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POVZETEK 
V diplomskem seminarju obravnavamo polimerno stabilizirano modro fazo BPI tekočega 
kristala, v kateri je Faradayeva rotacija izjemno velika. Za Faradayevo rotacijo je značilno 
vrtenje polarizacijske ravnine svetlobe pod vplivom magnetnega polja. Za modro fazo BPI so 
izmerili zelo velike vrednosti Verdetovih konstant, pa tudi razmerja Verdetovih konstant pri 
različnih valovnih dolžinah so bistveno višja kot v izotropnih organskih tekočinah. Razvijemo 
model za opis velike Faradayeve rotacije, kjer predpostavimo anizotropen elastični odziv. 
Izpeljemo izraz za Verdetovo konstanto in izračunane vrednosti primerjamo z izmerjenimi. 
Dobro ujemanje dobimo pri dveh setih rešitev. Prvi set rešitev napove, da je ena lastna 
frekvenca v vidnem, druga pa v UV področju elektromagnetna spektra, na zunanje magnetno 
polje pa se odziva po en elektron na en do pet ogljikovih atomov. Drugi set rešitev napove, da 
je ena frekvenca vedno v vidnem delu spektru, druga pa je lahko v UV, vidnem ali NIR 
območju, na zunanje magnetno polje pa se odziva po en elektron na 90 do 800 ogljikovih 
atomov. 
 
Ključne besede: modre faze, Faradayeva rotacija, Verdetova konstanta, optična aktivnost, 
dielektrični tenzor, anizotropna elastična konstanta 
 
ABSTRACT 
In this seminar we study a polymer stabilized liquid crystalline blue phase BPI, which exhibits 
a huge Faraday rotation when placed in a magnetic field. The blue phase BPI has enormous 
values of Verdet constants and also the ratios of the Verdet constants at different wavelengths 
are significantly higher than in isotropic organic liquids. We develop a model to describe the 
huge Faraday rotation, where we assume an anisotropic elastic response. We derive an 
expression for the Verdet constant and compare the calculated values with the measured ones. 
We obtain two sets of solutions. The first set of solutions predicts that one characteristic eigen 
frequency is in the visible and the other in the UV region of the electromagnetic spectrum, and 
one electron per one to five carbon atoms responds to the external magnetic field. The second 
set of solutions predicts that one eigen frequency is always in the visible region of the spectrum, 
the other can be in the UV, visible or NIR range, and one electron per 90 to 800 carbon atoms 
responds to the external magnetic field.  
 
Key words: blue phases, Faraday rotation, Verdet constant, optical activity, dielectric tensor, 
anisotropic elastic constant 
 

 

 



 

Kazalo vsebine 
 
1 Uvod ................................................................................................................................... 1 

2 Faradayeva rotacija ............................................................................................................. 3 

2.1 Efektivni tenzor dielektričnosti ................................................................................... 3 

2.2 Valovna enačba v optično aktivni snovi ................................................................... 11 

2.3 Verdetova konstanta .................................................................................................. 14 

3 Primerjava izmerjenih in izračunanih Verdetovih konstant ............................................. 16 

4 Zaključek .......................................................................................................................... 20 



1 
 

1 Uvod 
 
Za tekoče kristale je značilno, da imajo fazo (agregatno stanje) med izotropno tekočinsko in 
kristalno fazo, v kateri tečejo kot tekočine, medtem ko so fizikalne lastnosti odvisne od smeri, 
kar je značilno za trdne snovi. Tako anizotropijo opazimo npr. pri viskoznosti (imajo različen 
odziv na strižno deformacijo v različnih smereh glede na tok), stisljivosti, toplotni prevodnosti, 
odzivih na zunanje električno in magnetno polje. So pa tudi optično anizotropni, kar pomeni, 
da je lomni količnik snovi odvisen od smeri razširjanja svetlobe skozi snov in od polarizacije 
svetlobe. Za termotropne tekoče kristale je značilno, da jih sestavljajo organske molekule iste 
vrste, faza tekočih kristalov pa je odvisna od temperature [1,2]. V diplomskem seminarju bomo 
obravnavali modre faze, ki se vzpostavijo med izotropno in holesterično fazo termotropnega 
tekočega kristala [3], odkrili pa so že tudi smektične modre faze [4]. V splošnem so modre faze 
stabilne v zelo ozkem temperaturnem območju, ki znaša nekaj stopinj [3]. Z dodajanjem 
polimernih verig ali nanodelcev [6] se jim temperaturno območje poveča na več kot 60°C in s 
tem se poveča njihova uporabnost [7,8]. Modre faze z dodanimi polimeri imenujemo polimerno 
stabilizirane modre faze. Posebnost modrih faz je, da imajo zelo hitre odzivne čase, kar je 
potencialno uporabno za izdelavo tekočekristalnih zaslonov televizorjev, mobilnih telefonov, 
računalnikov ipd., kjer se zahteva visoka frekvenca osveževanja slike [9,10]. Druge lastnosti so 
še dobro razmerje kontrastov in široki vidni koti [11,12]. Prav tako so uporabne za izdelavo 
fotonskih kristalov [13]. 
 
Razlikujemo tri vrste modrih faz: BPI, BPII in BPIII. Za posamezno fazo je značilna določena 
urejenost molekul. BPIII ima podobno strukturo kot izotropna faza. Za BPI in BPII velja, da se 
molekule uredijo v tako imenovane dvojno zvite cilindre. V seminarju bomo obravnavali modro 
fazo BPI, kjer so dvojno zviti cilindri razporejeni v telesno centrirano kubično osnovno celico 
[3,6]. Poimenovanje modrih faz izhaja iz prvih raziskovanj, kjer so opazili modro svetlobo, ki 
jo te tekočekristalne faze sipajo zaradi svoje strukture [3]. Sipanje pa ni omejeno samo na modro 
svetlobo, ampak je odvisno od dolžine vijačnice v dvojno zvitih cilindrih [3]. Zaradi vijačne 
ureditve molekul so modre faze optično aktivne [5], kar pomeni, da se pri prehodu skozi snov 
zavrti smer polarizacijske ravnine linearno polariziranega vpadnega valovanja. To vrtenje pa še 
dodatno povečamo, če jih postavimo v magnetno polje. 
 
Če izotropen, optično prozoren material postavimo v magnetno polje, postane optično aktiven. 
Vrtenje polarizacijske ravnine pri prehodu svetlobe skozi steklo v magnetnem polju je leta 1845 
prvi opazil Michael Faraday [14], zato pojav imenujemo Faradayeva rotacija ali inducirana 
optična aktivnost. Kot zasuka polarizacijske ravnine (𝜃) je prikazan na sliki 1 in je linearno 
odvisen od debeline materiala (𝐿), gostote magnetnega polja (𝐵) in lastnosti materiala, ki se 
imenuje Verdetova konstanta (𝑉): 
 

𝜃 = 𝑉𝐵𝐿		. (1) 
 
Faradayeva rotacija je uporabna predvsem v optični komunikaciji, pri merjenju magnetnih polj 
in električnih tokov [15,16]. Primer uporabe Faradayeve rotacije so elektrooptični modulatorji, 
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ki se uporabljajo v laserskih resonatorjih in tekočekristalnih zaslonih [14]. Verdetova konstanta 
materiala za modulator mora biti čim večja, material pa mora biti dobro prepusten za svetlobo 
in v ta namen so raziskovali in sintetizirali številne feromagnetne snovi [14]. Pomemben primer 
uporabe Faradayeve rotacije je tudi optični izolator, naprava, ki omogoča, da se svetloba razširja 
samo v eno smer in je uporaben pri odpravljanju odbojev v sistemu optičnih vlaken in v močnih 
laserskih ojačevalnikih [17].  
 

