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Izvleček
V pričujočem magistrskem delu je opisana struktura ikozaedričnega kvazikristala.
Prikazano je, da je možno kvazikristale v celoti opisati s pomočjo aparata klasične
tridimenzionalne kristalografije, brez uporabe abstraktnejših matematičnih prijemov v večdimenzionalnem prostoru. Prav tako je pokazano, da sta pristopa k opisu
strukture tovrstnih materialov preko tlakovanja in preko dvojčenja osnovnih celic pravzaprav ekvivalentna. V potrditev je predstavljena in opisana matematična
simulacija strukture, katere rezultati kažejo eksperimentalno potrjene lastnosti ikozaedričnih kvazikristalov, kot na primer uklonske slike s 5-števno simetrijo. Skozi
to simulacijo so opisane tudi nekatere izredno zanimive lastnosti kvaziperiodičnih
tlakovanj v treh dimenzijah, predvsem zelo natančna globalna ureditev atomov z
medravninskimi razdaljami, ki pripadajo Fibonaccijevem zaporedju, oziroma so v
razmerjih zlatega reza, kar je v končni fazi tudi razlog za izredno ostre eksperimentalne uklonske slike.

Ključne besede: kristalografija, kvazikristali, Al6 M n, kvaziperiodičnost,
simulacija strukture, Ammannovo tlakovanje, dvojčenje, uklonski vzorci,
Fibonaccijevo zaporedje, zlati rez, simetrije
PACS: 61.43.Bn, 61.44.Br, 61.50.Ah

Abstract
In the following thesis, an icosahedral quasicrystal structure is described. It is shown
that quasicrystals can be completely described in terms of classical three-dimensional
crystallography, without using abstract mathematical methods in higher dimensional space. It is also shown that approaches via tiling and via unit cell twinning
are in fact equivalent. To demonstrate this, a mathematical simulation is presented,
the results of which show the experimentally proven features of icosahedral quasicrystals, such as diffraction patterns with 5-fold symmetry. Through this simulation,
some of the very interesting properties of quasiperiodic tilings in three dimensions
are also described, namely the high long range order of the constituent atoms with
interplanar distances being members of Fibonacci series, which is in fact the reason
for extremely sharp diffraction patterns.

Keywords: crystallography, quasicrystals, Al6 M n, quasiperiodicity, structure simulation, Ammann tiling, twinning, diffraction patterns, Fibonacci
series, golden ratio, symmetries
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Poglavje 1
Uvod
Pričujoče magistrsko delo je nastalo kot razširitev članka [1], ki smo ga s sodelavci
iz Instituta Jožef Stefan pripravili za objavo. V članku smo predstavili naš model strukture ikozaedričnih kvazikristalov, ki združuje principe kvaziperiodičnega
tlakovanja in dvojčenja na nivoju osnovnih celic in pokaže, da sta pristopa pravzaprav ekvivalentna. V potrditev smo v Wolfram Mathematici zgradili simulacijo
te strukture, katere rezultati in ujemanje z eksperimentalnimi podatki so podrobno
predstavljeni v poglavju 3.
Leta 1984 je objava D. Shechtmana in sodelavcev [2] razburkala kristalografsko
skupnost (Slika 1.1). Avtorji so pri analizi elektronskega uklona na zelo hitro ohlajeni zlitini aluminija in mangana Al6 M n naleteli na rezultate, ki so kršili nekatera
izmed najbolj temeljnih pravil kristalografije. Namreč, do takrat je bilo vsako trdno
snov mogoče klasificirati bodisi v skupino neurejenih snovi, v katerih gradniki nimajo posebne urejenosti, ali v skupino kristalov, ki so karakterizirani s periodičnim
ponavljanjem nekega osnovnega gradnika oziroma s t.i. translacijsko simetrijo. Ni
težko pokazati, da so ob pogoju periodičnosti strukture dovoljene le določene rotacijske simetrije, in sicer 2-, 3-, 4- in 6-števna (glej podpoglavje 2.1). Zato je bilo
vsem v veliko presenečenje, ko se je na zaslonu Shechtmanovega poskusa prikazal
uklonski vzorec s 5-števno simetrijo. Take snovi ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno
izmed zgornjih dveh kategorij. Pojav ostrih uklonskih pik kaže na zelo urejeno snov,
vendar je bila 5-števna simetrija v nasprotju z dotedanjimi podobami o urejenosti
strukture. Izgledalo je, kot da je bila odkrita neka tretja kategorija trdnih snovi, ki
spada nekam vmes, med neurejene snovi in kristale. Pa vendar, veliko lastnosti se je
ujemalo z lastnostmi popolnih kristalov - izredno ostri uklonski vzorci, ki so možni
le pri visoki stopnji globalne urejenosti in pa jasna makroskopska oblika ”kristala”,
ki nastane zaradi urejene rasti v smeri kristalografskih osi.
Linus Pauling je trdil [4], da nova struktura ne krši kristalografskih pravil in
da je prepovedana simetrija posledica večkratnega dvojčenja. Njegov model je na
videz pojasnil nekatere elemente uklonskih vzorcev. Pa vendar je naletel na težave,
med drugim tudi glede dejstva, da je bila njegova kompleksna struktura zgrajena iz
ogromnih osnovnih celic, ki jih ni bilo enostavno posplošiti na ostale za tem odkrite
vzorce kvazikristalov in pa da ni bilo dokazov, ki bi podprli hipotezo o dvojčenju.
Kljub očitnim pomanjkljivostim v njegovih teorijah jih je Pauling zagovarjal vse do
svoje smrti leta 1994.
Alternativen pristop je temeljil na Ammannovem tlakovanju [5], tridimenzionalni
različici Penroseovega tlakovanja. Taka struktura je zgrajena iz dveh vrst romboe11
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Slika 1.1: Medijska pozornost ob nenavadnem odkritju kvazikristalov. Slika je povzeta iz [3].
dričnih osnovnih celic, ki na urejen, pa vendar aperiodičen način zapolnijo celoten
prostor. Taki aperiodični urejenosti so nadeli ime kvaziperiodičnost in od tod tudi
ime za novoodkrito trdno snov - kvazikristali. Kljub temu, da lahko z Ammanovim
tlakovanjem zelo lepo opišemo opažene prepovedane simetrije, se pojavi težava v
indeksiranju in torej kristalografski karakterizaciji takih struktur. Izkaže se namreč,
da trije Millerjevi indeksi niso dovolj za popis take tridimenzionalne strukture - potrebnih je šest! To pomeni, da je tridimenzionalni kvazikristal matematično opisan
kot periodični kristal v šestih dimenzijah, kar pa uvede v opis dodatno abstrakcijo.
V našem članku smo predstavili pristop, ki združuje Ammannovo tlakovanje in
ciklično dvojčenje osnovnih romboedričnih celic. S takim pristopom lahko zadostno
opišemo kvazikristale v treh dimenzijah in se otresemo potrebe po, četudi matematično elegantnem, abstraktnem opisu v šestih dimenzijah.

12

Poglavje 2
Zakaj so kvazikristali tako posebni?
Pod besedo ”kristal” se pojmuje urejena struktura atomov oziroma molekul [6]. Urejenost v tem kontekstu pomeni red dolgega dosega, pri katerem so različni deli
strukture v določenih faznih razmerjih. Prav ta fazna razmerja omogočajo preučevanje simetrije in strukture kristalov z raznimi uklonskimi tehnikami, pri katerih so
ojačitve (konstruktivna interferenca) in oslabitve (destruktivna interferenca) vpadnega žarka odvisne ravno od periodičnosti gradnikov kristala. Simetrijske lastnosti
uklonske slike torej neposredno odražajo simetrijo kristalne strukture. Pred odkritjem kvazikristalov je vladalo prepričanje, da je red dolgega dosega istoveten s
translacijsko simetrijo, torej da mora biti urejena struktura, ki povzroči ostro uklonsko sliko, periodična. Zato je tudi celoten matematični aparat kristalografije zgrajen
na podlagi te periodičnosti. Odkritje kvazikristalov pa je vneslo novo bogastvo v
ta matematični aparat, saj se je izkazalo, da pogoj za ostro uklonsko sliko ni periodičnost in da ima red dolgega dosega veliko globji pomen. To je pripeljalo do
spremembe definicije kristala. Iz definicije, da je kristal periodična struktura, je
nastala definicija, da je kristal katerakoli struktura, ki povzroči ostro uklonsko sliko
[7].

2.1

Matematični opis klasične kristalne strukture

Za razumevanje posebnosti kvazikristalov se na začetku malo zadržimo pri osnovnih
pojmih matematičnega aparata kristalografije [6]. Matematični opis kristalne strukture temelji na predpostavki, da lahko celoten kristal opišemo z (neskončnim) ponavljanjem nekega osnovnega gradnika, ki ga imenujemo osnovna celica. Ta osnovna
celica lahko vsebuje le en atom, lahko pa tudi kakšno bolj kompleksno strukturo.
Kristalno strukturo si lahko zato predstavljamo kot mrežo točk v prostoru (Bravaisova mreža), na katero v vsaki točki pripnemo neko razporeditev atomov (Slika 2.1).
Tej razporeditvi atomov rečemo baza. Ker je predmet tega magistrskega dela v večji meri geometrijski model kvazikristalov, bo beseda večinoma le o (kvazi)kristalni
mreži točk, brez upoštevanja atomske strukture oziroma baze. Ta mreža točk vsebuje simetrijske lastnosti, ki se odražajo v uklonskem vzorcu.
Ker je Bravaisova mreža periodična, lahko koordinate katerekoli točke zapišemo
kot linearno kombinacijo treh primitivnih vektorjev a1 , a2 in a3
r = a1 a1 + a2 a2 + a3 a3 ,

(2.1)

kjer so a1 , a2 in a3 cela števila. Enačba (2.1) popiše natanko celo mrežo. Na podoben
13
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Slika 2.1: Primer konstrukcije dvodimenzionalne kristalne strukture: v vsako točko
Bravaisove mreže pripnemo bazo atomov.
način lahko s celoštevilsko linearno kombinacijo primitivnih vektorjev zapišemo tudi
katerokoli translacijsko operacijo, ki mrežo preslika samo vase:
T = u1 a1 + u2 a2 + u3 a3 ;

u1 , u2 , u3 ∈ Z.

(2.2)

Z drugimi besedami, načelo periodičnosti je istovetno s trditvijo, da katerakoli translacijska operacija oblike (2.2) mrežo preslika samo vase.
Zaradi periodičnosti za opis celotne kristalne mreže zadostuje opis osnovne celice,
saj lahko s translacijami te celice zapolnimo celoten kristal. Paralelopiped, ki ga
tvorijo primitivni vektorji, je ena možnost izbire osnovne celice kristala. Obstajajo
tudi druge možnosti (npr. Wigner-Seitzova celica), vsem pa je skupno, da osnovna
celica vsebuje natanko eno točko mreže in da s premikanjem osnovne celice preko
translacijskih operacij T zapolnimo celoten prostor. Iz tega tudi sledi, da je ne glede
na izbiro osnovne celice njen volumen enak, in sicer
Vc = |a1 · a2 × a3 |.

