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Struktura sacharózy

Rentgenové záření je v dnešní době známo asi všem. Díky své vhodné pronikavosti hmotou se
využívá třeba při vizualizaci zlomenin kostí v medicíně. I když by se dalo mluvit o studiu struktury
kostí, bylo by to v kontextu tohoto tématu zavádějící. Strukturou totiž rozumíme prostorové vztahy
mezi atomy (případně ionty, či celými molekulami; v dalším textu taktéž), jejich vzdálenosti, úhly,
které svírají atd. Všechna tato data (a mnohá další) se dají získat rentgenostrukturní analýzou.
Samozřejmě, mluvit o vztazích mezi atomy má význam jenom v případě, že tyto vztahy budou jaksi
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„stejné“. Tento předpoklad je automaticky splněn v krystalu. Podle definice je totiž krystalem ta
oblast tuhé látky, kterou můžeme myšlenkově vystavět (případně teoreticky popisovat) pravidelným
opakováním nějakého vhodného rovnoběžnostěnu. Rovnoběžnostěn volíme tak, aby byl co nejmenší.
V případě, že je víc možností, počet pravých úhlů v něm musí být co největší (rovnoběžnostěn
musí rovněž splňovat určité symetrické předpoklady, ale o tom snad někdy příště). Takto zvolený
rovnoběžnostěn se nazývá elementární buňka.

Elementární buňka – její obsah
není zobrazen

Krystaly halitu – zbarvení
způsobeno nečistotami

Velkou výhodou krystalu je tedy to, že když popíšeme elementární buňku (tedy její tvar a to, co
je uvnitř), dokážeme popsat celý krystal, který má třeba 1015 krát větší objem. Každá elementární
buňka je totiž stejná, takže když si v krystalu vybereme libovolné místo, vždycky víme, co bude
nalevo, co napravo atd. Elementární buňky se musí opakovat tak, aby nevznikala prázdná místa
(např. stěny dvou sousedících buněk se musí dotýkat celou svou plochou). Tvar buňky je možno
popsat dvěma způsoby: buď nám stačí (matematicky) definovat tři různé vektory (na obrázku
~ a oc)
elementární buňky vektory oa,
~ ob
~ nebo potřebujeme znát velikosti hran (|oa|, |ob| a |oc|) a
úhly, které tyto hrany svírají (|^boc|, |^coa| a |^aob|).
V krystalografii se používá značení a = |oa|,b = |ob|, c = |oc|, α = |^boc|, β = |^coa|
a γ = |^aob|. Tyto hodnoty se nazývají mřížkové parametry. Různé krystalické látky mají
různé mřížkové parametry; toto se často využívá například při identifikaci minerálů. Třeba halit
(na obrázku) má mřížkové parametry a = b = c = 0,56 nm a α = β = γ = 90◦ . Všimněte si, že na
krystalech, které tvoří tuto srostlici, jsou pravé úhly makroskopicky pozorovatelné.
Opakování buněk můžeme chápat jako myšlenkové posunutí, a to podél hrany elementární buňky.
~ a oc
Proto o vektorech oa,
~ ob
~ mluvíme jako o translačních vektorech (translace znamená posun nebo
přemístění).
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Na obrázku (struktura sacharózy) je naznačena malá oblast krystalu cukru; zde je zřejmé, že
opakování („posunování“) probíhá ve všech směrech (patrné je hlavně opakování zepředu dozadu, o
něco méně v rovině „papíru“; faktem však je, že opakování probíhá i v náhodně zvolených směrech,
třebaže s větší periodou). Na dalším obrázku (geometrie molekuly cukru – sacharózy) je pak zvětšena
jedna molekula sacharózy. Všimněte si prostorového uspořádání, a zejména souhlasu s Haworthovým
popisem sacharidů.
Pokud se chceme věnovat krystalografii podrobněji, musíme připustit některá zjednodušení.
Fyzikální jevy popisující difrakci zjednodušíme na odraz od jakýchsi myšlených rovin, při popisu
symetrie budeme často ignorovat jeden z rozměrů. Rovněž krystaly, které mají různé poruchy
a nedokonalosti, budeme považovat za ideální. Odměnou za toto deformování reality nám budiž
(snad o něco) lepší pochopení principů a vztahů. Podívejme se tedy na pojmy jako mřížka a
motiv, ve dvou rozměrech. Na následujícím obrázku je znázorněna část dvourozměrné struktury,
kde stavebními částicemi jsou jakési žárovky nebo tlapky, cokoli chcete. Je důležité uvědomit si, že
opakování pokračuje všemi směry a je schopno souvisle pokrýt nekonečně velkou plochu.