 
Slika 1. Material z debelino 𝐿 je v magnetnem polju z gostoto 𝐵#⃑ . Magnetno polje kaže v smeri razširjanja 
elektromagnetnega valovanja, ki jo poda valovni vektor (𝑘#⃑ ). Na vhodu niha jakost električnega polja 
(𝐸#⃑ !") v navpični ravnini, na izhodu jakost električnega polja (𝐸#⃑ #$") prav tako niha v eni ravnini, ki je za 
kot 𝜃 zavrtena glede na polarizacijsko ravnino valovanja na vhodu. Povzeto po [15]. 
 
Ob postavitvi BPI v magnetno polje se polarizacijska ravnina svetlobe zavrti za nekaj redov 
velikosti večji kot [18] kot v izotropnih organskih topilih, npr. metanol, toluen, benzen [19]. 
Tako velik odziv so do sedaj opazili v nekaterih organskih molekulah [20], kjer so velik odziv 
pripisali prehodom višjega reda, ki so malo verjetni. 
 
Cilj diplomskega seminarja je izpeljati izraz za Verdetovo konstanto tekočekristalne modre 
faze, ugotoviti, pri katerih pogojih se Verdetova konstanta izrazito poveča, in nato primerjati 
vrednosti izmerjenih in teoretično napovedanih Verdetovih konstant.  
 
V diplomskem seminarju bomo najprej obravnavali vsiljeno nihanje šibko vezanih elektronov 
v snovi in izpeljali elemente dielektričnega tenzorja (poglavje 2.1). V naslednjem poglavju 
(poglavje 2.2) bomo poiskali rešitve valovne enačbe in pokazali, da se v optično aktivni snovi 
lahko razširjata dve valovanji, levo in desno krožno polarizirano, kar vodi do zavrtitve smeri 
linearno polariziranega vpadnega valovanja. Izpeljali bomo rotacijsko moč, jo izrazili z 
elementi dielektričnega tenzorja in nato povezali z Verdetovo konstanto (poglavje 2.3). Na 
koncu bomo primerjali izračunane in izmerjene vrednosti Verdetove konstante in analizirali 
rezultate (poglavje 3).  
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2 Faradayeva rotacija 
 
Da bi opisali veliko Faradayevo rotacijo v modri fazi BPI, bomo izpeljali izraz za Verdetovo 
konstanto. Za to je potrebno najprej izračunati efektivni tenzor dielektričnosti, kjer bomo 
predpostavili anizotropen elastični odziv, nato pa moramo obravnavati razširjanje svetlobe 
skozi optično aktivno snov in jo povezati z izračunanimi elementi dielektričnega tenzorja. 
 

2.1 Efektivni tenzor dielektričnosti 
 
Elektromagnetno valovanje, ki se razširja skozi snov, vsiljuje nihanje šibko vezanim 
elektronom v molekulah tekočega kristala. Čeprav opazujemo elektrone, jih bomo v 
diplomskem seminarju obravnavali klasično. Predstavljamo si jedro in šibko vezan elektron, na 
katerega deluje električna sila (�⃑�!"!#$%) zaradi električnega polja svetlobe in elastična sila 
(�⃑�!"&'$), ki vrača elektron v ravnovesno lego. Na elektron deluje tudi sila dušenja (�⃑�()š), za 
katero predpostavimo, da je premo sorazmerna s hitrostjo elektrona. Na elektron, ki se giblje 
prečno na smer magnetnega polja, deluje še Lorentzova sila (�⃑�+,%!-$.) zaradi zunanjega 
magnetnega polja. Zapišimo drugi Newtonov zakon za opazovani elektron: 
 

�⃑�!"!#$% + �⃑�!"&'$ + �⃑�()š + �⃑�+,%!-$. = 𝑚�⃑�		, (2) 
 
kjer je 𝑚 masa, �⃑� pa pospešek elektrona. Ob upoštevanju znanih izrazov za omenjene sile, sledi: 
 

−𝑒/𝐸5⃑ − 𝐾𝑟 −𝑚𝛾�⃑� − 𝑒/�⃑� × 𝐵5⃑ = 𝑚�⃑�		, (3) 
 
kjer je 𝑒/ osnovni električni naboj, 𝐸5⃑  je jakost električnega polja svetlobe, 𝐾 je elastična 
konstanta vezi med elektronom in preostankom atoma (pozitivnim ionom), 𝑟 je odmik elektrona 
od ravnovesne lege, �⃑� njegova hitrost in 𝛾 koeficient dušenja. V nadaljevanju bomo zanemarili 
silo dušenja na elektrone, zato predpostavimo 𝛾 = 0. Jakost električnega polja niha s krožno 
frekvenco (𝜔) valovanja, ki se razširja skozi snov: 
 

𝐸5⃑ = 𝐸5⃑ /𝑒012$		, (4) 
 
kjer je 𝐸5⃑ / amplituda jakosti električnega polja in 𝑡 čas. Predpostavimo, da se sistem odziva tako, 
da odmik od ravnovesne lege niha z enako frekvenco kot je frekvenca valovanja, ki se razširja 
skozi snov: 

𝑟 = 𝑟/𝑒012$		, (5) 
 
kjer je 𝑟/ amplituda odmika od ravnovesne lege. Enačbi (4) in (5) vstavimo v enačbo (3), 
upoštevamo 𝑑�⃑�/𝑑𝑡 = 𝑣 in 𝑑3𝑟/𝑑𝑡3 = �⃑�, dobljeno enačbo poenostavimo, in dobimo: 
 

𝑒/𝐸5⃑ + 𝐾�⃑� − 𝑖𝑒/𝜔𝑟 × 𝐵5⃑ = 𝑚�⃑�𝜔3		. (6) 
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Z odmikom elektrona iz ravnovesne lege se razmakne težišče pozitivnega in negativnega 
naboja, s čimer nastane električni dipol. Električni dipolni moment (�⃑�) lahko zapišemo kot: 
 

�⃑� = −𝑒/𝑟		. (7) 
 
Makroskopski odziv snovi je podan s polarizacijo snovi (𝑃5⃑ ), ki je enaka produktu števila 
električnih dipolov oz. elektronov na enoto volumna (𝑁) in električnega dipolnega momenta 
enega električnega dipola: 

𝑃5⃑ = 𝑁�⃑�		, (8) 
 
kjer smo privzeli, da so vsi električni dipoli enako usmerjeni. Enačbo (7) vstavimo v           
enačbo (8), izrazimo 𝑟 = −𝑃5⃑ /(𝑁𝑒/)	, kar vstavimo v enačbo (6), in dobimo: 
 

𝑁𝑒/3𝐸5⃑ + 𝑚𝑃5⃑ 𝜔3 + 𝑖𝑒/𝜔𝑃5⃑ × 𝐵5⃑ = 𝐾𝑃5⃑ 		. (9) 
 
Izberimo, da magnetno polje kaže v smeri osi 𝑧: 
 

𝐵5⃑ = (0, 0, 𝐵)		. (10) 
 
Jakost električnega polja in polarizacijo snovi zapišemo po komponentah: 
 

𝐸5⃑ = F𝐸4	, 𝐸5	, 𝐸.G		, (11) 