(2.3)

Poleg translacijske simetrije ima lahko kristalna mreža tudi več točkovnih simetrij, ki tvorijo neko simetrijsko grupo. Sem spadajo rotacije in zrcaljenja. Vendar pa
pogoj periodičnosti močno omejuje možne rotacije. Pokazali bomo trditev iz uvoda,
da so možne le 2-, 3-, 4- in 6-števna rotacijska simetrija. Ravno to je namreč šokiralo kristalografsko skupnost ob odkritju kvazikristalov, saj je uklonska slika jasno
namigovala na 5-števno simetrijo, ki pa v periodičnih strukturah ni mogoča.
Enostaven geometrijski dokaz, ali je n-števna simetrija kompatibilna s translacijsko, je, da preverimo, ali je mogoče s pravilnimi n-kotniki tlakovati celotno ravnino.
Če lahko z vzporednimi translacijami n-kotnikov natančno pokrijemo ravnino, potem je n-števna simetrija dovoljena. Na sliki 2.2 vidimo, da je v primeru šestkotnikov to mogoče, pri petkotnikih pa vedno ostanejo nezapolnjeni prostori. Vredno je
omeniti, da vsi dokazi v ravnini veljajo tudi v tridimenzionalnem prostoru, saj so tridimenzionalne rotacije ekvivalentne dvodimenzionalnim v ravnini, ki je pravokotna
na simetrijsko os.
Malo bolj rigorozen računski dokaz pa je sledeč [3]. Recimo, da imamo mrežo
točk v ravnini z n-števno rotacijsko simetrijo in translacijsko simetrijo. Najprej
bomo pokazali, da n ≤ 6, potem pa še n 6= 5. Naj bo točka x center rotacije.
Zaradi translacijske simetrije je vsaka točka, premaknjena za vektor translacije, tudi
14
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Slika 2.2: a) S pravilnimi šestkotniki je mogoče tlakovati celotno ravnino, kar pomeni,
da je 6-števna rotacijska simetrija kompatibilna s translacijsko. b) S pravilnimi
petkotniki to ni mogoče, saj ostanejo nezapolnjeni deli ravnine. 5-števna rotacijska
simetrija je torej v periodičnih kristalih nemogoča.

center rotacije. Ker je mreža diskretna, obstaja neka najmanjša možna razdalja
med dvema točkama. Naj bo d ta najmanjša možna dolžina translacije in y center
rotacije, oddaljen za d od x. Rotacija za 2π/n okoli x preslika točko y v y 0 (Slika
2.3a). Ker je d najmanjša možna razdalja med dvema centroma rotacije, mora veljati
|y − y 0 | ≥ d. Iz slike vidimo, da je to možno le, če je n ≤ 6. Pokažimo še, da n 6= 5.
Ker je tudi y center rotacije, lahko zavrtimo tudi točko x za 2π/5 v točko x0 . V
tem primeru pa vidimo, da |x0 − y 0 | < d. Torej, edine preostale možnosti za n so 2,
3, 4 in 6.

Slika 2.3: a) n-števna rotacija okoli centra simetrije x preslika točko y v točko y 0 .
Ker pa je d najkrajša razdalja med katerimakoli točkama v Bravaisovi mreži, imamo
tudi pogoj |y − y 0 | ≥ d. Ta pogoj je istoveten s pogojem n ≤ 6. b) Ob upoštevanju,
da je tudi y center simetrije, lahko izločimo tudi n = 5. Če namreč še točko x
zavrtimo okoli y za 2π/5, dobimo |x0 − y 0 | < d.

15
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2.1.1

Kristalne ravnine in recipročni prostor

Katerekoli tri nekolinearne točke kristalne mreže definirajo neko kristalno ravnino
[6]. Po definiciji kristalne mreže kot neskončne periodične množice točk v prostoru
vsaka taka ravnina vsebuje neskončno točk. Prav tako obstaja neskončno njej vzporednih ravnin, ki so med sabo oddaljene za neko medravninsko razdaljo d (ta d v
splošnem ni enak kot d iz prejšnjega podpoglavja). Normalni vektorji teh ravnin in
njihove medravninske razdalje določajo dualni vektorski prostor k prostoru, definiranem s primitivnimi vektorji a1 , a2 in a3 (kovariantna in kontravariantna baza).
Temu dualnemu vektorskemu prostoru rečemo recipročni prostor in mrežo točk, ki
jih na isti način kot v enačbi (2.1) dobimo iz vektorjev dualne baze, recipročna mreža.
Ker mrežne ravnine igrajo ključno vlogo pri Braggovem uklonu, je recipročna mreža
neposredno povezana z uklonskim vzorcem kristala (glej podpoglavje 2.1.2).
Orientacija neke ravnine je natančno določena s tremi točkami, kjer ta ravnina
seka koordinatne osi, določene s primitivnimi vektorji a1 , a2 in a3 . Recimo, da
so te tri točke ua1 , va2 in wa3 . Lahko bi potemtakem uporabili trojico (uvw) za
karakterizacijo ravnin. Izkaže pa se za bolj primerno, če za karakterizacijo uporabimo inverze teh treh števil, ki jih pomnožimo z najmanjšim skupnim večkratnikom,
tako da jih prevedemo na cela števila z istim medsebojnim razmerjem. Denimo, da
imamo (uvw) = (322). Njihov inverz bi bil torej ( u1 v1 w1 ) = ( 31 12 12 ). Po množenju z
najmanjšim skupnim večkratnikom 6 dobimo trojico najmanjših celih števil v istem
razmerju, (233). Na ta način dobljeni trojici rečemo Millerjevi indeksi in ponavadi
splošno označimo s (hkl). Če je ravnina vzporedna s katero od osi, jo seka v neskončnosti, pripadajoči Millerjev indeks je torej 0. Negativne indekse označimo s
črtico nad indeksom, npr (hk̄l). Slika 2.4 kaže primere indeksov nekaterih izmed
glavnih ravnin v preprosti kubični Bravaisovi mreži.
V principu (hkl) označuje celo družino vzporednih ravnin. Poleg tega pa v
odvisnosti od simetrije mreže obstaja tudi več simetrijsko ekvivalentnih smeri, torej
simetrijsko ekvivalentnih družin ravnin. Kot primer vzemimo preprosto kubično
mrežo in za osnovno celico izberimo kar najenostavnejšo kocko s točkami mreže v
ogliščih. Ploskve te kocke so simetrijsko ekvivalentne, pripadajoči indeksi pa so
(100), (010), (001), (1̄00), (01̄0) in (001̄). Vse te simetrijsko ekvivalentne ravnine
označimo z zavitimi oklepaji, {100}.
Na podoben način se indeksi uporabljajo tudi za označevanje smeri v kristalu,
na primer smer vpadnega žarka pri analizi z uklonom. Indeksi smeri [uvw] so najmanjše cele komponente vektorja v tej smeri, izražene v primitivni bazi. Na primer,
primitivni vektor a1 ima smer [100], −a2 pa [01̄0]. Vredno je pripomniti, da je v
preprostih kubičnih kristalih smer [hkl] pravokotna na ravnino (hkl), v splošnem pa
to ni res. Razlog se skriva v tem, da sta le v preprosti kubični mreži direktna in
dualna baza enaki, sicer pa ne.
Poglejmo si torej, kako pridemo do recipročne mreže, kakšen je njen pomen in
kakšno povezavo ima z Millerjevimi indeksi ravnin. Kot že omenjeno na začetku
tega podpoglavja, je recipročna mreža določena z normalami mrežnih ravnin. Zato
je smiselno definirati recipročno bazo na sledeč način: vsakemu vektorju primitivne
baze ai pripišemo vektor recipročne baze bi , ki ima smer normale na ravnino, določeno z ostalima dvema vektorjema primitivne baze. To je ekvivalentno pogoju
bi · aj = 2πδij .

(2.4)

Faktor 2π je tukaj zaradi prikladnosti pri Fourierovi analizi, kot bomo videli. Vek16
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Slika 2.4: Nekatere izmed glavnih ravnin v preprosti kubični Bravaisovi mreži in
njihovi Millerjevi indeksi. V preprosti kubični mreži so Millerjevi indeksi ravnine
enaki komponentam njene normale, izraženim v primitivni bazi. V splošnejši mreži
to ne drži. Slika je povzeta iz [8].
torji, ki ustrezajo temu pogoju, so:
a2 × a3
a1 · a2 × a3
a3 × a1
b2 = 2π
a1 · a2 × a3
a1 × a2
b3 = 2π
.
a1 · a2 × a3
b1 = 2π

(2.5)

S tako definicijo recipročne baze lahko hitro upravičimo izbor Millerjevih indeksov ravnin. Namreč, vektor
G = hb1 + kb2 + lb3

(2.6)

je natanko vektor dolžine |G| = 2π/d(hkl) , pravokoten na ravnino (hkl) (d(hkl) je
medravninska razdalja družine vzporednih ravnin (hkl)). Pokažimo najprej pravokotnost, povezave z medravninskimi razdaljami pa se bomo dotaknili v naslednjem
podpoglavju. Dokaza se bomo lotili iz obratne smeri, in sicer predpostavimo, da je
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vektor G iz enačbe (2.6) pravokoten na neko kristalno ravnino, določeno s presečišči
z osmi primitivne baze ua1 , va2 in wa3 . Iz tega bomo izpeljali inverzno relacijo
med setom indeksov (uvw) in (hkl). Izračunajmo skalarni produkt vektorja G in
vektorja do presečišča ravnine z osjo a1 , ua1 :
G · ua1 = (hb1 + kb2 + lb3 ) · ua1 = 2πhu,

(2.7)

kar smo izpeljali s pomočjo identitete (2.4). Iz definicije ravnine in izhodiščne predpostavke, da je G normalen na ravnino, uvidimo, da je skalarni produkt z G konstanten vzdolž cele ravnine. Iz tega zaključimo, da velja
2πhu = 2πkv = 2πlw =⇒ u : v : w =

1 1 1
: : .
h k l

(2.8)

Tako kot s celoštevilsko linearno kombinacijo v enačbi (2.1) popišemo vse točke
kristalne mreže, s celoštevilsko linearno kombinacijo v enačbi (2.6) popišemo vse
točke recipročne mreže. Ker je enota razdalje v recipročni mreži inverz enote razdalje v direktni mreži, pomenijo daljši vektorji recipročne mreže krajše periode med
ravninami v realnem prostoru.
Zdaj pa pokažimo še zadnjo ključno točko tega podpoglavja, in sicer, da vektorji
(2.5) tvorijo bazo Fourierovega razvoja kristalne mreže. To dejstvo tvori podlago
za Fourierovo analizo kristalov in torej preko uklonskih vzorcev, ki so neposredno
mapiranje recipročne mreže, ponuja vpogled v fazna razmerja in simetrije v kristalu.
Naj bo n(r) neka prostorska funkcija, denimo gostota elektronov. Ker je kristalna
mreža v vseh smereh periodična, bo periodična tudi gostota elektronov. To pomeni,
da za vsako translacijo T iz enačbe (2.2) velja
n(r) = n(r + T ).

(2.9)

Elementarna Fourierova analiza pravi, da lahko vsako periodično prostorsko funkcijo
razvijemo v Fourierovo vrsto v obliki
X
n(r) =
n(G) exp(iG · r).
(2.10)
G
n(G) so koeficienti razvoja, G pa so vektorji (analogni harmoničnim frekvencam v
frekvenčni dekompoziciji časovne funkcije), ki jih moramo še izračunati. Da pridemo
do pogoja za G, vstavimo izraz (2.10) v enačbo (2.9):
X
X
n(G) exp(iG · r) =
n(G) exp(iG · (r + T ))
G
G
(2.11)
X
n(G) exp(iG · r) exp(iG · T ).
=
G
Enačbi bodo zadoščali vsi G, za katere velja
exp(iG · T ) = 1.

(2.12)

Preverimo, če vektorji G iz enačbe (2.6) zadoščajo temu pogoju:
exp(iG · T ) = exp(i(hb1 + kb2 + lb3 ) · (u1 a1 + u2 a2 + u3 a3 ))
= exp(2πi(u1 h + u2 k + h3 l)) = 1,
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(2.13)

2.1. Matematični opis klasične kristalne strukture
saj je izraz (u1 h + u2 k + u3 l) celo število. Vektorji recipročne mreže G, katerih
baza so vektorji (2.5), torej določajo člene Fourierovega razvoja kristalne mreže.
S to pomembno ugotovitvijo je zaokrožena trditev, da vektorji recipročne mreže
neposredno odražajo fazne relacije v kristalu. V naslednjem podpoglavju pa bomo z
elementarno analizo Braggovega uklona spletli še povezavo med recipročno mrežo in
uklonskim vzorcem, kar je temelj za razumevanje uklonskih vzorcev kompleksnejše
strukture ikozaedričnega kvazikristala.

