten spekter v obeh podprostorih (set d 
funkcij). To je pogoj, ki omogoča konstrukcijo Penrosovega vzorca oziroma določitev 
osnovne celice v recipročnem prostoru. Večdimenzionalna predstavitev nam olajša uporabo 
standardnih fizikalnih parametrov (razni strukturni faktorji), preko povezave z geometrijsko 
obliko vzorcev pa lahko določimo lego posameznih atomov in tako konstruiramo model 
celotne kvazikristalne strukture2.  
Sedaj lahko izračunamo atomski sipalni faktor, ki je definiran kot FT porazdelitve gostote 
električnega naboja za eno točko v kristalni mreži (zaenkrat smo v recipročnem prostoru)1:  
 

 (8) 

 
kjer sta G|| in G^ komponenti večdimenzionalnega recipročnega mrežnega vektorja v 
prostorih D|| in D^. Z inverzno FT funkcije f (g||) dobimo izraz za gostoto valovne funkcije 
(sedaj smo zopet v direktnem prostoru, opis pa sloni na približku skoraj prostih elektronov): 
 

 (9) 

 
Enačba (9) je povezana z valovno funkcijo y (r||) preko Blochovega teorema6: 
 

 (10) 
  
ki pravi, da lastna stanja y Hamiltoniana , kjer je U(r) periodični 
potencial po vsej mreži, ustrezajo ravnemu valu, pomnoženemu s funkcijo u(r||). Enačbi (8) in 
(9) sta splošno veljavni in ju lahko izrazimo tudi na kak drug način.  
Strukturni faktor kvazikristala je definiran kot eksponentna Fourierova vsota po atomskih 
sipalnih faktorjih f (g||) vseh točk mreže1: 
 

 (11) 
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Na desni strani enačbe (11) lahko preidemo iz vsote na integral, če atomski faktor fj (g||) 
nadomestimo z elektronsko gostoto r(r||) in integriramo po celotnem volumnu: 
 

 (12) 

 
Tako imamo izračunan strukturni faktor kvazikristala, ki je sorazmeren z intenziteto sipanega 
valovanja, I µ |F(G)|2, izračunamo lahko tudi elektronsko gostoto. Iz teh podatkov potem 
neposredno sklepamo na obliko strukture in razporeditev posameznih atomov.   
 
4. 1D model kvazikristala 
 
Model enodimenzionalnega (1D) kristala je množica enakomerno razporejenih mrežnih točk 
vzdolž premice. Gostoto teh točk opišemo s funkcijo  
 

 (13) 

 
kjer je a razmik med dvema točkama. Sipanje rentgenske svetlobe na periodični strukturi je 
ugodno opisati v recipročnem prostoru. V tem prostoru so vsi valovni vektorji, za katere 
imajo ustrezna valovanja enako vrednost odmika od ravnovesne lege v točkah, ki so med 
seboj oddaljene za a. Ta valovanja imajo valovno dolžino soizmerljivo s periodo mreže6.  
Uporabimo približek prostih elektronov in upoštevamo robni pogoj  ki nam 
pove, kateri valovni vektorji kn so sploh dovoljeni. Po Blochovem teoremu mora veljati: 
 

 ®   (14) 
 
in za dovoljene vektorje dobimo:  

       
(15) 

 
Izkaže se, da dobimo pri sipanju rentgenskih žarkov na poljubnem kristalu ojačana valovanja 
v smereh, za katere je razlika med valovnima vektorjema sipanega in vpadnega valovanja 
enaka valovnemu vektorju recipročne mreže1,6 (slika 9b). 
 

 
Slika 9: (a) Braggovo sipanje na vzporednih plasteh, (b) Ewaldov diagram: razlika valovnih vektorjev 

 
Spekter sipane svetlobe nam opišejo valovni vektorji, podani z enačbo (15). V k-prostoru so ti 
vektorji enakomerno razporejeni, med dvema zaporednima je razmik 2p/a. Sedaj sestavimo 
1D strukturo tako, da na isto premico projiciramo mnogo periodičnih mrež zgoraj opisanega 
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tipa, ki pa imajo različne periode a1, a2, a3, ... Medsebojna razmerja razdalj med dobljenimi 
mrežnimi točkami niso več racionalna števila, zato dobljena struktura ne kaže nobene 
periodičnosti, pa vendar je njena sestava natančno določena (slika 10).  
 