„Žárovková struktura“

Šipkami s plným hrotem jsou na obrázku znázorněny translační vektory. Místo, kde začíná
nebo končí translační vektor, se nazývá uzlový bod. Je patrné, že i když umístíme koncové body
vektorů jinam než do středu žárovky, velikosti translačních vektorů ani úhly mezi nimi se nezmění.
Jediné, co se změní, je, že střed žárovky bude např. kousek napravo a dolů od uzlového bodu, ale
bude to platit pro každou žárovku a stejným způsobem. Šipkami s prázdným hrotem je naznačený
„náhodně“ vybraný směr. Všimněte si, že když se vydáme z levé horní žárovky tímto směrem, po
chvíli se dostaneme do místa, které nerozeznáme od původního (místo, kde končí šipka). Všechno
kolem bude vypadat stejně jako na začátku. Nyní už víme, že když stejnou vzdálenost urazíme
stejným směrem znovu, situace se bude opakovat.
Žárovka je v našem případě motivem. Motivem rozumíme objekt (např. nějakou skupinu
atomů), kterou můžeme stejným způsobem umístit do všech uzlových bodů, a dostaneme tak celou
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strukturu. Naopak, pokud bychom motivy odstranili a nahradili každý motiv jenom jedním bodem
(v geometrickém smyslu), dostali bychom systém uzlových bodů − mřížku. Pokud se ptáte, jaký
by to mělo význam, zkuste otočit obrázky vzhůru nohama a zjistíte, že žárovky jsou naopak. Na
mřížce se ale tato změna neprojeví (je samozřejmě nutné ignorovat šipky). Mřížku můžete dokonce
otočit jenom o devadesát stupňů a výsledek bude stejný (nezapomeňte, že mřížka je nekonečná).
To úzce souvisí s pojmem symetrie (snad v příštím kole). Symetrie motivu je nižší než symetrie
mřížky, a proto je taky symetrie celé struktury nižší, než by byla symetrie samotné mřížky.

Mřížka a motiv

Změnou motivu či mřížky dostaneme jinou strukturu:

Změněná mřížka

←

původní struktura

→

změněný motiv

Změnou motivu či mřížky dostaneme jinou strukturu: Je ale důležité uvědomit si, že opakování
nesmí byt za žádných okolností porušeno. Translační vektor nemůže změnit žárovku v šestiúhelník
ani transmutovat atomy.
Teď, když už víme něco o stavbě a popisu krystalu, zůstává podívat se na samotný experiment. K
tomu hlavnímu − k difrakci − se dostaneme v dalších kolech. Proč ale používáme právě rentgenové
záření? Pokud chceme „vidět“ jednotlivé atomy, musíme být schopni rozlišit dva objekty, které
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jsou od sebe vzdálené typicky něco kolem sto pikometrů (srovnejte např. s délkou vazby C–C).
Vlastnosti elektro-magnetického záření způsobují, že nejsme schopni rozlišit objekty, které jsou od
sebe vzdáleny méně, než je vlnová délka záření (toto chápejme jako řádovou hodnotu, ne jako exaktní
limit; problémy, které toto způsobují, se začínají projevovat postupně, ne skokem). Pro viditelné
světlo jsou to řádově stovky nanometrů, což je asi tisíckrát více než typická vzdálenost atomů.
Naproti tomu, rentgenové záření má menší vlnovou délku, řádově desítky až stovky pikometrů; což
je právě ideální hodnota, protože je srovnatelná se vzdálenostmi mezi atomy i rozměry elementární
buňky. Pokud budete řešit poněkud abstraktnější problémy M a N, zaměřte se spíš na rozměry
elementární buňky.

Schéma rentgenky

V tomto kole zbývá už jen říct si něco o tom, jak získáme rentgenové záření. Nejběžnějším
zdrojem je rentgenová lampa – rentgenka (schéma na obrázku). Rentgenka potřebuje napájení
vysokým napětím (až desítky tisíc voltů, výkon řádově v kilowattech). Elektronový paprsek ze
zdroje elektronů ostřeluje kovový terč a interakcí elektronů s atomy kovu vzniká rentgenové záření.
Při tom se uvolňuje značné množství tepla, takže rentgenka musí být docela intenzivně chlazena.
Paprsky opouštějí rentgenku berylliovým okénkem (má dobrou propustnost pro tento typ záření).

Spektrum záření generovaného rentgenkou
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Pro zjednodušení ignorujme spojitou část spektra (tzv. brzdné záření), povšimněme si několika
intenzivních linií (viz schematický obrázek spektra záření generovaného rentgenkou, na ose x je vlnová délka, na ose y intenzita v libovolných jednotkách), které vznikají tak, že elektron dopadajícího
paprsku se srazí s některým z elektronů v atomech kovového terče. Elektron v atomu je vyražen
a jeho místo okamžitě zaujme jiný elektron, z vyšší energetické hladiny. Přebytek jeho energie se
vyzáří ve formě elektro-magnetického záření.

Značení charakteristických linií

Nejintenzivnější linie vzniká zpravidla vyražením elektronu s nejnižší energií (elektronu, který se
nachází nejblíže k jádru) a jeho nahrazením elektronem z nejbližší vyšší energetické hladiny. Linie
se značí Kα , podle následujícího pravidla: Energetické hladiny elektronů se ve směru rostoucí energie
(čili rostoucí vzdálenosti od jádra, rovněž roste hlavní kvantové číslo) značí K, L, M, N atd. Když
je tedy zaplňována díra na druhé nejnižší energetické hladině, bude vznikat linie L atd. Malý index
určuje to, z jak moc vzdálené energetické hladiny pochází zaplňující elektron − nejbližší se značí α,
druhá nejbližší pak β atd. Viz obrázek o značení linií. Prvním, kdo matematicky analyzoval vztah
mezi frekvencí záření charakteristických linií a protonovým číslem, byl Henry Moseley v roce 1913.
Kromě jiného zjistil, že pro Kα čáry docela dobře platí:
f = (2,48 × 1015 Hz) × (Z − 1)2
Přispěl tak k rozvoji poznatků o stavbě atomu a k upřesnění údajů v tabulce prvků. Pokud to
někoho zajímá víc, ať hledá pod heslem Moseleyho zákon.
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