2.1.2

Uklon valovanja na kristalni mreži

Pri analizi uklona valovanja na kristalni mreži nas zanima, v katerih smereh dobimo
močne ojačitve, kar se zgodi, ko uklonjeni žarki med seboj konstruktivno interferirajo. Braggov uklon je zelo poenostavljen model, ki pa ga bomo takoj za tem
upravičili z bolj realistično analizo. Pri Braggovem uklonu smatramo kristalne ravnine ne kot množice točk, ampak kot ogledala, ki del valovanja prepustijo, del pa
ga odbijejo pod istim kotom. Slika 2.5 prikazuje odboj žarkov na dveh sosednjih
ravninah, oddaljenih za d. Iz slike lahko hitro vidimo, da je razlika poti teh dveh
žarkov 2d sin θ. Pogoj za konstruktivno interferenco pa je, da je razlika poti žarkov
enaka večkratniku valovne dolžine λ. Če to združimo, dobimo Braggov pogoj, ki
določa smeri, v katerih bomo opazili ojačitve:
2d sin θ = nλ.

(2.14)

Ta enačba tudi pove, da lahko uklon opazujemo le z valovnimi dolžinami, ki so
manjše od 2d. Zato npr. ne opazimo uklona z vidno svetlobo, ponavadi se uporabljajo X-žarki ali elektroni. Čeprav je model Braggovega uklona na videz precej
nerealističen, zelo dobro opiše dejanski uklon na kristalih. Poglejmo si še izpeljavo
pogojev za uklon s pomočjo prej opisanih konceptov recipročne mreže, ki bo v končni
fazi pripeljala do iste enačbe kot (2.14).

Slika 2.5: Shema Braggovega uklona na dveh vzporednih mrežnih ravninah. Ojačan
žarek dobimo v smereh, kjer je razlika poti žarkov 2d sin θ enaka večkratniku valovne
dolžine. Če na drugo stran kristala postavimo zaslon, bodo ojačani žarki na zaslonu
povzročili uklonske pike. Slika je povzeta iz [9].
Vzamimo žarek, ki se siplje na gostoti elektronov, tako kot na sliki 2.6. Vpadni
žarek ima valovni vektor k0 , izhodni pa k. Oglejmo si fazno razliko med deloma
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žarka, ki se sipljeta v izhodišču 0 in v delu volumna dV , oddaljenem od izhodišča
za vektor r. Razlika poti dveh vzporednih delov vpadnega žarka k0 prispeva fazno
razliko k0 ·r, razlika poti dveh vzporednih delov izhodnega žarka k pa prispeva fazno
razliko −k·r. Skupni fazni faktor je zato exp(i(k0 −k)·r). Amplituda sipanega žarka
v smeri k iz dela elektronskega oblaka dV je sorazmerna z lokalno gostoto elektronov
n(r), velikostjo volumna dV in zgornjim faznim faktorjem. Celotna amplituda je
torej sorazmerna z integralom
Z
Z
F = dV n(r) exp(i(k0 − k) · r) = dV n(r) exp(−i∆k · r),
(2.15)
kjer smo označili ∆k kot razliko vpadnega in izhodnega žarka:
k0 + ∆k = k.

(2.16)

Zdaj pa v izraz (2.15) za amplitudo vstavimo Fourierov razvoj (2.10) gostote n(r),
da pridemo do izraza
XZ
X
F =
dV n(G) exp(i(G − ∆k) · r) =
n(G)δ(G − ∆k).
(2.17)
G
G

Slika 2.6: Shema uklona vpadnega žarka k0 na dveh delih elektronskega oblaka,
oddaljenih za vektor r. Pri uklonu v smeri izhodnega žarka k je fazna razlika med
deloma žarka exp(i(k0 − k) · r). Slika je povzeta iz [10].
Ta izraz pravi, da do ojačitev pride natanko v tistih smereh, v katerih je sprememba valovnega vektorja enaka kateremu izmed vektorjev recipročne mreže. To
pomeni, da je uklonski vzorec v resnici mapiranje recipročne mreže. Ker gre pri
uklonu za elastično sipanje, sta energiji vpadnega in uklonjenega žarka in s tem velikosti valovnih vektorjev enaki. Iz enačbe (2.16) ob upoštevanju G = ∆k in dejstva,
da če je G vektor recipročne mreže, velja to tudi za −G, lahko pridobimo sledeč
pogoj:
(k0 + G)2 = k02 =⇒ 2k0 · G = G2 .
(2.18)
Predno pokažemo, da je to ekvivalentno Braggovemu pogoju (2.14), kot obljubljeno
v prejšnjem podpoglavju pokažimo še, da je |G| = 2π/d. Ker smo že ugotovili, da
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so G pravokotni na družine mrežnih ravnin in da predstavljajo valovne vektorje v
Fourierovem razvoju kristalne mreže, lahko trdimo, da mora biti funkcija exp(iG·r)
periodična na družini pripadajočih vzporednih ravnin, torej
exp(iG·r) = exp(iG·(r+dn)) = exp(iG·r) exp(idG·n) =⇒ dG·n = 2πn, (2.19)
kjer je n enotska normala na ravnino in d medravninska razdalja. Ker sta G in n
vzporedna, je G · n = |G| = 2πn/d. Ker smo izbrali Millerjeve indekse tako, da so
najmanjša možna cela števila v danem razmerju, je tudi G najkrajši vektor, torej
|G| = 2π/d. Če zdaj vstavimo to v pogoj (2.18), pridemo ravno do Braggovega
pogoja (2.14).
Pokazali smo, da je Braggov pogoj ekvivalenten pogoju, da mora biti razlika
valovnih vektorjev uklonjenega in vpadnega žarka enaka enemu izmed vektorjev
recipročne mreže. Za vizualizacijo tega pogoja si oglejmo t.i. Ewaldovo konstrukcijo
(Slika 2.7). Izberimo si izhodišče 0 v poljubni točki recipročne mreže in vzporedno
premaknimo k0 tako, da kaže v to točko. Okrog začetne točke tako premaknjenega
k0 konstruiramo Ewaldovo kroglo (oziroma krožnico, če smo v ravnini) s polmerom
k0 . Če ta krogla seka še kakšno točko G recipročne mreže razen 0, je za G izpolnjen
Braggov pogoj. Namreč, ker obravnavamo elastično sipanje, se dolžina valovnega
vektorja ohranja in zato bo vsak uklonjeni valovni vektor k z začetkom v centru
Ewaldove krogle ležal na tej krogli. Če krogla seka točko recipročne mreže G, tam
velja G = ∆k.
Kadar je valovna dolžina, s katero delamo uklonski poskus, zelo kratka (na primer
visokoenergijski elektroni), je k0 in s tem radij Ewaldove krogle zelo velik. Takrat
lahko zanemarimo ukrivljenost krogle in simuliramo uklonski vzorec kar kot presek
skozi recipročno mrežo z ravnino, pravokotno na k0 . Ker v dejanskem kristalu atomi
niso točkasti, nam to v okolici izhodišča lahko da zelo natančne rezultate. V višjem
redu ob upoštevanju rahle ukrivljenosti dobimo t.i. Laue-jeve cone v uklonskem
vzorcu.

Slika 2.7: 2D shema Ewaldove krogle v recipročnem prostoru. Krogla ima center v
začetni točki valovnega vektorja k0 in radij k0 , postavimo pa jo tako, da k0 kaže v
eno izmed točk recipročne mreže. Zaradi pogoja G = ∆k dobimo uklonske pike v
smereh tistih k, kjer Ewaldova krogla seka še kakšno točko recipročne mreže. Slika
je povzeta iz [11].
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2.2

Odkritje kvazikristalov: izgubljena translacijska
simetrija?

Po dosedanjih podpoglavjih sodeč matematika (periodičnih) kristalnih struktur stoji
na zelo močnih temeljih. Shechtmanovo odkritje 5-števne simetrije v vzorcu Al6 M n
je zato tudi njega samega tako presenetilo, da je rezultate objavil šele dve leti po
dejanskem eksperimentu. Želel je namreč najprej priti do razumne razlage svojih
rezultatov, vendar je na koncu po posvetovanju z Johnom Cahnom le objavil članek,
kjer se je osredotočil na svoje eksperimentalne izsledke in ne na razlago le-teh [12].
Eksperiment je nedvoumno kazal 5-, 3- in 2-števne simetrije v smereh različnih
kristalografskih osi (Slika 2.8). Geometrijsko telo, ki poseduje natančno tako simetrijo, je ikozaeder [13]. Pripadajoči prostorski simetriji se zato reče ikozaedrična
simetrija in Shechtmanovi strukturi ikozaedrični kvazikristal. Ikozaeder je eno izmed le petih pravilnih geometrijskih teles, t.i. platonskih teles. To so telesa, katerih
ploskve so pravilni geometrijski liki in katerih oglišča so vsa enaka (v vseh ogliščih
se stika enako število ploskev) [14]. Ikozaeder ima 20 enakostraničnih trikotnikov za
ploskve in 12 oglišč (Slika 2.9). Poleg ikozaedra so v tej skupini še tetraeder, kocka,
oktaeder in dodekaeder. Vendar pa je izmed vseh teh petih teles kocka edina, ki
lahko s periodičnim tlakovanjem popolnoma zapolni ves prostor. Po do sedaj povedanem in po analogiji s petkotniki v ravnini na sliki 2.2b lahko hitro zaključimo, da
ikozaedrična struktura s translacijsko simetrijo nikakor ne more obstajati.

Slika 2.8: Originalne uklonske slike iz Shechtmanove objave [2]. V smereh simetrijskih osi ikozaedra lahko opazimo jasne 2-, 3- in 5-števne simetrije v uklonskih
vzorcih.
Kljub temu, da smo izločili možnost periodične strukture, pa dejstvo, da je uklonski vzorec zelo oster, namiguje, da je struktura izredno urejena in da vsebuje zelo
točne fazne povezave. Kakšna za vraga je ta struktura? Tega vprašanja so se raz22
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lični raziskovalci lotili iz različnih zornih kotov. Nekateri so bili mišljenja, da je bila
odkrita nova vrsta snovi, ki zahteva popolnoma nov pristop. Drugi pa so se na vso
moč trudili pojasniti strukturo v okviru do tedaj znanega aparata kristalografije.
Goreč pripadnik te skupine je bil Linus Pauling, ki je vročekrvno zagovarjal svoje
modele, ki so do neke mere reproducirali eksperimentalne uklonske vzorce s pomočjo
dvojčenja ogromnih osnovnih celic [4]. Njegovi modeli so sicer bili v skladu s principi kristalografije, vendar so stali na precej majavih tleh. Kmalu se je namreč tudi
pokazalo, da Al6 M n sploh ni izjema. Odkriti so bili še mnogi kvazikristali z bogatim
naborom simetrij in vedno težje jih je bilo konsistentno opisati v okviru Paulingovih
modelov. Naslednje podpoglavje ponuja kratek pregled Paulingovih poskusov opisa
strukture.

Slika 2.9: Ikozaeder je pravilno geometrijsko telo z 20 enakostraničnimi trikotniki
za ploskve in 12 oglišči. Šest osi, ki povezujejo paroma po dve nasprotni oglišči,
so 5-števne simetrijske osi. Deset osi, ki povezujejo paroma centra dveh nasprotnih
ploskev, so 3-števne simetrijske osi. Petnajst osi, ki povezujejo paroma centra dveh
nasprotnih stranic, pa so 2-števne simetrijske osi. Slika je povzeta iz [13].