𝑃5⃑ = F𝑃4	, 𝑃5	, 𝑃.G		. (12) 
 
Polarizacija snovi je povezana z jakostjo električnega polja:  
 

𝑃5⃑ = 𝜀/𝜒𝐸5⃑ 		, (13) 
 
kjer je 𝜀/ influenčna konstanta, 𝜒 pa je tenzor električne susceptibilnosti snovi. Če                

enačbe (10) – (12) vstavimo v enačbo (9), lahko izrazimo 𝑃4(𝐸5⃑ ), 𝑃5(𝐸5⃑ ) in 𝑃.(𝐸5⃑ ). Iz enačbe (13) 
lahko dobimo elemente tenzorja susceptibilnosti [21]. V seminarju bomo glede na ureditev 
molekul v dvojno zvite cilindre (slika 2) predpostavili, da je velikost elastične sile, ki vrača 
elektrone v ravnovesje, odvisna od tega, v kateri smeri glede na os cilindra kaže jakost 
električnega polja. Zato v enačbi (9) namesto elastične konstante zapišimo elastični tenzor (𝐾): 
 

𝑁𝑒/3𝐸5⃑ + 𝑚𝑃5⃑ 𝜔3 + 𝑖𝑒/𝜔𝑃5⃑ × 𝐵5⃑ = 𝐾𝑃5⃑ 		. (14) 
 
Slika 2 prikazuje strukturo osnovne celice BPI in smer magnetnega polja ter valovnega vektorja 
pri merjenju Verdetovih konstant [18]. Koordinatni sistem smo izbrali tako, da os 𝑧 kaže v 
smeri magnetnega polja in valovnega vektorja. Modro fazo sestavljajo cilindri, katerih dolge 
osi so usmerjene v različne smeri. Nekateri cilindri so glede na izbrani koordinatni sistem z 



5 
 

dolgo osjo usmerjeni v smeri osi 𝑥, nekateri pa imajo dolge osi za 45° in −45° zavrtene glede 
na smer magnetnega polja. Najprej bomo zapisali elastično silo na elektrone v cilindru, ki je 
glede na izbrani koordinatni sistem z dolgo osjo usmerjen pravokotno na smer magnetnega 
polja, torej je dolga os cilindra v smeri osi 𝑥 (slika 2). Pri odmiku elektronov iz ravnovesne lege 
v smeri osi cilindra (os 𝑥) je elastična konstanta drugačna kot pri odmiku v smeri pravokotno 
na os cilindra (os 𝑦 ali 𝑧): 

�⃑�!"&'$ = −N
𝐾6 0 0
0 𝐾7 0
0 0 𝐾7

O𝑟		, (15) 

 
kjer sta 𝐾6 in 𝐾7elastični konstanti.  
 

 
Slika 2. Struktura osnovne celice v modri tekočekristalni fazi BPI. Molekule so urejene v t.i. dvojno 
zvite cilindre, kjer se smer dolge osi molekul vijači vzdolž dolge osi cilindra in pravokotno nanjo. 
Koordinatni sistem smo izbrali tako, da je os 𝑧 v smeri magnetnega polja (𝐵#⃑ ). V tej smeri se tudi razširja 
svetloba z valovnim vektorjem 𝑘#⃑ . Povzeto po [22]. 
 
Tenzor elastične konstante iz enačbe (15) vstavimo skupaj z izrazi (10) – (12) v enačbo (14) in 
dobimo eno vektorsko enačbo, ki jo lahko zapišemo kot: 
 

𝑁𝑒/3𝐸4 + 𝑖𝑒/𝜔𝑃5𝐵 = (𝐾6 −𝑚𝜔3)𝑃4		, (16) 
𝑁𝑒/3𝐸5 − 𝑖𝑒/𝜔𝑃4𝐵 = (𝐾7 −𝑚𝜔3)𝑃5		, (17) 

𝑁𝑒/3𝐸. = (𝐾7 −𝑚𝜔3)𝑃.		. (18) 
 
Iz sistema enačb (16) – (18) izrazimo komponente polarizacije snovi: 
 

𝑃% =
𝑁𝑒&'

𝑚
.

(𝜔(' −𝜔')	𝐸%
(𝜔(' −𝜔')(𝜔)' −𝜔') − 𝜔'𝜔*'

+
𝑖𝜔𝜔* 	𝐸+

(𝜔(' −𝜔')(𝜔)' −𝜔') − 𝜔'𝜔*'
6		, (19) 
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𝑃+ =
𝑁𝑒&'

𝑚
.−

𝑖𝜔𝜔* 	𝐸%
(𝜔(' −𝜔')(𝜔)' −𝜔') − 𝜔'𝜔*'

+
(𝜔)' −𝜔')	𝐸+

(𝜔(' −𝜔')(𝜔)' −𝜔') − 𝜔'𝜔*'
6		, (20) 

𝑃$ =
𝑁𝑒&'

𝑚
𝐸$

(𝜔(' −𝜔')		, (21) 

 
kjer je 𝜔8 ciklotronska frekvenca: 

𝜔8 =
𝐵𝑒/
𝑚 		, (22) 

 
𝜔7 in 𝜔6 pa sta lastni krožni frekvenci elektronov, ki sta povezani z elastičnima konstantama: 
𝜔73 = 𝐾7/𝑚 in 𝜔63 = 𝐾6/𝑚. Hkrati pa lastni krožni frekvenci elektronov ustrezata 
frekvencama, pri katerih material absorbira svetlobo. 
 
S primerjavo izrazov (13), (19), (20) in (21) izračunamo elemente tenzorja susceptibilnosti za 
cilinder z dolgo osjo v smeri osi 𝑥. V nadaljevanju bomo uporabljali dielektrični tenzor (𝜀), ki 
je povezan s tenzorjem susceptibilnosti kot 𝜒 = 𝜀 − 𝐼, kjer je 𝐼 matrika identitete. Dobimo, da 
je dielektrični tenzor (𝜀	4) oblike: 

𝜀	4 = N
𝜀77 𝑖𝜀73 0
−𝑖𝜀73 𝜀33 0
0 0 𝜀66

O		, (23) 

z elementi: 

𝜀77 = 1 +
𝑁𝑒/3

𝑚𝜀/

(𝜔73 − 𝜔3)
(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83

		, (24) 

𝜀73 =
𝑁𝑒/3

𝑚𝜀/
𝜔𝜔8

(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83
		, (25) 

𝜀33 = 1 +
𝑁𝑒/3

𝑚𝜀/

(𝜔63 − 𝜔3)
(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83

		, (26) 

𝜀66 = 1 +
𝑁𝑒/3

𝑚𝜀/
1

(𝜔73 − 𝜔3)		. (27) 

 
V nadaljevanju upoštevamo, da je ciklotronska frekvenca zanemarljivo majhna v primerjavi s 
krožno frekvenco vpadne svetlobe in lastnima krožnima frekvencama elektronov: 
 

𝜔8 ≪ 𝜔,𝜔7, 𝜔6		, (28) 
 
zato v izrazih (24) – (26) zanemarimo člen 𝜔3𝜔83. Elementi dielektričnega tenzorja se tako 
poenostavijo v: 

𝜀77 = 1 +
𝑁𝑒/3

𝑚𝜀/
1

(𝜔63 − 𝜔3)		, (29) 

𝜀73 =
𝑁𝑒/3

𝑚𝜀/
𝜔𝜔8

(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3)		, (30) 
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𝜀33 = 𝜀66 = 1 +
𝑁𝑒/3