 
Slika 10: Model 1D kvazikristala 

 
Za opis nekaj osnovnih lastnosti kvazikristala ostanimo v 1D prostoru. Predstavljajmo si 
linearno verigo, zgrajeno iz odsekov z dvema različnima dolžinama, L (daljši) in S (krajši). 
Periodično strukturo dobimo z dodajanjem členov. Če k začetnemu členu LS dodajamo enake 
člene, dobimo periodično verigo LS-LS-LS-LS .... Kvaziperiodično strukturo pa dobimo z 
uporabo zamenjav. Vzemimo npr. zamenjavi L®LS in S®L ter začetni segment L. Z 
zaporednimi zamenjavami postopoma zgradimo kvaziperiodično Fibonaccijevo verigo3: 
 

L- 
-LS- 

-LSL- 
-LSLLS- 

-LSLLSLSL- 
 
Če je razmerje  iracionalno, veriga nima nobene periode. Fibonaccijevo zaporedje 
ustreza vrednosti  (razmerje zlatega reza). Enostavno je pokazati, da je razmerje 
pogostosti odsekov L in S v neskončni Fibonaccijevi verigi ravno t. Razdalja D od začetka 
prvega člena L do konca n-tega člena pa je enaka3: 
 

 
(16) 

 
Model 1D kvazikristala dobimo, če v začetke posameznih členov posadimo mrežne točke 
kvazikristalne strukture. Tako zgradimo točno določeno strukturo brez kakršnegakoli zametka 
periodičnosti. V energijskem pogledu se izkaže, da je 1D kvazikristal vedno nestabilen2.  
 

 

 
Slika 11: Spekter sipane svetlobe na 1D kvazikristalu s strukturo Fibonaccijeve verige 
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Preden se preselimo v 2D, povejmo še nekaj o spektru sipane svetlobe na 1D kvazikristalu s 
strukturo Fibonaccijeve verige. Spekter (intenziteta v odvisnosti od velikosti valovnega 
vektorja) je sebi podoben. To pomeni, da je vsak del spektra enak ustrezno pomanjšanemu 
celotnemu spektru, kar je lepo vidno na sliki. Pri tem omenimo tudi, da je Fibonaccijeva 
veriga prav tako sebi podobna. Če v njej izvedemo znano zamenjavo L®LS in S®L, dobimo 
spet Fibonaccijevo verigo4 (slika 11). V splošnem vedno velja, da se lastnosti in simetrije iz 
direktnega vedno prenesejo tudi v recipročni prostor. 
 
5. Model kvazikristala v 2D 
 
Strukturo kvazikristala v 2D zgradimo na naslednji način. Vzamemo pet nizov vzporednih 
premic, tako da zaporedne razdalje med premicami v posameznem nizu sestavljajo 
Fibonaccijevo verigo. Potem nize premic projiciramo v ravnino tako, da so koti med po 
dvema normalama na posamezen nivo enaki 108° (pet-števna simetrija). Dobili smo t.i. 
Ammanovo mrežo2 (slika 8). Ammanovi mreži priredimo dualno mrežo, katere mrežne točke 
so v težiščih območij, omejenih s premicami Ammanove mreže. Takšnih območij je le 8 
različnih vrst glede na obliko in velikost11 (slika 6). Dualna mreža k Ammanovi mreži je 
Penrosova kvazimreža. Izkaže se, da ima veliko 2D kvazikristalov strukturo Penrosove 
kvazimreže11 (sliki 3 in 8).     
 