2.2.1

Neuspeli poskusi razlage preko dvojčenja

Linus Pauling, tedaj že eminenca v kristalografski skupnosti, se ni pustil prepričati,
da kristalografija ni zadostna za opis vseh urejenih struktur. Tekom let, ki so sledila
odkritju, je zato izpopolnjeval in prilagajal svoje modele in jih sproti objavljal v
seriji člankov v znanstvenih revijah [15, 16, 17].
Dvojčenje je bilo ob času Shechtmanovega odkritja že dobro poznan pojav v
kristalih, pogost v nekaterih mineralih in nanodelcih [18, 19, 20]. Gre za simetrično
vraščanje različno orientiranih kristalnih domen, pri čemer si domene delijo točke
kristalne mreže na njihovi meji. Obstaja veliko vrst dvojčenja, ki se razlikujejo tako
po simetriji kot po načinu formacije (npr. ob rasti kristala ali pa s kasnejšo deformacijo). Pogosto sta sosednji domeni v dvojčenem kristalu zrcalni sliki, torej se meja
med njima (dvojčična ravnina) obnaša kot zrcalna ravnina. Dvojčenje lahko na makroskopski skali odraža simetrije, ki sicer v sami kristalni mreži niso prisotne. Slika
2.10 levo prikazuje ikozaedrično zrno kristala, ki je nastalo s cikličnim dvojčenjem
okoli ikozaedričnega centra simetrije. Na sliki 2.10 desno pa je z atomsko ločljivostjo
slikana površina nanodelca zlata, ki kaže 5-števno ciklično dvojčenje. Na tej sliki
je lepo vidno, da ima sama kristalna mreža znotraj domen heksagonalno strukturo,
medtem ko dvojčenje doda (prepovedano) 5-števno simetrijo.
Dvojčenje se seveda odraža tudi v uklonskih vzorcih, kar včasih lahko močno
oteži indeksiranje le-teh, je pa tudi prikladna metoda za karakterizacijo nekaterih
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Slika 2.10: Levo: Ciklično dvojčeno zrno kristala, ki zaradi dvojčenja na makroskopskem nivoju odraža navidezno ikozaedrično simetrijo [4]. Desno: Z atomsko
ločljivostjo slikana površina nanodelca zlata [18]. Čeprav je atomska struktura heksagonalna, petkratno ciklično dvojčenje doda navidezno 5-števno simetrijo.
mineralov, za katere je dvojčenje značilno. Dvojčične ravnine lahko uvedejo v strukturo nove periodične smeri, ki dajo svoj prispevek k uklonu. Te smeri prispevajo
nove pike v uklonskem vzorcu. Prav tako se v uklonsko sliko prenesejo simetrijske
relacije med različnimi dvojčenimi domenami. Če sta dve domeni zrcalno simetrični,
mora zrcalna simetrija obstajati tudi v uklonskem vzorcu. Slika 2.11 kaže uklonske slike barijevega titanata BaT iO3 , posnete z elektronskim uklonom na izbranih
delih kristala (SAD, Selected Area Diffraction) [21]. Sliki (a) in (b) sta posneti na
zrcalno orientiranih dvojčenih domenah, slika (c) pa na meji med njima. Na sliki
(c) lahko prepoznamo tako dvojčično ravnino kot tudi zrcalno simetrične prispevke
obeh domen.

Slika 2.11: (a) in (b) Lokalni uklonski vzorec iz dveh dvojčenih domen kristala
BaT iO3 , ki sta zrcalno orientirani. (c) Lokalni uklonski vzorec na meji med dvojčenima domenama. Opaziti je uklonske pike, ki pripadajo dvojčični ravnini, kot tudi
zrcalno simetrijo med domenama. Slika je povzeta iz [21].
Večkratno dvojčenje kot možen mehanizem za nastanek kristalne strukture z
ikozaedrično simetrijo so vzeli v poštev že Shechtman in ostali avtorji pred objavo
originalnega članka [2]. V skladu s tem so izvedli še množico dodatnih eksperimentov, ki bi lahko pokazali, ali gre za dvojčenje. Vendar pa so bili vsi negativni. V
objavi so tako navedli tri argumente, zaradi katerih dvojčenje ni v skladu z opaženo
strukturo: 1) nobena izmed mikroskopskih slik ni namigovala na obstoj dvojčenih
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domen, 2) uklon s konvergentnim žarkom na le 10 nm velikem območju da povsem
enak uklonski vzorec in 3) če bi šlo za dvojčenje, bi praškast vzorec (ki vsebuje
drobne delce, orientirane v naključnih smereh) moralo biti mogoče indeksirati, a to
ni bilo možno. Na podlagi teh argumentov so avtorji zaključili, da dvojčenje ne
pride v poštev.
Pauling pa se ni zmenil za te argumente. Njegovi modeli so bili sestavljeni iz
kompleksnih osnovnih celic z ogromnim številom atomov, ki se približno skladajo z
ikozaedrično simetrijo. V osrčju njegovih modelov je bil ikozaeder z 12 Al atomi v
ogliščih in enim manjšim M n atomom v centru [4]. Iz geometrijskega stališča je to
smiselno, saj je konfiguracija 12 krogel v ogliščih ikozaedra najgostejši način za zlaganje. Po njegovem naj bi si vsak tak ikozaeder delil po eno ploskev (tri Al atome)
s še štirimi sosednjimi ikozaedri. Na tak način vsak Al atom pripada dvema ikozaedroma z M n atomom v centru, kar pojasni stehiometrijo Al6 M n. Ti štirje sosednji
ikozaedri približno tvorijo oglišča tetraedra, ti tetraedri pa se nadalje združujejo v
dodekaedrične oblike. Tako je Pauling z večkratnim dvojčenjem ikozaedričnih oblik
dobil kubično osnovno celico reda velikosti 1000 atomov. Ti modeli vsebujejo rahla
odstopanja od popolnih geometričnih oblik. Na primer, oglišča tetraedra s centrom
tvorijo kot 109, 5◦ , medtem ko so koti v pentagonalnih ploskvah dodekaedra 108◦ .
Vendar pa zavoljo energijske ugodnosti lahko pride do takih rahlih odstopanj oz.
nategov strukture. Svoje modele je Pauling še večkrat spreminjal in spreminjalo se
je tudi število atomov v osnovni celici.
Pauling se je s svojimi modeli naslanjal na rahla odstopanja od popolne ikozaedrične simetrije v uklonskih vzorcih. Namreč, v le-teh je bilo možno opaziti rahle
premike pik in pa odstopanja v intenziteti in obliki. Paulingovi modeli so se presenetljivo dobro skladali s temi odstopanji, vendar pa so njegove objave hitro naletele na
trdne protiargumente [22, 23]. Alternativen opis odstopanj od idealne ikozaedrične
strukture temelji na defektih, t.i. fazonih. V običajnih periodičnih kristalih lahko
zunanje sile povzročijo elastično deformacijo osnovnih celic, ki se sprosti v obliki
kvazidelcev, ki jim rečemo fononi. Ti potujejo po kristalu s hitrostjo zvoka, zato
je čas relaksacije reda velikosti mikrosekund. V kvaziperiodični strukturi pa lahko
pod vplivom sil pride tudi do dislokacije, torej da dve osnovni celici zamenjata svoje
mesto. V običajnem kristalu taka dislokacija namreč nima nikakršnega vpliva, saj
zaradi periodičnosti zamenjava dveh celic ne spremeni strukture. Kvaziperiodična
struktura pa ni trivialna, kot bomo videli v naslednjem podpoglavju. V njej zamenjava dveh celic lahko spremeni strukturo in vnese vanjo defekte. Ti se sprostijo
v obliki kvazidelcev, ki jim rečemo fazoni. Fazoni so mnogo bolj obstojni, njihov
relaksacijski čas je lahko od minut pa do več let. Ti defekti se lahko vtisnejo v kvazikristal ob strjevanju in v njem ostanejo dolgo časa. Protiargument Paulingovim
modelom je torej bil, da to predstavlja dosti bolj naraven način za odstopanje zaradi
nepopolnosti metod gojenja kristalov, saj se z naključnimi defekti med strjevanjem
da pojasniti različna odstopanja v večih različicah iste zlitine. Zares, poskus je bil
še mnogokrat ponovljen in odkrite so bile še mnoge druge zlitine, ki bi po Paulingu
vsaka posebaj zahtevale modifikacijo osnovne celice, kar je povsem nepraktično in
tak model je zato izjemno malo verjeten. Z izpopolnjevanjem eksperimentalnih tehnik so na dan prihajali tudi vedno bolj popolni ikozaedrični uklonski vzorci, ki bi
za opis z dvojčenjem zahtevali vedno večje osnovne celice. P. Bencel v enem izmed
svojih člankov [23] v odgovor Paulingu trdi, da bi za reprodukcijo tako natančnega ikozaedričnega uklonskega vzorca Pauling potreboval osnovno celico z več kot
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400.000 atomi. To bi bilo ekstremno neverjetno. Z odkrivanjem novih in vedno
čistejših kvazikristalov je tako hipoteza o dvojčenju vedno bolj slabila.

2.2.2

Kvaziperiodična tlakovanja

Alternativen opis se odreka kristalografskim omejitvam o periodičnosti in temelji
na izredno lepih geometrijskih strukturah, kvaziperiodičnih tlakovanjih. Danes so
kvaziperiodična tlakovanja pravzaprav geometrijski sinonim za kvazikristale. To področje je bilo poznano že več kot desetletje pred odkritjem kvazikristalov, in sicer z
odgovorom na vprašanje, ali obstaja končna množica likov, s katerimi je možno le
na aperiodičen način (torej, brez translacijske simetrije) popolnoma tlakovati celo
ravnino [3]. S kombinacijo le dveh likov je Sir Roger Penrose prišel do kvaziperiodičnega tlakovanja, ki se imenuje po njem in poseduje neskončno centrov z lokalno
5-števno simetrijo (Slika 2.12 levo) [24]. Penroseovo tlakovanje je najbolj poznan
primer, vendar različic kvaziperiodičnih tlakovanj obstaja še veliko, prav tako jih
lahko konstruiramo v poljubnem številu dimenzij. S kombinacijami večih osnovnih
celic lahko pridemo do katerihkoli simetrij, na primer tlakovanje iz treh rombov z
neskončno lokalnimi centri 7-števne simetrije na sliki 2.12 desno [25].

Slika 2.12: Levo: del Penroseovega tlakovanja ravnine [24]. Osnovni celici sta ozki in
široki romb, katerih koti so skladni s 5-števno rotacijsko simetrijo. Z njima je mogoče
v celoti tlakovati ravnino, tako da tlakovanje vsebuje neskončno lokalnih centrov 5števne simetrije, a nobene translacijske simetrije. Vsak končen del strukture se
ponovi neskončnokrat. Desno: kvaziperiodično tlakovanje iz treh osnovnih rombov,
ki v celoti pokrije ravnino tako, da odraža centre lokalne 7-števne simetrije [25].