𝑚𝜀/
1

(𝜔73 − 𝜔3)		. (31) 

 
V osnovni celici modrih faz BPI tekočega kristala so tudi cilindri, katerih dolga os leži v ravnini 
𝑦𝑧 in je nagnjena pod kotom ±45° glede na smer magnetnega polja. Elemente dielektričnega 
tenzorja bomo v tem primeru izračunali na sledeč način. Elastični tenzor za cilinder z dolgo 
osjo v smeri magnetnega polja: 

𝐾 = N
𝐾7 0 0
0 𝐾7 0
0 0 𝐾6

O (32) 

 
zavrtimo za ±45° okoli osi 𝑥, pri čemer je ustrezna rotacijska matrika (𝑅) oblike: 
 

𝑅 =

⎝

⎜
⎛

1 0 0

0
1
√2

±
1
√2

0 ∓
1
√2

1
√2 ⎠

⎟
⎞
		. (33) 

 
Na desni strani enačbe (14) upoštevamo elastični tenzor 𝐾, zapisan v laboratorijskem 
koordinatnem sistemu: 
 

𝑁𝑒/3𝐸5⃑ + 𝑚𝑃5⃑ 𝜔3 + 𝑖𝑒/𝜔𝑃5⃑ × 𝐵5⃑ = 𝑅	𝐾	𝑅9𝑃5⃑ 		, (34) 
 
kjer je 𝑅9 transponirana rotacijska matrika, saj za rotacijske matrike velja, da je inverzna 
matrika kar enaka transponirani matriki. Ko ponovimo postopek, ki smo ga izvedli za cilinder 
z dolgo osjo vzdolž osi 𝑥, za cilinder, katerega dolga os je nagnjena pod kotom 45° glede na 
smer magnetnega polja, dobimo dielektrični tenzor (𝜀:;°) oblike: 
 

𝜀:;° = N
𝜀77 𝑖𝜀73 𝑖𝜀76
−𝑖𝜀73 𝜀33 𝜀36
−𝑖𝜀76 𝜀36 𝜀66

O		, (35) 

z elementi: 

𝜀77 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
2(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3)

2(𝜔73 − 𝜔3)3(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83(𝜔73 + 𝜔63 − 2𝜔3)		, (36) 

𝜀73 =
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
𝜔𝜔8(𝜔73 + 𝜔63 − 2𝜔3)

2(𝜔73 − 𝜔3)3(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83(𝜔73 + 𝜔63 − 2𝜔3)		, (37) 

𝜀76 =
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
𝜔𝜔8(𝜔73 − 𝜔63)

2(𝜔73 − 𝜔3)3(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83(𝜔73 + 𝜔63 − 2𝜔3)		, (38) 

𝜀33 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/

(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔73 + 𝜔63 − 2𝜔3)
2(𝜔73 − 𝜔3)3(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83	(𝜔73 + 𝜔63 − 2𝜔3)		, (39) 

𝜀36 =
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/

(𝜔73 − 𝜔63	)(𝜔73 − 𝜔3)
2(𝜔73 − 𝜔3)3(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83(𝜔73 + 𝜔63 − 2𝜔3)		, (40) 
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𝜀66 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/

(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔73 + 𝜔63 − 2𝜔3) − 2𝜔3𝜔83

2(𝜔73 − 𝜔3)3(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83	(𝜔73 + 𝜔63 − 2𝜔3)		. (41) 

 
Ponovno upoštevamo približek, da je ciklotronska frekvenca veliko manjša od vseh ostalih 
frekvenc (enačba (28)), in dobimo poenostavljen dielektrični tenzor 𝜀:;° z obliko: 
 

𝜀:;° = N
𝜀77 𝑖𝜀73 𝑖𝜀76
−𝑖𝜀73 𝜀33 𝜀36
−𝑖𝜀76 𝜀36 𝜀33

O (42) 

in elementi: 

𝜀77 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
1

(𝜔73 − 𝜔3)		, (43) 

𝜀73 =
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
𝜔𝜔8(𝜔73 + 𝜔63 − 2𝜔3)
2(𝜔73 − 𝜔3)3(𝜔63 − 𝜔3)		, (44) 

𝜀76 =
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
𝜔𝜔8(𝜔73 − 𝜔63	)

2(𝜔73 − 𝜔3)3(𝜔63 − 𝜔3)	
		, (45) 

𝜀33 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/

(𝜔73 + 𝜔63 − 2𝜔3)
2(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3)		, (46) 

𝜀36 =
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/

(𝜔73 − 𝜔63	)
2(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3)		. (47) 

 
Dielektrični tenzor za cilinder, katerega dolga os je nagnjena pod kotom −45° glede na smer 
magnetnega polja (𝜀0:;°), ima obliko: 
 

𝜀0:;° = N
𝜀77 𝑖𝜀73 −𝑖𝜀76
−𝑖𝜀73 𝜀33 −𝜀36
+𝑖𝜀76 −𝜀36 𝜀66

O		, (48) 

 
kjer so elementi tenzorja podani z enačbami (36) – (41). Tenzor ima torej po velikosti enake 
elemente kot dielektrični tenzor za cilindre, katerih dolge osi so nagnjene pod kotom 45° glede 
na smer magnetnega polja, razlikuje se le po predznakih pri nekaterih izvendiagonalnih 
elementih. Upoštevamo enačbo (28) in poenostavljen dielektrični tenzor 𝜀0:;° dobi sledečo 
obliko: 

𝜀0:;° = N
𝜀77 𝑖𝜀73 −𝑖𝜀76
−𝑖𝜀73 𝜀33 −𝜀36
+𝑖𝜀76 −𝜀36 𝜀33

O		, (49) 

 
elementi pa so podani z enačbami (43) – (47).  
 
Zapisali smo dielektrične tenzorje in njihove elemente za različno usmerjene cilindre, ki so 
zastopani v strukturi modre faze. V osnovni celici modre faze je prisotno enako število vseh 
treh vrst cilindrov, ki so različno orientirani v prostoru. Efektivni dielektrični tenzor (𝜀	!>) 
izračunamo kot povprečje vseh treh izračunanih dielektričnih tenzorjev: 
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𝜀	!> =
1
3 F	𝜀	4 + 𝜀:;° + 𝜀0:;°G		. 

(50) 

 
V enačbi (50) upoštevamo izraze (23), (29) – (31), (42) – (47) in (49) ter dobimo efektivni 
dielektrični tenzor oblike: 

𝜀	!> = N
𝜀77 𝑖𝜀73 0
−𝑖𝜀73 𝜀77 0
0 0 𝜀77

O		, (51) 

kjer je: 

𝜀77 = 1 +
𝑁𝑒3

3𝑚𝜀/
𝜔73 + 2𝜔63 − 3𝜔3

(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3)		, (52) 

in 

𝜀73 =
𝑁𝑒3

3𝑚𝜀/
𝜔𝜔8 	(2𝜔73 + 𝜔63 − 3𝜔3)
(𝜔73 − 𝜔3)3(𝜔63 − 𝜔3) 		. (53) 

 
Efektivni dielektrični tenzor (enačba (51)) ima vse diagonalne elemente enake, kar pomeni, da 
material ni linearno dvolomen. Rezultat je smiseln, saj smo pri diagonalnih elementih 
zanemarili člen s ciklotronsko frekvenco (enačba (22)), ki je povezana z magnetnim poljem. 
Efektivni dielektrični tenzor (enačba (51)) vsebuje izvendiagonalna elementa, katerih velikost 
je povezana z magnetnim poljem. Vemo, da operator, ki opiše neko fizikalno lastnost, mora biti 
hermitski. To pomeni, da so diagonalni elementi realni, izvendiagonalni elementi pa morajo biti 
kompleksno konjugirani, čemur smo zadostili. Če v vmesnih izračunih ne bi uporabili približka 
(enačba (28)), bi dobili efektivni dielektrični tenzor z različnimi, a še vedno realnimi 
diagonalnimi elementi:  

𝜀	!> = N
𝜀77 𝑖𝜀73 0
−𝑖𝜀73 𝜀33 0
0 0 𝜀66

O		. (54) 

 
Ker so izrazi za te elemente kompleksni, jih ne bomo pisali. V tem primeru je snov tudi linearno 
dvolomna.  
 