6. Prikaz kvaziperiodičnosti na primeru 1D kvazikristala 
 
Ugotovili smo, da lahko strukturo kvazikristalov razširimo v nD prostor, kjer postane 
periodična. Za vsako tako strukturo lahko najdemo osnovno celico, določeno s krajevnimi 
vektorji. To je omejen del prostora, ki ima simetrijo kristalne mreže in s katerim lahko preko 
translacij vzdolž krajevnih vektorjev napolnimo ves razpoložljiv prostor. 
V primeru pet-števne simetrije lahko v 2D kvazikristalu vedno najdemo gradnike, ki se 
nahajajo v ogliščih pravilnega petkotnika. Izbrani petkotnik pa je natanko določen takrat, ko 
poznamo krajevne vektorje štirih njegovih oglišč (potem lahko z linearno kombinacijo 
določimo še ostalo). Vidimo torej, da potrebujemo štiri prostorske dimenzije za določitev 
periodične strukture, ki se sklada s pet-števno simetrijo v 2D. To lahko sklepamo iz analogije 
s številom krajevnih vektorjev, ki so potrebni za opis osnovne celice v 3D prostoru.   
Oglejmo si ponazoritev zgornjih zamisli na primeru 1D kvazikristala. Opisali ga bomo s 
periodično strukturo v 2D, ki si jo brez težav predstavljamo. V ravnino xy vrišemo neskončno 
mrežo točk, ki ponazarja mrežne točke 2D strukture14 (slika 12).  
Razdalja med dvema mrežnima točkama naj bo a, kar je hkrati stranica osnovne celice U, ki 
je kvadrat. Recipročna mreža takšne mreže je zopet kvadratna, njena osnovna celica je 
kvadrat s stranico 2p/a. Mrežne točke lahko projiciramo na premico r||, ki leži pod kotom J 
glede na horizontalo. Tako dobimo mrežne točke 1D strukture. Če je naklon premice 
iracionalno število, projekcija mreže nima nobene periodičnosti, razdalje med posameznimi 
tako dobljenimi točkami so lahko poljubno majhne. Taka struktura v naravi ne more obstajati, 
saj imajo gradniki realnih mrež končne razsežnosti. Da se izognemo problemu, projiciramo na 
premico r|| le tiste mrežne točke, ki so znotraj traku, vzporednem r||. Širina traku naj bo ravno 
enaka dolžini projekcije osnovne celice 2D strukture na pravokotno premico r^. Vzdolž 
premice r|| tako dobimo strukturo, ki ima razdalje med zaporednimi gradniki dveh različnih 
dolžin, namreč  in  Če zahtevamo  potem sestavlja 
zaporedje odsekov z dolžinami L in S vzdolž premice r|| Fibonaccijevo verigo. Z opisano 
metodo, pravimo ji tudi trak-projekcija, lahko generiramo katero koli neperiodično strukturo z 
redom dolgega dosega2.  
 

JcosaL = .sinJaS = ,sin/cos tJJ =
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Slika 12: Metoda trak-projekcija. Zaporedni odseki na premici r|| sestavljajo Fibonaccijevo verigo. 

 
7. Realni kvazikristali 
 
Kvaziperiodične strukture v naravi dejansko obstajajo. Do sedaj znani kvazikristali imajo 
simetrije 5-,8-,10- in 12-števnih osi, če jih opazujemo vzdolž ene prostorske smeri. Okoli 
nekaterih drugih osi, ki niso pravokotne na prejšnjo, imajo 3D kvazikristali simetrije, ki se 
skladajo s periodičnostjo – lep primer je ikozaedrična struktura. 
Kvazikristali so zlitine predvsem kovinskih elementov (Al, Mn, Cu, Fe, Ni, Co, ...). Prve 
generacije so bile tipa Al-Mn in z njihovim obstojem je bila leta 1984 potrjena domneva o 
tvorbi kvaziperiodičnih struktur v naravi. Dovolj dobrih in dovolj velikih vzorcev za 
znanstvene raziskave (sipanje rentgenske svetlobe, elektronov, nevtronov, ...) pa so pridobili 
šele z odkritjem ikozaedričnih kvazikristalov po letu 1988. Danes pridobivajo in raziskujejo 
predvsem zlitine Al-Cu-Fe, Al-Pd-Mn, Al-Ni-Co in Al-Cu-Mn, pri čemer je posebej 
pomembno natančno razmerje med posameznimi elementi9.  
Posebnost kvazikristalov kot »tretje vrste trdnih snovi« se kaže tudi v vrsti fizikalnih lastnosti. 
Kljub temu, da so pretežno kovinski, slabo prevajajo električni tok (1000 do 10000-krat 
slabše kot kovine). V okolici posameznih ionov ni mogoče najti strogo ekvivalentnih območij, 
ki bi omogočala prosto gibanje prevodniških elektronov, ampak opazimo le lokalno podobne 
porazdelitve gradnikov (slika 13). Razdalja med posameznimi ioni pa je večja od razsežnosti 
teh območij. Prevodnost je zato omejena le na tuneliranje prevodniških elektronov med 
lokalno podobnimi področji. Tudi temperaturni gradient upora kvazikristalov je negativen, kar 
je ravno obratno kot pri kovinah in podobno kot pri polprevodnikih. To nepričakovano 
obnašanje lahko pojasnimo z dokaj enostavno razlago. Vsak transportni pojav lahko 
obravnavamo kot valovanje, ki se razširja skozi snov; takrat govorimo o elektronih in fononih 
v valovni sliki. Ravni valovi z valovnim vektorjem k, ki ustrezajo Lauejevemu pogoju1,6: 
 