Penroseovo tlakovanje
Sir Roger Penrose ni bil prvi, ki je uvidel, da je možno najti končno število likov,
ki ravnino tlakujejo le na aperiodičen način. Bil pa je prvi, ki je to uspel doseči
le z dvema likoma. Obstaja več različic Penroseovega tlakovanja [3, 24], vendar je
vsem skupno, da so tesno povezane s petkotnikom, od koder tudi njihova 5-števna
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rotacijska simetrija. Geometrija teh tlakovanj pa v sebi skriva mnogo več kot le
5-števno simetrijo. Zaradi povezave s petkotnikom obstaja tudi tesna povezava z
razmerjem zlatega reza, ki je razmerje med stranico in diagonalo petkotnika. Tovrstna tlakovanja vsebujejo tudi lastnosti fraktalov, saj jih je možno dobiti z iterativnim drobljenjem na vedno manjše sestavne dele, ki pa so si na vseh skalah
samopodobni. To pomeni, da se v neskončnem tlakovanju vsak končni vzorec neskončnokrat ponovi, pa vendarle ne obstaja noben premik, ki bi celo mrežo preslikal
samo vase. Urejenost strukture pa zares postane jasna šele, ko uvidimo, da so vsa
Penroseova tlakovanja pravzaprav projekcije 5-dimenzionalne periodične strukture
na 2-dimenzionalno ravnino. Zanimivo je, da so te tri lastnosti, torej povezava z zlatim rezom, samopodobnost in periodična višjedimenzionalna materinska struktura,
prisotne v kvazikristalih vseh dimenzij.
Kot rečeno lahko Penroseovo tlakovanje definiramo na več načinov, zavoljo kasnejše posplošitve na tri dimenzije pa sem na tem mestu izbral konstrukcijo z ozkim
in širokim rombom. Ozki in široki romb sta osnovni celici tlakovanja z istimi dolžinami stranic, a različnimi koti. Kota v širokem rombu sta 2π/5 in 3π/5, v ozkem
pa π/5 in 4π/5 (Slika 2.13). Koti v teh dveh rombih že namigujejo na 5-števno
rotacijsko simetrijo, saj so petinski deleži polnega kroga. Vendar pa definicija z
dvema romboma sama po sebi ni dovolj, da bi zagotovila, da je z njima mogoče le
kvaziperiodično tlakovanje. Iz dveh rombov je namreč popolnoma enostavno sestaviti periodična tlakovanja. V ta namen je potrebno uvesti še pravila za zlaganje,
ki določajo, katere stranice se lahko stikajo med sabo. V fizikalnem svetu bi bila
v teoriji ta pravila lahko posledica kakšnih lokalnih neizotropnih interakcij, ki torej
brez potrebe po fantomskih silah dolgega dosega vsilijo določen način rasti kristala.
Ta pravila je spet možno uvesti na več načinov, nekaj jih kaže slika 2.13. Vključujejo
bodisi označevanje stranic oziroma oglišč ali pa popačenje oblike, tako da se le določene kombinacije likov skladajo med sabo. Vsa ta pravila so med sabo ekvivalentna,
torej si lahko dejansko mislimo, da sta popačena široki in ozki Penroseov romb dva
lika, ki lahko izključno na aperiodičen način tlakujeta ravnino.
Za uvid v povezavo z zlatim rezom si poglejmo tlakovanje, konstruirano s pomočjo pravila (c) iz slike 2.13. To pravilo določa, da se nobena izmed vrisanih črt
ne sme prelomiti. Na ta način dobimo neprekinjene premice, ki jim rečemo Ammannove črte (Slika 2.14) [26]. Takoj je tudi v vzorcih iz teh črt opaziti petkotne
oblike, vendar pa je zanimiva še ena stvar. Namreč, razmaki med vzporednimi črtami sledijo nekemu vzorcu. Izkaže se, da obstajata le dva različna razmaka med
katerimakoli sosednjima črtama v katerikoli družini vzporednih črt. Označimo jih z
L in S. Dolžini teh dveh razmakov sta natančno v razmerju zlatega reza,
√
1+ 5
L
=φ=
= 1, 61803...
S
2

(2.20)

Zaporedje razdalj med sosednjimi vzporednimi Ammannovimi črtami je tako
oblike ...LSLLSLLSLSLL... To ni nič drugega kot enodimenzionalni Fibonaccijev kvazikristal! [3] Enodimenzionalni kvazikristal je neskončno zaporedje točk na
premici z lastnostjo, da se vsak končni del tega zaporedja neskončnokrat ponovi,
vendar brez periodične urejenosti. Te točke razdelijo premico na intervale dolžitn L
in S. Zaporedje lahko konstruiramo iterativno, s preprostim pravilom, da na vsakem
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Slika 2.13: Nekaj primerov pravil za zlaganje Penroseovih rombov. Pri (a) se morajo
skladati puščice na stranicah in barva oglišča. Pri (b) se morajo skladati puščice
na stranicah. Pri (c) se morajo vrisane črte nadaljevati v ravni liniji brez prelomov.
(d) pa je popačena oblika, ki sama po sebi vsili le določene možnosti zlaganja. Slika
je povzeta iz [3].
koraku napravimo substitucijo
L → LS
S → L.

(2.21)

Če začnemo z L, dobimo v prvih nekaj iteracijah naslednja zaporedja:
L
LS
LSL
LSLLS
LSLLSLSL
LSLLSLSLLSLLS
LSLLSLSLLSLLSLSLLSLSL
LSLLSLSLLSLLSLSLLSLSLLSLLSLSLLSLLS
...

(2.22)

Dobili smo preprost primer enodimenzionalnega fraktala. Dolžine intervalov L in S
v zaporednih iteracijah so povezane z razmerjem zlatega reza (2.20) in so torej členi
Fibonaccijevega zaporedja. Videli bomo, da do podobnih razmerij pridemo tudi pri
medravninskih razdaljah v našem tridimenzionalnem modelu. Ni pa še očitno, da
tako zaporedje dejansko predstavlja kvazikristal. Spomnimo se, da je aperiodična
množica točk kvazikristal le, če je njen Fourierov spekter (oz. uklonski vzorec)
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Slika 2.14: Penroseovo tlakovanje s pomočjo pravila za zlaganje (c) iz slike 2.13.
Vrisane črte v tako konstruiranem tlakovanju tvorijo vzporedne družine Ammannovih črt, katerih razmaki so v razmerju zlatega reza in tvorijo enodimenzionalni
Fibonaccijev kvazikristal iz dolgih in kratkih intervalov L in S. Slika je povzeta iz
[26].
diskreten. Označimo množico točk Fibonaccijevega kvazikristala z Λ in točke, ki ji
pripadajo z xk ∈ Λ. Gostoto lahko torej zapišemo kot
X
ρ(x) =
δ(x − xk ),
(2.23)
xk ∈Λ

njeno Fourierovo transformacijo pa
ρe(s) =

X

exp(−2πixk s).

(2.24)

xk ∈Λ

Potrebno bi bilo pokazati, da je Fourierov spekter (2.24) diskreten. Rigorozen matematični dokaz te trditve zahteva malo širše ozadje in je podrobno opisan v [3]. Na
tem mestu pa naj služi kot dokaz kar simuliran Fourierov spekter (Slika 2.15), na
katerem je opaziti močne diskretne ojačitve.
Projekcijske metode
Diskretni uklonski spektri kvaziperiodičnih struktur so neposredna posledica tega,
da je vsaka taka struktura projekcija periodične materinske strukture v višjedimenzionalnem hiperprostoru [3]. Tudi recipročni prostor je zato projekcija višjedimenzionalnega recipročnega prostora in torej ohrani diskretnost in simetričnost
materinskega recipročnega prostora. Določene simetrije, ki so v treh dimenzijah
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Slika 2.15: Simuliran Fourierov spekter enodimenzionalnega Fibonaccijevega kvazikristala [3]. Dejstvo, da je spekter oziroma enodimenzionalni uklonski vzorec
diskreten, potrjuje trditev, da je tako konstruirano zaporedje točk dejansko enodimenzionalni kvazikristal.
kristalografsko prepovedane, kot na primer 5-števna, so prisotne v večdimenzionalnih periodičnih mrežah. 5-števna simetrija se tako pojavi že v 5-dimenzionalni
hiperkocki (5-dimenzionalna analogija običajne 3-dimenzionalne kocke). Najnižja
dimenzija, ki lahko s projekcijo na tridimenzionalni prostor rekonstruira celotno
ikozaedrično simetrijo, pa je 6. V realnosti prisotnost teh hiperprostorov pomeni le,
da s celoštevilsko kombinacijo treh primitivnih vektorjev ne moremo popisati vseh
točk v kvazikristalni mreži, ampak potrebujemo 6 primitivnih vektorjev. Enako
velja za uklonske vzorce - s tremi indeksi ne moremo opisati vseh uklonskih pik,
potrebujemo jih 6.
Fibonaccijev enodimenzionalni kvazikristal nastane kot projekcija kvadratne mreže
točk L v ravnini na enodimenzionalni iracionalni podprostor E (Slika 2.16). Iracionalnost podprostora je v tem primeru ključni pogoj za aperiodičnost, pomeni pa,
da je edina točka iz L, ki jo seka premica E, izhodišče:
L ∩ E = {0}.

(2.25)

Če bi E sekal več kot eno točko iz L, bi jih zaradi periodičnosti množice L sekal
neskončno in tudi projekcija bi bila zato periodična.
Če bi projecirali celo množico L na E, bi bila projecirana množica povsod gosta in
zato ne bi bila diskretna. Zato omejimo pas okoli E in projeciramo le točke, ki ležijo
v tem pasu. Kanonična oblika projekcije za širino pasu vzame kar osnovno celico v
L. Na ta način pravokotne projekcije točk, ki ležijo v tem pasu, na podprostoru E
tvorijo natanko Fibonaccijev kvazikristal.
Zgornja konstrukcija nudi dober vpogled v koncept projeciranja kristalne mreže,
saj je mreža v ravnini lahko predstavljiva. Za konstrukcijo dvodimenzionalnih kvazikristalov in njihovih 5-števnih simetrij pa je potrebno že zakorakati v abstraktnejši
svet hiperprostorov. V ta namen si oglejmo 5-dimenzionalno hiperkocko. Ta hiperkocka je osnovna celica mreže L, ki je sedaj 5-dimenzionalna periodična mreža točk.
Za bazo prostora vzamemo kar kanonično bazo,
ê1...5 = (1, 0, 0, 0, 0), ..., (0, 0, 0, 0, 1).

(2.26)

5-dimenzionalna enotska hiperkocka Q5 ima 10 ploskev z normalami
± êi = (±1, 0, 0, 0, 0), ..., (0, 0, 0, 0, ±1)

(2.27)

in 32 oglišč:
5
X

αi êi ;

αi ∈ {−1/2, 1/2}.

i=1
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(2.28)
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Slika 2.16: Fibonaccijev kvazikristal kot kanonična projekcija dvodimenzionalne kvadratne mreže na enodimenzionalen iracionalen podprostor. Okrog podprostora E
definiramo pas s širino Wigner-Seitzove osnovne celice kvadratne mreže. Vse točke,
ki ležijo znotraj tega pasu, pravokotno projeciramo na E. Te točke tvorijo enodimenzionalni kvazikristal. Slika je povzeta iz [3].
Telesna diagonala hiperkocke Q5 w = (1, 1, 1, 1, 1) je 5-števna simetrijska os, saj
je rotacija okoli w za 2π/5 pravzaprav ciklično permutiranje baznih vektorjev êi z
matriko v tej bazi


0


1


A = 0


0

0

0 0 0 1
0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1



0


0 .


0

0

(2.29)