V nadaljevanju bomo izračunali elemente efektivnega dielektričnega tenzorja še za primer, ko 
smer magnetnega polja sovpada z osjo enega cilindra in je pravokotna na os ostalih dveh 
cilindrov, kar pomeni, da je magnetno polje v smeri dolge osi navpičnega cilindra na sliki 2. Če 
predpostavimo, da je snov sestavljena iz cilindrov z dolgimi osmi vzdolž osi 𝑥, bi dielektrični 
tenzor z upoštevanjem poenostavitve (enačba (28)) bil podan z elementi (29) – (31). Zapišimo 
elastični tenzor, če predpostavimo, da je snov zgrajena iz cilindrov z dolgimi osmi vzdolž osi 
𝑦: 

𝐾 = N
𝐾7 0 0
0 𝐾6 0
0 0 𝐾7

O (55) 

 
in dobimo, da je izračunani dielektrični tenzor za cilindre z dolgo osjo vzdolž smeri 𝑦 (𝜀	5): 
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𝜀	5 = N
𝜀77 𝑖𝜀73 0
−𝑖𝜀73 𝜀33 0
0 0 𝜀66

O		, (56) 

pri čemer so elementi: 

𝜀77 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
𝜔63 − 𝜔3

(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83
		, (57) 

𝜀73 =
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
𝜔𝜔8

(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83
		, (58) 

𝜀33 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
𝜔73 − 𝜔3

(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3) − 𝜔3𝜔83
		, (59) 

𝜀66 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
1

(𝜔73 − 𝜔3)	
		. (60) 

 
Upoštevamo enačbo (28) in poenostavljen dielektrični tenzor 𝜀	5 ima obliko: 
 

𝜀	5 = N
𝜀77 𝑖𝜀73 0
−𝑖𝜀73 𝜀33 0
0 0 𝜀77

O (61) 

in elemente: 

𝜀77 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
1

(𝜔73 − 𝜔3)		, (62) 

𝜀73 =
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
𝜔𝜔8

(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3)		, (63) 

𝜀33 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
1

(𝜔63 − 𝜔3)		. (64) 

 
Elastični tenzor, če predpostavimo, da je snov zgrajena iz cilindrov z dolgimi osmi vzdolž osi 
𝑧, smo že zapisali (enačba (32)). Dielektrični tenzor za cilinder z dolgo osjo v smeri osi 𝑧 (𝜀	.) 
je oblike: 

𝜀	. = N
𝜀77 𝑖𝜀73 0
−𝑖𝜀73 𝜀77 0
0 0 𝜀66

O (65) 

in z elementi: 

𝜀77 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
	

𝜔73 − 𝜔3

(𝜔73 − 𝜔3)3 − 𝜔3𝜔83
		, (66) 

𝜀73 =
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
	

𝜔𝜔8
(𝜔73 − 𝜔3)3 − 𝜔3𝜔83

		, (67) 

𝜀66 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
	

1
(𝜔63 − 𝜔3)	

		. (68) 

 
Ob upoštevanju približka (enačba (28)) je poenostavljen tenzor 𝜀	. enake oblike kot tenzor v 
enačbi (65), a z drugačnimi elementi 𝜀77 in 𝜀73: 
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𝜀77 = 1 +
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
	

1
(𝜔73 − 𝜔3)		, (69) 

𝜀73 =
𝑁𝑒3

𝑚𝜀/
	

𝜔𝜔8
(𝜔73 − 𝜔3)3		, (70) 

 
element 𝜀66 pa ostane enak (enačba (68)). Efektivni dielektrični tenzor izračunamo kot 
povprečje vseh treh zgoraj izračunanih dielektričnih tenzorjev (izrazi (23), (29) – (31),             
(61) – (65), (69) in (70)): 

𝜀	!> =
1
3 F𝜀	4 + 𝜀	5 + 𝜀	.G		. 

(71) 

 
Dobimo efektivni dielektrični tenzor z enakimi elementi kot v primeru magnetnega polja v 
smeri pravokotno na os enega cilindra in pod kotom ±45° glede na os ostalih dveh cilindrov 
(enačba (51)), kar je bilo pričakovano. Če ne bi upoštevali poenostavitve (enačba (28)), bi 
efektivni dielektrični tenzor imel obliko: 
 

𝜀	!> = N
𝜀77 𝑖𝜀73 0
−𝑖𝜀73 𝜀77 0
0 0 𝜀66

O		, (72) 

 
kjer pa so diagonalni in izvendiagonalni elementi po velikosti drugačni kot v enačbi (54). Tudi 
tukaj ne bomo pisali elementov, ker so preobsežni.  
 
 

2.2 Valovna enačba v optično aktivni snovi 
 
Razširjanje elektromagnetnega valovanja skozi prostor opišemo z valovno enačbo. V 
nadaljevanju bomo izpeljali valovno enačbo za elektromagnetno valovanje, ki se razširja skozi 
snov. Obravnavali bomo linearno, homogeno in optično aktivno snov, za katero smo v poglavju 
2.1 izpeljali efektivni dielektrični tenzor (enačba (51)). Predpostavimo, da v snovi ni prostih 
nabojev in tokov. Izhajamo iz Maxwellovih enačb, natančneje iz Faradayevega zakona in 
Ampere-Maxwellovega zakona v diferencialni obliki: 
 

∇ × 𝐸5⃑ = −
𝜕𝐵5⃑
𝜕𝑡 		, 

(73) 

∇ × 𝐻55⃑ =
𝜕𝐷55⃑
𝜕𝑡 		, 

(74) 

 
kjer je 𝐻55⃑  jakost magnetnega polja in 𝐷55⃑  gostota električnega polja. Na enačbo (73) delujemo z 
rotorjem in upoštevamo, da gradientni operator in časovni odvod komutirata: 
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∇ × F∇ × 𝐸5⃑ G = −
𝜕
𝜕𝑡 ∇ × 𝐵

5⃑ 		. (75) 

 
V enačbi (75) upoštevamo konstitutivno enačbo: 𝐵5⃑ = 𝜇𝜇/𝐻55⃑ , kjer je 𝜇 magnetna permeabilnost 
in 𝜇/ indukcijska konstanta. Uporabimo Ampere-Maxwellov zakon (enačba (74)) in za 
nemagnetno snov (𝜇 = 1) dobimo: 

∇ × F∇ × 𝐸5⃑ G = −𝜇/
𝜕3𝐷55⃑
𝜕𝑡3 		. 