 (17) 
 
kjer je K vektor recipročne mreže, se na mrežnih ravninah v kristalu izrazito sipljejo. Lauejev 
pogoj je praktično ekvivalenten bolj znanemu Braggovemu pogoju: , kjer je d 
medmrežna razdalja in J sipalni kot. Če ravni val potuje v smeri, ki je pravokotna na mrežne 
ravnine in njegov valovni vektor ustreza enačbi (17), se na teh ravninah ojačano siplje nazaj. 
Tako se vzpostavi stoječe valovanje, ki ne prenaša energije. Transport energije v kristalu je 
omejen le na valovanja, ki ne ustrezajo enačbi (17). Ker je v kvazikristalih recipročni prostor 
zelo gosto zaseden, se vsa valovanja zelo izrazito sipljejo nazaj. Kljub temu nam rezultati 

,0||2 2=±× KkK

lJ Nd =2sin2
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meritev kažejo, da po kvazikristalih lahko potujejo akustični fononi12. Tako imenujemo 
valovanja z valovnimi dolžinami v rangu 1 metra. Pri teh valovnih dolžinah točna 
razporeditev gradnikov sploh ni več pomembna. Posledica tega je močna vzbujenost 
akustičnih fononov (dosežejo Dulong-Petitov režim) že pri dokaj nizkih temperaturah, zato je 
toplotna prevodnost kvazikristalov pri običajnih temperaturah slaba12.  
 

  
Slika 13: Lokalno podobna območja v 
ikozaedričnem kvazikristalu Al-Pd-Mn 

Slika 14: Zrno dodekaedričnega kvazikristala 
Zn-Mg-Dy 

 
Kvazikristali so tudi izjemno trdi in krhki, kar je gotovo posledica prekrivanja osnovnih celic 
kristalne mreže (dodekaedri)13. Nenavadno je tudi to, da jih lahko prištevamo med 
diamagnetne, paramagnetne, antiferomagnetne snovi in spinska stekla. Še ena zanimiva 
lastnost kvazikristalov je pogosta metastabilnost. Kvaziperiodična struktura se pri večini ne 
ohrani za vedno, ampak počasi preide v periodično kristalno strukturo10. Termodinamska 
obstojnost jim je zagotovljena le v vakuumu, na zraku pa zaradi izpostavljenosti kisiku 
preidejo v stabilno spojino Al2O3. Identičen pojav poznamo pri jeklu, ki ima stabilen oksid 
Fe2O3. To je najverjetnejši razlog, da kvazikristalov doslej v naravi niso bili opaženi.  
Praktična uporabnost kvazikristalov je raznovrstna. Zaradi slabe kemijske reaktivnosti so 
primerni predvsem za prevleke drugih materialov. Kombinacija velike trdote in nizke toplotne 
prevodnosti je kot nalašč za zaščitno plast na dnu kuhinjske posode, kakor tudi za prevleko 
aktivnih delov letalskega motorja. 
  
8. Zaključek 
 
Kvazikristali so snovi, ki imajo lastnosti kristalnih in amorfnih struktur. Osnovna ideja  
modeliranja je sestaviti modele, ki bodo zajemali geometrijske značilnosti strukture in nam 
preko računalniških simulacij potrdili eksperimentalne rezultate o fizikalnih značilnostih. 
Znanstveniki trenutno posvečajo veliko pozornosti iskanju stabilnih struktur, rasti 
kvazikristalov, faznim prehodom med kvaziperiodično in periodično strukturo ter 
proučevanju nenavadnih fizikalnih lastnosti. Eden izmed večjih izzivov za prihodnost pa 
ostaja povezava matematičnega modela in atomskih sil v treh dimenzijah.   
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