Lastne vrednosti te matrike so peti koreni enote, ξi = exp(2πij/5), kjer j = 0, ..., 4.
Edina realna lastna vrednost je ξ0 = 1, ki pripada simetrijski osi w. Ostale štiri
tvorijo dva konjugirana para, ki razpenjata dva iracionalna dvodimenzionalna podprostora, ortogonalna na w in zaprta za simetrijsko operacijo A. Enega izmed teh
dveh prostorov izberemo za E in nanj pravokotno projeciramo hiperkocko Q5 (Slika
2.17 levo).
Iz regularne kristalne mreže točk v petih dimenzijah je tako možno konstruirati
kvazikristalno mrežo točk v dveh dimenzijah, ki poseduje lokalno 5-števno simetrijo.
Možno je pokazati, da je ta projekcija v tesni povezavi z Penroseovim tlakovanjem
[3]. Še lepše pa se to vidi v recipročnem prostoru. Slika 2.17 desno kaže primerjavo
projekcije v recipročnem prostoru in uklonskega vzorca ikozaedričnega kvazikristala
v smeri 5-števne osi.
Po istem vzorcu lahko poiščemo hiperprostor, ki vsebuje ikozaedrično simetrijo.
S projekcijo tega prostora na tridimenzionalen iracionalen podprostor lahko rekonstruiramo ikozaedrični kvazikristal. Izkaže se, da je najnižja dimenzija regularne kristalne mreže z ikozaedrično simetrijo 6. Tridimenzionalna projekcija šestih baznih
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Slika 2.17: Levo: Projekcija 5-dimenzionalne hiperkocke na enega izmed dveh 2D
podprostorov, pravokotnih na telesno diagonalo w = (1, 1, 1, 1, 1) [27]. Desno: v recipročnem prostoru se taka projekcija odlično ujema z najmočnejšimi pikami uklonskega vzorca. Na sliki je projekcija naložena na uklonski vzorec ikozaedričnega
kvazikristala v smeri ene izmed 5-števnih osi [28].
vektorjev te mreže je ravno šest 5-števnih simetrijskih osi ikozaedra. S celoštevilsko linearno kombinacijo teh šestih vektorjev bi lahko dejansko popisali vse točke v
ikozaedričnem kvazikristalu in indeksirali njegov uklonski vzorec. Ta eleganten matematični mehanizem je danes v splošni uporabi za analizo kvazikristalov. Vendar
pa matematična abstrakcija v hiperprostoru, čeprav zelo lepa, predstavlja težavo pri
neposrednem fizikalnem razumevanju snovi, na primer atomski zgradbi. Z ekipo iz
Instituta Jožef Stefan smo zato s kombinacijo tlakovanja in cikličnega dvojčenja na
nivoju osnovnih celic predlagali način, kako opisati strukturo le v tridimenzionalnem
prostoru in zaobiti kakršnokoli abstrakcijo.
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Poglavje 3
Simulacija strukture in nepotrebnost
hiperprostora
Prejšnje poglavje je služilo kot pregled kvazikristalov in njihovih odstopanj od klasične kristalografije. Na podlagi matematične analize periodičnih kristalnih struktur
smo zaključili, da simetrije, opažene v kvazikristalih, niso v skladu s periodičnostjo
in da njihovih uklonskih vzorcev ni mogoče indeksirati v skladu z nobeno Bravaisovo
mrežo. Razlage z večkratnim dvojčenjem so se sicer držale treh dimenzij in klasične
kristalografije, a niso bile zmožne na enostaven in konsistenten način opisati strukture. Kvaziperiodična tlakovanja so se odrekla omejitvam periodičnosti in ponudila
zelo eleganten in konsistenten model za razlago in odkrivanje novih struktur, vendar
so tesno povezana s precej abstraktnejšimi matematičnimi pojmi. V tem poglavju
opisana struktura pa pokaže, da je možno združiti prednosti obeh pristopov.
V prejšnjem poglavju opisano dvojčenje je izvršeno na nivoju celih kristalnih domen. Takemu pojavu zato pravimo kristalno dvojčenje. Dvojčenje pa je lahko tudi
mehanizem za zlaganje osnovnih celic. Tak pristop je uporaben pri opisu strukture
mnogih trdnih snovi [29, 30]. Za dvojčenje na nivoju osnovnih celic veljajo enaka
načela kot za kristalno dvojčenje, le da namesto na celi domeni operacije dvojčenja
vršimo na samih osnovnih celicah. V našem modelu strukture ikozaedričnega kvazikristala predlagamo ciklično dvojčenje na nivoju osnovnih celic kot pristop za opis
in uspešno indeksiranje strukture v treh dimenzijah. S cikličnim dvojčenjem osnovnih celic dobimo enako strukturo kot z Ammannovim tlakovanjem in se na ta način
izognemo hiperprostorom. Po teoretični obravnavi strukture in njenih uklonskih
vzorcev smo konsistentnost preverili s simulacijo strukture. V Wolfram Mathematici napisana simulacija nam je omogočila konstrukcijo strukture s 1600 točkami
kvazikristalne mreže, s katero smo lahko neposredno preverili ujemanje rezultatov.
Primerjali smo eksperimentalne in simulirane uklonske vzorce, kot zelo zanimiv rezultat simulacije pa na koncu tega poglavja predstavim tudi globjo analizo faznih
razmerij med družinami kristalnih ravnin, ki so po pričakovanjih povezana preko
razmerja zlatega reza.

3.1

Konstrukcija strukture

Po analogiji z 2D Penroseovim tlakovanjem lahko v 3D z dvema osnovnima celicama
konstruiramo tako imenovano Ammannovo tlakovanje. 3D verziji Penroseovega ozkega in širokega romba sta ostri in topi zlati romboeder (Slika 3.2). Ploskve obeh
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romboedrov so zlati rombi, v katerih je razmerje dolge in kratke diagonale enako
zlatemu razmerju φ (Slika 3.1). Razlika med njima je, da se v ostrem zlatem romboedru v vrhu rombi stikajo z ostrimi koti, medtem ko se pri topem zlatem romboedru
v vrhu rombi stikajo s topimi koti. Telesna diagonala vsakega izmed dveh romboedrov, ki gre skozi ta dva nasprotna si vrhova, je tudi 3-števna simetrijska os telesa
in je vrisana z rdečo črto na sliki 3.2. Ostri in topi zlati romboeder sta edina možna
romboedra, ki imata za ploskve šest zlatih rombov.

Slika 3.1: Zlati romb: dolga in kratka diagonala sta v razmerju zlatega reza φ. To
nam da notranja kota α = 2 arctan(1/φ) = 63, 435◦ in β = 2 arctan(φ) = 116, 565◦ .
Slika je povzeta iz [31].

Slika 3.2: Dve osnovni celici 3D Ammannovega tlakovanja, analogni Penroseovima
ozkemu in širokemu rombu. Levo: ostri zlati romboeder. V vrhovoma se trije zlati
rombi stikajo z ostrimi koti. Telesna diagonala, ki povezuje ta dva vrhova, je 3števna simetrijska os in je vrisana z rdečo črto. Desno: topi zlati romboeder. V
vrhovoma se trije zlati rombi stikajo s topimi koti. Prav tako telesna diagonala, ki
povezuje ta dva vrhova, predstavlja 3-števno simetrijsko os. Ta diagonala je krajša
kot pri ostrem romboedru, zato je ta romboeder ožji.
Dve enaki osnovni celici se lahko združita (si delita skupno ploskev) le na dva
načina: bodisi sta dvojčeni ali pa nedvojčeni. Pri dvojčenem načinu sta zrcalno
orientirani, pri nedvojčenem pa se orientacija ohranja (Slika 3.3). Naš model bomo
zgradili s cikličnim dvojčenjem ostrih zlatih romboedrov in nadaljnim združevanjem
takih dvojčenih gruč. Topi zlati romboedri natančno zapolnijo vse prazne prostore,
ki pri taki konstrukciji nastanejo. Na ta način s tema dvema osnovnima celicama
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popolnoma zapolnimo ves prostor. Ker je primarna osnovna celica ostri zlati romboeder, si izberemo primitivne vektorje a1 , a2 in a3 vzdolž stranic tega romboedra
(Slika 3.4). Ti primitivni vektorji bodo baza naše strukture in namen je pokazati,
da s cikličnim dvojčenjem na nivoju ostrih osnovnih celic ti trije vektorji zadoščajo
za indeksiranje uklonskih vzorcev.

Slika 3.3: Dva enaka romboedra se lahko združita le na dva načina: lahko sta
dvojčena, pri čemer sta drug drugemu zrcalni sliki (levo), ali pa nedvojčena, pri
čemer se orientacija ohranja (desno).

Slika 3.4: Primitivne vektorje izberemo v smeri treh stranic enega izmed ostrih zlatih
romboedrov.
V naslednjem koraku konstruirajmo ciklično dvojčene gruče. 20 ostrih romboedrov lahko zložimo tako, da se vsi stikajo v skupnem vrhu in lokalno popolnoma
zapolnijo prostor. Teh 20 romboedrov je med seboj ciklično dvojčenih preko družine
ploskev {100}, ki se dotikajo skupnega vrha. Dobljeno geometrijsko telo se imenuje
rombični heksekontaeder (Slika 3.5). Take ciklično dvojčene gruče so osnovni element
naše 3D strukture. Hitro lahko preverimo, da se natančno skladajo z ikozaedrično
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simetrijo. Vseh dvanajst simetrijsko ekvivalentnih ciklično dvojčenih [100] smeri (od
katerih sta si po dve nasprotno vzporedni) tvori šest 5-števnih simetrijskih osi. Vseh
dvajset simetrijsko ekvivalentnih ciklično dvojčenih [111] smeri (od katerih sta si
po dve nasprotno vzporedni) tvori deset 3-števnih simetrijskih osi. Vseh trideset
simetrijsko ekvivalentnih ciklično dvojčenih [110] smeri (od katerih sta si po dve nasprotno vzporedni) pa tvori petnajst 2-števnih osi. Dvanajst 5-števnih stičišč tvori
ravno dvanajst oglišč ikozaedra.
Take cilkično dvojčene gruče se nadalje združujejo v večje strukture. Zanima
nas, v kakšnih faznih odnosih so gruče v taki večji strukturi. V ta namen si oglejmo
dve sosednji gruči. Ti dve sosednji gruči sta lahko bodisi vraščeni, pri čemer si delita
eno izmed osnovnih celic, ali pa sta zloženi, pri čemer si delita le eno ploskev, ki
je stičišče dveh nedvojčenih osnovnih celic. Obe možnosti prikazuje slika 3.6. Vse
prazne prostore med tako združenimi gručami, ki se jih ne da zapolniti z ostrimi
osnovnimi romboedri, natančno zapolnijo topi osnovni romboedri, na sliki označeni
z modro barvo. Pri obeh možnostih sosednji gruči ohranjata orientacijo in osnovne
celice zato ostajajo v fazi. To sledi iz dejstva, da si pri vraščenem načinu delita
skupno celico, kar ju drži v isti orientaciji, pri zloženem načinu pa sta povezani preko
dveh nedvojčenih celic, kar prav tako ohranja orientacijo. Gruče so lahko tudi dlje
narazen, vendar jih v vsakem primeru vmesne celice držijo v pravilnih orientacijah.
Iz tega lahko zaključimo, da je 20 orientacij ostrih romboedrov iz centralne gruče
tudi edinih 20 možnih orientacij v celem kristalu. Celice v celem kristalu so tako
v natančno določenih faznih razmerjih dolgega reda. V naslednjem podpoglavju
bomo iz teh dvajsetih dvojčenih orientacij rekonstruirali uklonski vzorec. Orientacija
centralne gruče prav tako določi možne orientacije topih romboedrov, ki niso nič
drugega kot prazni prostori med gručami ostrih romboedrov. Teh orientacij je 30.
Večjo strukturo smo v simulaciji zgradili začenši z eno centralno ciklično dvojčeno gručo. Ta gruča je služila kot seme, na katero se lahko celice nadalje zlagajo
le v točno določenih kompatibilnih orientacijah, opisanih zgoraj. Okoli te centralne
gruče smo z dodajanjem novih celic in gruč zgradili strukturo iz 1600 točk. Ta
struktura je na širši skali služila kot testni kristal, na katerem smo lahko simulirali
uklonske vzorce in preverjali fazno ujemanje na globalni ravni. Dejstvo, da se simulirani uklonski vzorec tako dobljene dvojčene strukture ujema z eksperimentalnim,
vliva optimizem, da je dejansko možno s kombinacijo principov tlakovanja in pa
upoštevanjem dvojčenja pri indeksiranju popolnoma opisati strukturo v treh dimenzijah brez potrebe po projekcijah iz 6D hiperprostora. Nekaj vmesnih korakov od
začetne gruče pa do končnega modela iz 1600 točk kaže slika 3.7.