(76) 

 
Da bi na obeh straneh enačbe nastopala enaka fizikalna količina, upoštevamo konstitutivno 
enačbo 𝐷55⃑ = 𝜀/𝜀	!>𝐸5⃑  in zvezo 𝜇/𝜀/ = 1/𝑐/3, kjer je 𝑐/ hitrost svetlobe v vakuumu. Dobimo 
valovno enačbo: 

∇ × F∇ × 𝐸5⃑ G = −𝜀	!>
1
𝑐/3
𝜕3𝐸5⃑
𝜕𝑡3 		. 

(77) 

 
Predpostavimo, da se skozi snov razširja ravni val, za katerega velja                                                   
𝐸5⃑ = 𝐸5⃑ / exp h𝑖F𝑘5⃑ ∙ 𝑟 − 𝜔𝑡Gk. V tem primeru veljata zvezi: ∇ × 𝐸5⃑ = 𝑖𝑘5⃑ × 𝐸5⃑  in 𝜕𝐸5⃑ /𝜕𝑡 = −𝑖𝜔𝐸5⃑ , 

zato lahko v enačbi (77) gradientni operator ∇ nadomestimo z 𝑖𝑘5⃑  in 𝜕/𝜕𝑡 z −𝑖𝜔. Tedaj se 
valovna enačba poenostavi v: 
 

𝑘5⃑ × F𝑘5⃑ × 𝐸5⃑ G + 𝜀	!>𝑘/3𝐸5⃑ = 0		, (78) 
 
kjer smo upoštevali še zvezo 𝜔3/𝑐/3 = 𝑘/3, 𝑘/ pa predstavlja valovno število v vakuumu. 
Predpostavimo, da se valovanje razširja v smeri osi 𝑧: 
 

𝑘5⃑ = (0, 0, 𝑘) (79) 
 
in zapišemo jakost električnega polja po komponentah: 
 

𝐸5⃑ = F𝐸4 , 𝐸5 , 𝐸.G		. (80) 
 
V enačbi (78) upoštevamo enačbe (79), (80) in (51) ter dobimo sistem treh enačb:  
 

−𝑘3𝐸4 + 𝑘/3F𝜀77𝐸4 + 𝑖𝜀73𝐸5G = 0		, (81) 
−𝑘3𝐸5 + 𝑘/3F−𝑖𝜀73𝐸4 + 𝜀77𝐸5G = 0		, (82) 

𝜀77𝑘/3𝐸. = 0		. (83) 
 
Iz zadnje enačbe (enačba (83)) sledi 𝐸. = 0, kar pomeni, da je smer električnega polja 
pravokotna na smer razširjanja valovnih čel. Zanima nas netrivialna rešitev sistema enačb za 
𝐸4 in 𝐸5, ki jo dobimo, če je determinanta matrike koeficientov enaka nič: 
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l−𝑘
3 + 𝑘/3𝜀77 𝑘/3𝑖𝜀73
−𝑘/3𝑖𝜀73 −𝑘3 + 𝑘/3𝜀77

l = 0		. (84) 

 
Dobimo dva pogoja za valovno število v snovi: 
 

𝑘± = 𝑘/m𝜀77 ± 𝜀73		. (85) 
 
Enačbo (85) vstavimo nazaj v enačbo (81) ali (82) in dobimo zvezo med 𝑥 in 𝑦 komponento 
jakosti električnega polja [21]: 

𝐸4 = ±𝑖𝐸5		. (86) 
 
Rezultat pomeni, da sta amplitudi komponent enaki, vendar sta komponenti za ±𝜋/2 fazno 
premaknjeni ena glede na drugo. Ugotovili smo torej, da se lahko skozi optično aktivno snov 
razširjata dve valovanji: levo in desno krožno polarizirano valovanje. Predznak plus v         
enačbi (86) ustreza plusu v enačbi (85) in enako velja za predznak minus. Iz enačb (85) in (86) 
sledi, da valovno število 𝑘@ ustreza desno in valovno število 𝑘0 levo krožno polariziranemu 
valovanju. Torej desno krožno polarizirano valovanje zaznava lomni količnik √𝜀77 + 𝜀73 , levo 
krožno polarizirano valovanje pa zaznava lomni količnik √𝜀77 − 𝜀73 . 
 
V nadaljevanju uporabimo Jonesov zapis za prikaz polarizacije svetlobe, ki omogoča zapis 
linearno polariziranega valovanja na vhodu v snov kot linearno kombinacijo desnega in levega 
krožno polariziranega valovanja: 
 

h10k =
1
2h

1
−𝑖k +

1
2 h
1
𝑖k		. 

(87) 

 
Po prehodu skozi material z debelino 𝐿 krožno polarizirani valovanji pridobita različno fazo. 
Zapišemo jakost električnega polja na izhodu: 
 

𝐸5⃑ 1.A =
1
2 h

1
−𝑖k 𝑒

1#!+ +
1
2 h
1
𝑖k 𝑒

1#"+		. (88) 

 
Enačbo (88) preoblikujemo in dobimo: 
 

𝐸5⃑ 1.A = 𝑒1B hcos 𝜃sin 𝜃k		, (89) 

kjer sta: 

𝜓 =
𝐿
2
(𝑘@ + 𝑘0) (90) 

in 

𝜃 =
𝐿
2
(𝑘@ − 𝑘0)		. (91) 
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Enačba (89) predstavlja linearno polarizirano valovanje na izhodu, kjer je smer jakosti 
električnega polja zavrtena za kot 𝜃 glede na smer jakosti električnega polja na vhodu. 
Rotacijska moč (𝛿) je definirana kot kot zavrtitve polarizacijske ravnine na enoto dolžine 
materiala: 

𝛿 =
𝜃
𝐿		. 

(92) 

 
V enačbo (91) vstavimo enačbo (85), upoštevamo zvezo 𝑘/ = 2𝜋/𝜆, kjer je 𝜆 valovna dolžina 
elektromagnetnega valovanja v vakuumu, in dobimo: 
 

𝜃 =
𝜋𝐿
𝜆 Fm𝜀77 + 𝜀73 −m𝜀77 − 𝜀73	G		. (93) 

 
Upoštevamo, da je 𝜀73 ≪ 𝜀77 in desno stran enačbe (93) razvijemo v Taylorjevo vrsto za 
majhne 𝜀73: 

𝜋𝐿
𝜆 m𝜀77 + 𝜀73 − m𝜀77 − 𝜀73 ≈

𝜋𝐿
𝜆

𝜀73
√𝜀77

		, (94) 

 
kar vstavimo v enačbo (92) in dobimo: 
 

𝛿 =
𝜋
𝜆 	
𝜀73
√𝜀77

		. (95) 

 
 

2.3 Verdetova konstanta 
 
Iz enačbe (1) izrazimo Verdetovo konstanto in z upoštevanjem enačb (92) in (95) dobimo: 
 

𝑉 =
𝜋
𝐵𝜆	

𝜀73
√𝜀77

		. (96) 

 
Dobili smo izraz za Verdetovo konstanto, ki vsebuje elemente efektivnega dielektričnega 
tenzorja, ki smo ga izpeljali v poglavju 2.1. Elementa efektivnega dielektričnega tenzorja 
(enačbi (52) in (53)) vstavimo v enačbo (96), upoštevamo enačbo (22) in dobimo izraz za 
Verdetovo konstanto v odvisnosti od krožne frekvence vpadne svetlobe (𝜔), lastnih krožnih 
frekvenc (𝜔7	, 𝜔6) in gostote elektronov (𝑁): 
 

𝑉 =
𝑁𝑒6

6𝑐/𝑚3𝜀/
	

𝜔3(2𝜔73 + 𝜔63 − 3𝜔3)