3.2

Simulacija uklonskih vzorcev

Najprej smo simulirali uklonski vzorec zgolj z upoštevanjem vseh možnih dvojčenih
orientacij ostrih in topih osnovnih celic. Pri tem smo upoštevali zgolj prispevke
najnižjih Millerjevih indeksov 1̄1̄1̄ ≤ hkl ≤ 111 vsakega izmed dvojčenih romboedrov. Tako smo indeksirali najmočnejše uklonske pike s pomočjo le treh indeksov
ene izmed ostrih osnovnih celic. Vsi simulirani uklonski vzorci, ki jih bom na tem
mestu omenjal, so v smereh 5-števnih osi, seveda pa bi bil postopek za ostale smeri
popolnoma identičen. Za tem smo preverili, če se uklon dejansko ujema tudi na večji
strukturi iz 1600 točk, tako da smo neposredno izračunali Fourierovo transformacijo
v ravnini, pravokotni na (teoretični) vpadni žarek v smeri ene izmed 5-števnih osi.
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Slika 3.5: 20 ciklično dvojčenih ostrih zlatih romboedrov okoli skupnega vrha se
natančno zloži v gručo v obliki rombičnega heksekontaedra. To telo je tesno povezano z ikozaedrom in poseduje identične simetrijske grupe. Postavimo izhodišče v
center (skupni vrh vseh dvajsetih ostrih osnovnih celic) in primitivne vektorje a1 ,
a2 in a3 vzdolž treh stranic ene izmed osnovnih celic, ki se stikajo v centru (kot
na sliki 3.4). Vseh dvanajst simetrijsko ekvivalentnih ciklično dvojčenih [100] smeri
(od katerih sta si po dve nasprotno vzporedni) tvori šest 5-števnih simetrijskih osi
(zgoraj desno). Vseh dvajset simetrijsko ekvivalentnih ciklično dvojčenih [111] smeri
(od katerih sta si po dve nasprotno vzporedni) tvori deset 3-števnih simetrijskih osi
(spodaj levo). Vseh trideset simetrijsko ekvivalentnih ciklično dvojčenih [110] smeri
(od katerih sta si po dve nasprotno vzporedni) pa tvori petnajst 2-števnih osi (desno
spodaj). Če bi povezali vseh dvanajst 5-števnih oglišč, bi dobili vrisani ikozaeder.
Poglejmo si najprej ”uklonski vzorec” ene same ostre osnovne celice. Za bazne
vektorje a1 , a2 in a3 si izberimo kar tri stranice romboedra, tako kot kaže slika 3.4.
Če postavimo center ciklično dvojčene gruče dvajsetih ostrih romboedrov v izhodišče
tako izbranega koordinatnega sistema, bo vsaka izmed osi ai 5-števna simetrijska
os, kakor smo videli v prejšnjem podpoglavju. Zato si lahko brez izgube splošnosti
izberemo os a1 . Na koncu podpoglavja o uklonu na kristalni mreži smo omenili, da
v približku majhne valovne dolžine oziroma ravne Ewaldove krogle lahko vzamemo
za uklonski vzorec kar presek recipročnega prostora z ravnino, pravokotno na vpadni
žarek, oziroma v simulaciji pravokotno na os a1 . Tak model uklonskega vzorca lahko
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Slika 3.6: Dva načina združevanja ciklično dvojčenih gruč. Zgoraj: gruči sta vraščeni
in si delita eno skupno osnovno celico. Z rdečo barvo so označene osnovne celice z
enako orientacijo. Iz tega je videti, da tako združene gruče ostajajo v točno določenih
faznih razmerjih skozi cel kristal. Z modro barvo sta označena dva izmed praznih
prostorov, ki pri tem nastanejo in ki jih ni mogoče zapolniti z ostrimi osnovnimi
celicami. Ti prazni prostori pa se natančno ujemajo s topimi osnovnimi celicami,
torej z dodajanjem le-teh popolnoma zapolnimo prostor. Spodaj: gruči sta zloženi
in si ne delita nobene osnovne celice. Stikata se na ploskvi, ki je stična ploskev
dveh nedvojčenih osnovnih celic. Ker se pri nedvojčenem načinu zlaganja prav tako
ohranja orientacija, se fazne povezave tudi v tem primeru ohranjajo. Spet so z rdečo
barvo označene vse enako orientirane osnovne celice, z modro pa tope osnovne celice,
ki zapolnijo vmesne prostore.

upravičimo tudi z dejstvom, da je vzorec končen. K uklonu elektronov namreč vedno prispeva le končno število vzporednih kristalnih ravnin. Zaradi te končnosti so
točke recipročne mreže razpotegnjene in tudi rahla ukrivljenost Ewaldove krogle jih
še vedno zajame. Višje Laue-jeve zone smo tukaj zanemarili. Iz prvega poglavja se
spomnimo, da so točke recipročne mreže določene z normalami kristalnih ravnin in
inverzno razdaljo med vzporednimi ravninami. V ravnini z normalo a1 bodo ležale
tiste točke recipročne mreže, katerih pripadajoče ravnine so vzporedne z a1 . Zato
lahko uklonski vzorec konstruiramo tako, da kar osnovno celico v realnem prostoru
projeciramo na presečno ravnino in narišemo pike na primernih razdaljah vzdolž
pravokotnic na vse vezne daljice med točkami projecirane celice. Tak uklonski vzo38
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Slika 3.7: Nekaj korakov v simulaciji večjega vzorca kvazikristala, od centralne gruče
do vzorca s 1600 točkami.
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rec skupaj s sliko ostrega romboedra v pripadajoči orientaciji za lažjo vizualizacijo
kaže slika 3.8. Ta uklonski vzorec je pravzaprav osnovna celica recipročne mreže,
projecirana vzdolž a1 .

Slika 3.8: Levo: ostra romboedrična osnovna celica, če jo gledamo vzdolž osi a1 .
Desno: Simuliran ”uklonski vzorec” te osnovne celice v smeri a1 . Ker delamo v približku ravne Ewaldove krogle, je ta uklonski vzorec presek recipročne osnovne celice
z ravnino, pravokotno na a1 . Na recipročni celici sta označeni piki, ki pripadata
ravninama (01̄0) in (001̄).
Z rotacijo ostrih romboedrov v vseh 20 možnih orientacij glede na izbrano os
dobimo uklonski vzorec ene ciklično dvojčene gruče, prikazan na sliki 3.9. Na tem
vzorcu sta indeksirani dve dvojčeni osnovni celici in njuna dvojčična ravnina (tp twinning plane). Intenziteta oziroma velikost posameznih pik je bila definirana kot
I ∝ 1 + log(n), kjer n označuje kolikokrat se je pika prekrila s prispevki vseh možnih
orientacij.
Isti postopek smo potem ponovili še za tope osnovne celice, ki so lahko v tridesetih možnih orientacijah, kompatibilnih z dvajsetimi orientacijami ostrih osnovnih
celic. Končni rezultat vseh možnih rotacij kaže slika 3.10. Vredno je za trenutek
primerjati oba uklonska vzorca, simulirana z rotacijo ostrih in topih osnovnih celic
v vse možne orientacije. Opazimo lahko, da uklonski vzorec topih romboedrov ne
doda nobenih novih smeri, kar smo tudi pričakovali, glede na argumente iz podpoglavja o konstrukciji strukture, da so vse možne orientacije določene le z dvajsetimi
orientacijami začetne gruče. Doda pa pike v nekaterih že obstoječih smereh, ampak
dlje od izhodišča. Tudi to je bilo pričakovati, saj daljši vektorji v recipročnem prostoru pomenijo krajše razdalje v realnem prostoru. Razdalje med ploskvami topega
romboedra so seveda krajše.
Končno lahko oba vzorca prekrijemo in opazimo, da se najmočnejše pike pravzaprav pokrijejo. Kombiniran vzorec s prispevki vseh osnovnih celic je na sliki 3.11,
kjer so bile naknadno v kristalografskem programu Ca.R.Ine 3.1 dodane še (primerno
šibkejše) pike zaradi možnega večkratnega dinamičnega sipanja.
S tem smo pokazali, da je mogoče uklonske vzorce ikozaedričnih struktur prav
lepo indeksirati le s tremi indeksi ene izmed ostrih romboedričnih osnovnih celic, pri
čemer je potrebno upoštevati ciklično dvojčenje. Tak pristop je očitno popolnoma
konsistenten s tlakovanjem, saj naša konstrukcija strukture ni nič drugega kot Ammannovo tlakovanje. Da pa preverimo, ali je naš model dejansko konsistenten, smo
izračunali Fourierovo transformacijo večje simulirane strukture s 1600 točkami in jo
primerjali z eksperimentalnimi uklonskimi slikami. Izbrali smo eno izmed šestih 5števnih osi centralne gruče in vse točke projecirali na ravnino, ki je pravokotna na to
os. FFT (Fast Fourier Transform) smo nato izvedli na tej 2D sliki in dobili uklonsko
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Slika 3.9: Simuliran uklonski vzorec ene ciklično dvojčene gruče, ki smo ga konstruirali z rotacijo ostre osnovne celice v vseh dvajset možnih orientacij in prekrivanjem
pripadajočih uklonskih vzorcev posameznih celic. Na sliki sta označeni dve recipročni osnovni celici, dvojčeni preko dvojčične ravnine (100), pripadajoča pika pa
je označena ”tp” (twinning plane). Intenziteta oziroma velikost posameznih pik je
bila definirana kot I ∝ 1 + log(n), kjer n označuje kolikokrat se je pika prekrila s
prispevki vseh možnih orientacij.
sliko. Primerjavo eksperimentalnega uklonskega vzorca Al6 M n kvazikristala in naše
simulacije prikazuje slika 3.12. Zelo natančno se ujemajo položaji uklonskih pik,
malo manj očitno pa je ujemanje v intenzitetah. Taka odstopanja so razumljiva,
saj smo simulacijo izvedli na relativno majhnem testnem vzorcu. Čeprav se 1600
atomov sliši veliko, v tridimenzionalni strukturi to pomeni v povprečju zgolj približno 12 atomov v vsaki smeri (123 = 1728), kar je še vedno precej malo. Pomemben
rezultat pa je, da so vse najmočnejše pike v eksperimentalnem vzorcu tudi v simulaciji najmočnejše in da ne dobimo nobenih odvečnih pik. Nekatere šibke pike, ki
so prisotne v eksperimentalnem vzorcu, v simulaciji sicer manjkajo, vendar spet iz
istega razloga (majhnost vzorca). Ker so intenzitete šibkih pik v naši simulaciji zaradi majhnosti vzorca precej nezanesljive, smo sliko prečistili tako, da smo ohranili
le zanesljive močnejše pike. Le-te so v zelo dobrem ujemanju z eksperimentom.
Zanimivo je na tem mestu omeniti, da naša simulacija ni uporabna le za Al6 M n.
Opisali smo namreč geometrijski model, ki ga lahko uporabimo za katerikoli ikozaedrični kvazikristal, seveda s primernim skaliranjem razdalj. Slika 3.13 prikazuje
primerjavo simuliranega uklonskega vzorca z eksperimentalnim uklonskim vzorcem
Ho-M g-Zn ikozaedričnega kvazikristala. Tudi tukaj je ujemanje zelo očitno.

3.3

Analiza faznih odnosov

Simulirano strukturo iz 1600 točk sem za tem uporabil še za malo globjo neposredno
analizo faznih razmerij dolgega dosega. Zanimali so me razmaki vzporednih ravnin.
Po vsem do sedaj povedanem pričakujem, da bodo razmaki v razmerjih zlatega reza
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Slika 3.10: Simuliran uklonski vzorec, sestavljen iz prispevkov topih osnovnih celic
v vseh tridesetih možnih rotacijah, kompatibilnih z dvajsetimi orientacijami ostrih
osnovnih celic. Prav tako sta indeksirani dve dvojčeni topi osnovni celici, dvojčeni
preko ravnine (010). Ker so tope osnovne celice ožje, dobimo v recipročnem prostoru
uklonske pike dlje od izhodišča.
φ. Izračuni so popolnoma v skladu s tem pričakovanjem. V vsaki družini vzporednih
ravnin dobimo več možnih razmakov, ki so povezani kot členi Fibonaccijevega zaporedja. Vsak izmed teh razmakov prispeva svojo piko v uklonskem vzorcu. Zato sem
preveril tudi, če so razdalje uklonskih pik v isti smeri dejansko povezane z razmerjem
φ.
Za lažjo vizualizacijo lahko analiziramo fazne odnose med vzporednimi ravninami
tako, da celo 3D strukturo točk projeciramo na ravnino, pravokotno na izbrano os
a1 . Isto projekcijo sem opisal že v prejšnjem podpoglavju, ko sem omenil, da smo
uklonski vzorec simulirali kot 2D FFT transformacijo te projekcije. Začnimo z analizo ene ciklično dvojčene gruče. Na sliki 3.14 levo je projekcija točk te gruče. Na
desni sliki pa je vrisana še ena družina vzporednih ravnin. Vzorec razdalj med temi
ravninami izgleda zelo znano. Seveda, spet smo prišli do 1D Fibonaccijevega kvazikristala! Meritev razdalj pokaže, da dejansko obstajata le dve razdalji, označimo
ju spet z L in S, pri čemer velja LS = φ. Del zaporedja v tem primeru ustreza
zaporedju intervalov LSLSLLSLSL. V prejšnjem poglavju smo že pokazali, da tak
1D kvazikristal pripelje do diskretnega Fourierovega spektra. Ker naša 3D struktura
vsebuje več takšnih med seboj zarotiranih družin vzporednih ravnin, bi lahko uklonski vzorec pravzaprav dobili tudi z rotacijo 1D uklonskega vzorca Fibonaccijevega
kvazikristala.
Zaradi zgoraj povedanega lahko sklepamo, da se fazne relacije v razmerju zlatega
reza φ odražajo tudi v samem uklonskem vzorcu. V ta namen si spet poglejmo
simuliran uklonski vzorec ene ciklično dvojčene gruče iz slike 3.11. Na sliki 3.15 so
vrisane razdalje do pik v dveh simetrijsko različnih smereh. Zares, v obeh primerih
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Slika 3.11: Simuliran uklonski vzorec s prispevki vseh možnih orientacij, tako ostrih
kot topih osnovnih celic. Šibkejše uklonske pike so bile naknadno dodane kot možnost večkratnega dinamičnega sipanja. Na sliki sta indeksirani dve ostri in dve topi
dvojčeni osnovni celici. Jasno je videti, da se smeri uklonskih pik ujemajo, vendar
tope osnovne celice dodajo dodatne (krajše) periode, kar v recipročnem prostoru
pomeni pike dlje od izhodišča.
so vse oddaljenosti pik v istih smereh od izhodišča med seboj natanko v razmerju φ.
Razlog je seveda v tem, da v družini vzporednih ravnin nimamo več le ene periode,
kot v običajnih kristalih, ampak več možnih razmakov, ki so povezani kot členi
Fibonaccijevega zaporedja. Vsak izmed teh razmakov prispeva svojo uklonsko piko.
Poglejmo si še projekcijo večje strukture. Projekcija vseh 1600 točk je prikazana
na sliki 3.16, kjer je vrisan tudi del ene izmed družin vzporednih ravnin. Videti je,
da zaporedje razdalj med ravninami sedaj ni več tako enostavno, kot v primeru le
ene gruče. Namreč, v tem primeru tudi dve razdalji L in S nista dovolj. Izkaže
se, da imamo tokrat tri možne razdalje, označimo jih z A, B in C. Primerjava teh
razdalj pokaže, da velja
B
A
=
= φ =⇒ A = B + C.
B
C

(3.1)

Del zaporedja ravnin bi tako ustrezal zaporedju
...BCBABCBABABCBAB...

(3.2)

Ali lahko v tem prepoznamo Fibonaccijevo zaporedje intervalov L in S? Seveda!
Zaporedje s tremi dolžinami intervalov si lahko mislimo kot člene iz dveh iteracij
konstrukcije Fibonaccijevega 1D tlakovanja. Označimo dolžini intervalov iz prve
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Slika 3.12: Primerjava eksperimentalnega elektronskega uklonskega vzorca Al6 M n
kvazikristala [32] vzdolž ene izmed 5-števnih osi (leva polovica slike) in našega simuliranega uklonskega vzorca, izračunanega s FFT transformacijo projekcije strukture
s 1600 točkami na ravnino, pravokotno na a1 .

Slika 3.13: Primerjava eksperimentalnega elektronskega uklonskega vzorca Ho-M gZn ikozaedričnega kvazikristala [28] vzdolž ene izmed 5-števnih osi (leva polovica
slike) in našega simuliranega uklonskega vzorca.
iteracije L1 in S1 , dolžini intervalov iz druge iteracije pa L2 in S2 . Konstrukcijo
(2.21) potemtakem z dolžinami intervalov zapišemo kot
L1 = L2 + S2
S1 = L2 .
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(3.3)

3.3. Analiza faznih odnosov

Slika 3.14: Levo: projekcija točk ciklično dvojčene gruče na ravnino, pravokotno na
a1 . Desno: označena je ena izmed družin vzporednih ravnin. Razmaki med temi
ravninami so le dveh možnih dolžin, L in S, kjer LS = φ, in tvorijo že znani 1D
Fibonaccijev kvazikristal LSLSLLSLSL. Kot že vemo iz prejšnjega poglavja tako
zaporedje intervalov povzroči točkast uklonski spekter.
Obe iteraciji skupaj torej vsebujeta tri razližne intervale, zato jih prepišimo v A, B
in C:
A = L1
B = L2 = S1
C = S2 .

(3.4)

Zaporedje (3.2) lahko potem s pomočjo relacij (3.3) in (3.4) zapišemo bodisi z
L1 in S1 ali pa z L2 in S2 :
BCBABCBABABCBAB =
= L1 S1 L1 L1 S1 L1 S1 L1 L1 S1 L1 S1
= L2 S2 L2 L2 S2 L2 S2 L2 L2 S2 L2 L2 S2 L2 S2 L2 L2 S2 L2 .

(3.5)

Obe zaporedji sta torej 1D kvaziperiodični tlakovanji. To je fraktalna narava kvaziperiodičnih tlakovanj, kajti na tak način lahko v neskončnost drobimo intervale v
razmerju φ in v vsaki iteraciji dobimo ekvivalentno zaporedje intervalov. Celotna
struktura je torej samopodobna in kvaziperiodičnost lahko opazimo na katerikoli
stopnji granularnosti. Če podrobneje pogledamo uklonski vzorec ikozaedričnega
kvazikristala, ugotovimo, da si je tudi ta samopodoben. Ne glede na to, kako stran
od izhodišča smo, se ponavljajo popolnoma isti vzorci uklonskih pik. V realnosti
seveda to ne gre v neskončnost, saj smo omejeni na eni strani z velikostjo atomske
osnovne celice in na drugi strani z velikostjo kristala, pa tudi ločljivost se zaradi
narave uklona na različnih velikostnih skalah spreminja oziroma izgine.
Povedano v zvezi z uklonskim vzorcem povzema slika 3.17. Če podrobneje pogledamo oba vrisana kolobarja, lahko prepoznamo v obeh identičen vzorec na drugačni
velikostni skali. Ti velikostni skali sta seveda zopet povezani z razmerjem φ. V eni
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Slika 3.15: Razmerje med oddaljenostmi pik v dveh simetrijsko različnih smereh v
simuliranem uklonskem vzorcu ene ciklično dvojčene gruče. Razmerje med razdaljama dveh pik v isti smeri od izhodišča je v obeh primerih enako φ.
izmed simetrijskih smeri so označene medsebojne razdalje uklonskih pik, kjer prav
tako prepoznamo zaporedje ABC.
Zaradi fraktalne narave kvaziperiodičnosti, kjer lahko isti vzorec prepoznamo na
večjih in manjših velikostnih skalah, se določene periodičnosti pojavljajo na nivoju
celega makroskopskega kristala. Prav zato so fazne povezave natančno ohranjene
na makroskopski ravni, kar omogoča ostro uklonsko sliko.
Lepota elementarne geometrije zlatega reza se prav veličastno izraža v kvazikristalih in navidez zelo kompleksnim strukturam vdihne preprostost. Vredno je
opaziti, da je φ edino razmerje, ki je možno tako v direktni kot v recipročni mreži,
to pa ravno zato, ker sta iz definicije zlatega reza inverza dveh števil v razmerju φ
prav tako v razmerju φ.

3.4

Kratek komentar na fizikalno strukturo snovi

Na koncu poglavja naj omenim, da je predmet našega dela le geometrijska struktura.
Le-to je možno aplicirati na katerikoli ikozaedrični kvazikristal, kot smo videli s
primerjavo z Al6 M n in Ho-M g-Zn. Za atomsko zgradbo smo predpostavili, da
so točke kvazikristalne mreže zasedene s pripadajočimi atomi v stehiometričnem
razmerju zlitine. V primeru Al6 M n bi to pomenilo naključno zasedenost točk z
Al in M n atomi v razmerju 6 : 1. Pri tem smo opazili, da je telesna diagonala
tope romboedrične osnovne celice prekratka, da bi bili obe oglišči zasedeni z Al ali
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Slika 3.16: Projekcija vseh 1600 točk celega modela strukture. Označenih je nekaj
vzporednih ravnin, ki si v tem primeru sledijo v treh različnih razdaljah, A, B in
C. Primerjava teh razdalj pa spet pokaže, da so povezane kot členi Fibonaccijevega
A
zaporedja: B
= B
= φ, oziroma A = B + C. Lahko si tudi mislimo, da vsebujejo
C
člene iz dveh iteracij Fibonaccijeve LS konstrukcije.
M n atomom. Iz ujemanja razdalj v simuliranem in eksperimentalnem uklonskem
vzorcu smo namreč izpeljali, da mora biti dolžina stranic romboedričnih osnovnih
celic a = 0, 435nm, kar pomeni, da je dolžina kratke telesne diagonale vzdolž 3števne simetrijske osi v topi osnovni celici do = 0, 245nm. Atomska radija Al in M n
sta rAl = 0, 143nm in rM n = 0, 135nm, iz česar je očitno, da v nobenem primeru
atoma ne moreta biti na razdalji d0 . Zato smo predpostavili, da je eno izmed teh
dveh oglišč v ozki osnovni celici nezasedeno. Te praznine se pojavljajo naključno,
zato ne kvarijo simetrije.
Ne glede na samo atomsko zgradbo nudi model kvazikristalne mreže podlago
za opis kristalne strukture. Če lahko kvazikristalno mrežo zadovoljivo opišemo v
treh dimenzijah, to pomeni poenostavitev modela in lažjo povezavo mreže z realno
atomsko zgradbo.
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Slika 3.17: Razmerja med oddaljenostmi uklonskih pik v eni simetrijski smeri v
uklonskem vzorcu cele strukture. V tem primeru lahko opazimo tri različne razmake
A
=
med pikami, ki jih označimo z A, B in C. Meritev teh razdalj pokaže, da je B
B
= φ, oziroma A = B + C. Vse tri razdalje so torej med seboj povezane kot členi
C
Fibonaccijevega zaporedja.
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Zaključek
Nobelova nagrada na področju kemije je bila leta 2011 podeljena Danu Shechtmanu
za odkritje kvazikristalov [33]. Odkritje je v kristalografijo vneslo novo bogastvo
in kvaziperiodičnim tlakovanjem, ki so pred tem živela le v svetu matematike, dodelilo vlogo tudi v fiziki. Še danes pa struktura in mehanizem rasti kvazikristalov
ostaja predmet debate. Kakšne interakcije med atomi pripeljejo do kvazikristalne
faze? Obstajajo algoritmi, ki simulirajo sekvenčno rast Ammannovega tlakovanja
izključno na podlagi lokalnih interakcij med sosednjimi celicami [34], vendar svet še
čaka na konsistenten fizikalni opis teh nenavadnih trdnih snovi. Globje razumevanje
kvazikristalov lahko ponudi uvid v fizikalne lastnosti, kot so termične, elektronske,
mehanske in optične karakteristike, kar potencialno odpira vrata v mnoge aplikacije.
Danes so v komercialni uporabi kvazikristalne prevleke, ki imajo podobne lastnosti
kot PTFE (Teflon). Vendar pa raziskave obetajo še veliko več, denimo manipulacijo
svetlobnih žarkov s fotonskimi kvazikristali [35]. Ne glede na aplikacije pa je pojav
kvazikristalov vsekakor spodbudil razmišljanje izven okvirov klasične kristalografije
in sprožil marsikatero inovativno idejo.
V našem prispevku smo ponudili opis, ki gradi na že poznanih načelih dvojčenja
in tlakovanja, s katerim si prizadevamo pokazati ekvivalenco obeh pristopov. Oba
namreč pripeljeta do popolnoma enake strukture, njuna kombinacija pa tako nudi
konsistenten in preprost opis ikozaedričnih kvazikristalov. Naš model smo zgradili v
treh dimenzijah, popolnoma brez pomoči 6-dimenzionalnih hiperprostorov. Dejstvo,
da se uklonski vzorci tako dobljenega modela zelo dobro ujemajo z eksperimentalnimi
uklonskimi vzorci, pomeni, da je možno zaobiti hiperprostor in strukturo opisati v
okviru klasične kristalografije s tremi Millerjevimi indeksi. Če lahko kvazikristalno
mrežo zadovoljivo opišemo v treh dimenzijah, to pomeni poenostavitev modela in
lažjo povezavo mreže z realno atomsko zgradbo. Zato menim, da lahko v pričujočem
magistrskem delu opisani model prispeva k lažjemu opisu in potemtakem hitrejšemu
napredku na področju kvazikristalov.
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