(𝜔73 − 𝜔3)3(𝜔63 − 𝜔3)x1 + 𝑁𝑒3
3𝑚𝜀/

	 𝜔73 + 2𝜔63 − 3𝜔3

(𝜔73 − 𝜔3)(𝜔63 − 𝜔3)

		. 
(97) 

 
Za lažjo preučitev odvisnosti Verdetove konstante od krožne frekvence vpadne svetlobe, lastnih 
krožnih frekvenc in gostote elektronov, vpeljemo dve brezdimenzijski frekvenci: 
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𝜔
𝜔6

= 𝜔'6 (98) 

in 
𝜔7
𝜔6

= 𝜔76		, (99) 

 
kjer je 𝜔'6 razmerje med krožno frekvenco vpadne svetlobe 𝜔 in lastno krožno frekvenco 
elektronov 𝜔6 ter 𝜔76 razmerje obeh lastnih krožnih frekvenc elektronov. Z brezdimenzijskimi 
frekvencami se izraz za Verdetovo konstanto preoblikuje v: 
 

𝑉 =
𝑁𝑒6

6𝑐/𝑚3𝜀/𝜔63
𝜔'6	3 (2𝜔76	3 + 1 − 3𝜔'6	3 )

(𝜔76	3 − 𝜔'6	3 )3(1 − 𝜔'6	3 )x1 +
𝑁𝑒3

3𝑚𝜀/𝜔63
	 𝜔76	3 + 2 − 3𝜔'6	3
(𝜔76	3 − 𝜔'6	3 )(1 − 𝜔'6	3 )

	. 
(100) 

 
V naslednjem poglavju bomo določili vrednosti parametrov, pri katerih dosežemo ujemanje 
izmerjenih in izračunanih vrednosti Verdetovih konstant.
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3 Primerjava izmerjenih in izračunanih Verdetovih konstant 
 
V izrazu za Verdetovo konstanto (enačba (100)) nastopajo trije parametri: lastna krožna 
frekvenca 𝜔6, razmerje lastnih krožnih frekvenc elektronov 𝜔76 in gostota elektronov (𝑁), ki 
se lahko v materialu odzivajo. Da bi bil obravnavani model ustrezen, se morajo izračunane 
vrednosti Verdetovih konstant ujemati z izmerjenimi Verdetovimi konstantami pri posamezni 
valovni dolžini vpadne svetlobe in prav tako se mora razmerje izračunanih Verdetovih konstant 
ujemati z razmerjem izmerjenih Verdetovih konstant. Pri izbrani lastni krožni frekvenci 𝜔6 oz. 
pripadajoči valovni dolžini 𝜆6 in določenem razmerju lastnih krožnih frekvenc poiščemo 
vrednost gostote elektronov tako, da izpolnimo pogoja za ujemanje absolutnih vrednosti 
Verdetovih konstant in s tem njunega razmerja. V nadaljevanju bomo zaradi lažje predstave 
lastno krožno frekvenco 𝜔7 povezali z valovno dolžino 𝜆7, ter lastno krožno frekvenco 𝜔6 z 
valovno dolžino 𝜆6. Pri iskanju ujemanj opazimo, da pri izbranem razmerju lastnih krožnih 
frekvenc dobimo dve skupini rešitev za valovni dolžini 𝜆7 in 𝜆6 ter gostoto elektronov. 
 
Slika 3 prikazuje, da pri razmerju lastnih krožnih frekvenc 𝜔76 = 0,5 lahko dvakrat za različne 
vrednosti parametrov dosežemo ujemanje Verdetovih konstant, torej dobimo dva različna seta 
rešitev za 𝜆7, 𝜆6 in gostoto elektronov. Črtkane krivulje prikazujejo eno ujemanje, polne 
krivulje pa drugo ujemanje. Zelena premica prikazuje izmerjeno Verdetovo konstanto pri 
valovni dolžini svetlobe 543	nm in se ujema z zeleno črtkano in polno krivuljo, ki prikazujeta 
izračunano Verdetovo konstanto pri valovni dolžini svetlobe 543	nm. Rdeča premica prikazuje 
izmerjeno Verdetovo konstanto pri valovni dolžini 633	nm in se ujema z rdečo črtkano in polno 
krivuljo, ki prikazujeta izračunano Verdetovo konstanto pri valovni dolžini 633	nm. Omenjeni 
grafi so prikazani v odvisnosti od razmerja lastnih krožnih frekvenc.  
 
Pripadajoča vrednost gostote elektronov za prvo ujemanje (črtkane krivulje) znaša                          
𝑁 = 3,4 ∙ 103C	m06, vrednosti valovnih dolžin pa znašajo 𝜆6 = 231	nm in 𝜆7 = 462	nm. 
Pripadajoča vrednost gostote elektronov za drugo ujemanje (polne krivulje) znaša                              
𝑁 = 6,3 ∙ 103D	m06, vrednosti valovnih dolžin pa znašajo 𝜆6 = 292	nm in 𝜆7 = 584	nm. Če 
spreminjamo 𝜆6, ujemanja dosežemo pri drugačnem razmerju krožnih frekvenc in vrednosti 
gostote elektronov (slika 4). 
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Slika 3. Izračunana Verdetova konstanta (𝑉) pri valovni dolžini 633	nm (rdeča črtkana in polna krivulja) 
in pri 543	nm (zelena črtkana in polna krivulja) v odvisnosti od razmerja lastnih krožnih frekvenc (𝜔()) 
v primeru, ko dosežemo ujemanje med izmerjenimi in izračunanimi vrednostmi Verdetovih konstant pri 
𝜔() = 0,5. Črtkane krivulje (prvo ujemanje), polne krivulje (drugo ujemanje). Rdeča premica 
predstavlja izmerjeno vrednost Verdetove konstante pri valovni dolžini 633	nm (593	rad/Tm), zelena 
pa pri valovni dolžini 543	nm (1676	rad/Tm), v odvisnosti od razmerja lastnih krožnih frekvenc. 
Gostota elektronov za prvo ujemanje znaša 𝑁 = 3,4 ∙ 10',	elektronov/m) pri valovni dolžini           
𝜆) = 231	nm. Gostota elektronov za drugo ujemanje znaša 𝑁 = 6,3 ∙ 10'-	elektronov/m) pri valovni 
dolžini 𝜆) = 292	nm. 
 
Iz slike 4 lahko za prvi set rešitev (kvadratne točke in polne krivulje) razberemo, da je pri 
obravnavi anizotropne elastične sile vedno ena valovna dolžina v vidnem področju, druga pa v 
UV območju elektromagnetnega spektra. Prav tako iz grafa razberemo, da je možen tudi 
izotropen odziv snovi, torej ko velja 𝜔7 = 𝜔6 in je razmerje krožnih frekvenc enako 1. V tem 
primeru bo valovna dolžina prav tako v vidnem področju spektra in bo znašala 451	nm. Za 
drugi set rešitev (krožne točke in črtkane krivulje) razberemo, da je pri obravnavi anizotropne 
elastične sile, pri manjših vrednostih razmerja lastnih krožnih frekvenc prav tako ena valovna 
dolžina v vidnem območju (𝜆7), druga pa v UV območju spektra (𝜆6). Pri razmerjih med 
približno 0,7 in 1,1 sta obe valovni dolžini v vidnem območju, če je 𝜔76 > 1,1, pa je ena 
valovna dolžina v IR območju. Tudi pri drugem setu rešitev je možen izotropen odziv snovi, 
takrat valovna dolžina znaša 581	nm. 
 
Teoretično napovedane gostote elektronov, ki se odzivajo na magnetno polje, so pri prvem setu 
rešitev reda velikosti 103C	m06, kar je dokaj velika vrednost. Če predpostavimo, da je gostota 
modre faze enaka 1300	kg/m6	 in da imamo v modri fazi pretežno vsebovan ogljik (tekoče 
kristale sestavljajo predvsem benzenovi obroči [6] in ogljikovodikovi repi), lahko z znanim 
podatkom o molski masi ogljika (12	kg/kmol) in Avogadrovem številu izračunamo število 
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atomov ogljika na enoto volumna, ki znaša približno 6,5 ∙ 103C	ogljikovih	atomov/m6. Na 
sliki 4 največja vrednost gostote elektronov za prvi set rešitev znaša 6,2 ∙ 103C	elektronov/m6, 
kar bi pomenilo, da se v snovi odziva približno en elektron na ogljikov atom. Najmanjša 
vrednost gostote elektronov pa znaša 1,3 ∙ 103C	elektronov/m6, kar bi pa pomenilo, da se 
odziva en elektron na 5 atomov. Vrednosti gostote elektronov so pri drugem setu rešitev za dva 
reda velikosti manjše kot vrednosti gostote elektronov pri prvem setu rešitev. Največja vrednost 
gostote elektronov za drugi set rešitev znaša 7,2 ∙ 103D	elektronov/m6, kar bi pomenilo, da se 
v snovi odziva približno en elektron na 90 ogljikovih atomov. Najmanjša vrednost gostote 
elektronov pa znaša 0,8 ∙ 103D	elektronov/m6, kar bi pa pomenilo, da se odziva en elektron na 
800 ogljikovih atomov. 
 

 
Slika 4. Gostota elektronov (𝑁) (črna krivulja), valovna dolžina 𝜆( (modra krivulja) in valovna dolžina 
𝜆) (rdeča krivulja) v odvisnosti od razmerja lastnih krožnih frekvenc (𝜔()). Kvadratne točke in polne 
krivulje predstavljajo prvi set rešitev, krožne točke in črtkane črte pa drugi set rešitev. 
 
Upoštevati moramo, da so meritve Verdetove konstante obremenjene vsaj z 10% napako [18]. 
Zato so grafi na sliki 4 prikazani z napakami. Opazimo, da so vrednosti valovnih dolžin tako za 
prvi set kot drugi set rešitev obremenjene z majhno napako (0,5% za drugi set in 5% za prvi 
set rešitev), ki jih na grafih niti ne opazimo. Prav tako so tudi vrednosti gostote elektronov za 
drugi set rešitev obremenjene z majhno napako (5%), medtem ko so gostote elektronov za prvi 
set rešitev pri majhnih in velikih razmerjih lastnih krožnih frekvenc obremenjene z veliko 
napako.  
 
V ultravijoličnem in vidnem delu spektra so izmerili tudi absorpcijski spekter obravnavane faze, 
ki je pokazal dva absorpcijska vrha [18]. En vrh je pri valovni dolžini 626	nm, lege drugega 
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vrha pa iz spektra ne moremo točno določiti, je pa v UV področju pri približno 300	nm. Ker 
smo nihanje šibko vezanega elektrona obravnavali kot nihanje električnega dipola, bi morale 
lastne krožne frekvence oz. pripadajoče valovne dolžine ustrezati valovnim dolžinam, pri 
katerih opazimo absorpcijske vrhove. Ob upoštevanju 10% napake se omenjenim valovnim 
dolžinam najbolj približamo z rešitvijo: 𝜔76 = 0,4, 𝜆7 = 588	nm, 𝜆6 = 235	nm in                
𝑁 = 6,5 ∙ 103D	elektronov/m06.
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4 Zaključek 
 
V diplomskem seminarju smo obravnavali polimerno stabilizirano modro tekočekristalno fazo 
BPI, za katero so izmerili izjemno velike vrednosti Verdetovih konstant v vidnem območju. 
Tudi razmerja Verdetovih konstant pri različnih valovnih dolžinah so ogromna, kar nakazuje 
zelo veliko odvisnost Verdetove konstante od valovne dolžine vpadne svetlobe [18]. V modelu 
smo predpostavili anizotropen odziv elektronov na smer odmika iz ravnovesne lege, kar smo 
opisali z dvema elastičnima konstantama in s tem z dvema lastnima krožnima frekvencama 
elektronov. Izpeljali smo efektivni dielektrični tenzor (enačba (51)), kjer smo predpostavili, da 
je ciklotronska frekvenca majhna v primerjavi s krožno frekvenco vpadne svetlobe in lastnima 
krožnima frekvencama. Ugotovili smo, da v tem primeru material ni linearno dvolomen, je pa 
optično aktiven. Pokazali smo, da so elementi dielektričnega tenzorja neodvisni od smeri 
magnetnega polja glede na osi osnovne celice faze BPI. V kolikor ciklotronska frekvenca ni 
veliko manjša od lastnih frekvenc in frekvence vpadne svetlobe, pa material postane tudi 
linearno dvolomen, dielektrični tenzor pa postane odvisen od smeri magnetnega polja glede na 
osi osnovne celice faze BPI (enačbi (54) in (57)). 
 
Izpeljali smo izraz za Verdetovo konstanto (enačba (100)). Ujemanje izračunanih in izmerjenih 
vrednosti Verdetovih konstant dosežemo pri dveh različnih setih rešitev (slika 4). Za en set 
rešitev velja, da je ena lastna frekvenca vedno v vidnem področju, druga pa v UV področju 
elektromagnetnega spektra. Možen pa je tudi izotropen odziv, kjer sta obe lastni frekvenci enaki 
in v vidnem področju (slika 4). Za drugi set rešitev velja, da je ena lastna frekvenca v vidnem 
delu spektra, druga pa je lahko v UV, vidnem ali NIR (bližnjo IR) območju spektra. Tudi 
vrednosti gostote elektronov so dva reda velikosti manjše kot pri prvi rešitvi. Prvi set rešitev 
predvideva, da se v snovi odziva največ en elektron na ogljikov atom ali najmanj en elektron 
na 5 ogljikovih atomov, drugi set rešitev pa predvideva, da se odziva največ en elektron na 90 
ogljikovih atomov ali najmanj en elektron na 800 ogljikovih atomov. Ocenjujemo, da je set 
rešitev z manjšimi gostotami elektronov ustreznejši. Z upoštevanjem 10% napake pri 
izmerjenih Verdetovih konstantah se z modelom približamo lastnim frekvencam, pri katerih so 
izmerili absorpcijska vrha. V modelu smo zaradi poenostavitve izračunov zanemarili silo 
dušenja, zato v modelu ne nastopa absorpcijski člen, ki bi verjetno vplival na rezultat, saj je 
frekvenca vpadne svetlobe blizu lastnih frekvenc faze BPI. Diplomski seminar je zato možno 
nadgraditi tako, da bi upoštevali tudi silo dušenja. Pomembno je tudi izpostaviti, da smo 
predpostavili, da magnetno polje bistveno ne vpliva na strukturo osnovne celice tekočega 
kristala v fazi BPI. Da bi matematični model preverili, bi morali imeti meritve Verdetovih 
konstant pri več različnih valovnih dolžinah vpadne svetlobe, saj smo sedaj tri parametre 
prilagajali meritvam pri dveh valovnih dolžinah.  
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