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1. Úvod 

 
Feroelektrické kapalné krystaly (FKK) jsou perspek-

tivním elektrooptickým materiálem pro realizaci nové 
generace displejů a plochých televizních obrazovek 1−4. Na 
rozdíl od klasických zobrazovačů s nematickými kapalný-
mi krystaly je nový typ řádově rychlej�í a některé jeho 
varianty (SSFLC) se vyznačují také bistabilním chováním 
resp. dlouhodobou pamětí. Značná pozornost je proto stále 
věnována syntéze nových sloučenin schopných tvořit chi-
rální smektické kapalné krystaly typu C (SmC*), které jsou 
pro praktické vyu�ití feroelektrických vlastností nejzajíma-
věj�í2,4,5. 

V předchozím článku6 byla popsána nadmolekulární 
struktura FKK, molekulární aspekty tvorby fáze SmC* 
a základní souvislosti mezi stavbou molekuly a vlastnost-
mi FKK. Tyto poznatky neztratily svoji platnost a toté� lze 
konstatovat i o předpovědi, �e při vývoji komerčně vyu�i-
telných FKK se prosadí koncepce feroelektrických směsí 
s indukovanou chiralitou. Jejich základem je normální 
smektická směs typu C (SmC) s optimalizovanými vlast-
nostmi, které bezprostředně nesouvisí s chiralitou molekul, 

tj. např. typ fázové polymorfie, teplotní interval funkce-
schopnosti, dvojlom aj. �roubovitá struktura s vhodným 
stoupáním resp. periodicitou struktury a vlastnosti s ní 
souvisící se pak indukují a optimalizují přídavkem chirál-
ních sloučenin � dopantů. Podmínkou ov�em je, �e rele-
vantní vlastnost (v na�em případě spontánní polarizace Ps) 
je u dopantu extrémně zvýrazněná, aby bylo �ádoucího 
efektu dosa�eno při co nejni��í koncentraci s minimálním 
ovlivněním ostatních parametrů. Nezanedbatelnou před-
ností tohoto postupu je i men�í finanční náročnost vzhle-
dem k men�í spotřebě čistých chirálních surovin 
(enantiomerů). Samotné sloučeniny s extrémně vysokou Ps 
(event. jejich směsi) jsou zajímavé pro realizaci rychle 
modulovatelných elektrooptických buněk (106 Hz) na bázi 
elektroklinického jevu v mezofázi SmA* (cit.1,3), tj. smek-
tické mezofázi typu A tvořené chirálními molekulami. 

Tento článek je věnován problematice chirálních 
sloučenin tvořících fázi SmC* s vysokou spontánní polari-
zací Ps, co� je stě�ejní materiálový parametr feroelektric-
kých kapalných krystalů. V této oblasti do�lo v několika 
uplynulých letech k velmi významnému pokroku a hodno-
ty Ps zji�těné u řady nově syntetizovaných látek jsou více 
ne� desetinásobkem nejvy��ích hodnot publikovaných 
v předchozím článku6. 

Je ov�em třeba zdůraznit, �e hodnota Ps je značně 
teplotně závislá. S rostoucí teplotou klesá a zaniká při pře-
chodu fáze SmC* na teplotně stabilněj�í fázi SmA, fázi 
chirální nematickou (N*), event. na isotropní kapalinu při 
určité teplotě Tc.  Typický průběh takové teplotní závislosti 

Obr. 1. Teplotní závislost spontánní polarizace u sloučenin 
typu XV pro X = F (podle 19); n, m � počet uhlíků v koncovém 
alifatickém řetězci (viz tab. VIII). Tc � teplota přeměny fáze 
SmC* na fázi bez spontánní polarizace 
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je znázorněn na obr. 1. Teplotní interval existence fáze 
SmC* je navíc u různých sloučenin různě vysoko na teplot-
ní stupnici. Pro srovnávání spontánní polarizace se proto 
u�ívají její hodnoty odpovídající teplotě o zvolenou hod-
notu ni��í ne�  Tc (obvykle při Tc  = 5, 10 nebo 20 °C). 
Poněkud men�í výpovědní hodnotu mají maximální namě-
řené hodnoty Ps. Mo�nosti srovnání spontánní polarizace 
různých sloučenin při stejné teplotě jsou ojedinělé. 

 
 

2.  Vliv molekulární struktury na spontánní  
polarizaci 
 
Spontánní polarizace zásadním způsobem ovlivňuje 

chování FKK v elektrickém poli a její hodnota musí být 
pečlivě optimalizována pro jednotlivé typy elektrooptic-
kých buněk. Nejde přitom jen o absolutní hodnotu Ps a její 
znaménko, ale i o vhodnou kombinaci s hodnotou stoupání 
�roubovice jak smektické, tak i cholesterické mezofáze 
a také o její vztah k celkové konfiguraci molekuly. Proto 
jsou hledány stále dal�í sloučeniny. Dobrým vodítkem jsou 
přitom některá ji� ověřená pravidla, k jejich� lep�ímu po-
chopení bude dobré zopakovat si kritéria tvorby chirální 
smektické mezofáze s feroelektrickými vlastnostmi. 

 
2 . 1 .  M o l e k u l á r n í  a s p e k t y  t v o r b y   

m e z o f á z e  S m C *   
 
Základní po�adavky kladené na molekuly schopné 

tvořit chirální smektickou mezofázi typu C lze shrnout 
následovně: 
− Musí mít tyčinkový tvar a schopnost tvořit vrstevna-

tou mezofázi s odklonem podélných os molekul od 
normály, tj. vlastně smektickou mezofázi SmC, SmF, 
SmH apod. Podrobněji viz např. (cit.7). 

− Musí mít příčný dipólový moment, přičem� funkční 
skupina, která je jeho nositelkou (např. −C=O, −C≡N, 
−Cl aj.) by měla být neschopná volné rotace vůči 
skupině s asymetrickým uhlíkem C*. 

− Musí být chirální (buď pravo- nebo levotočivé), tzn. 
�e musí obsahovat alespoň jeden asymetrický uhlík, 
zpravidla na jednom nebo na obou koncích molekuly. 
Zprávy o chirálních smektogenních sloučeninách 
s asymetrickým uhlíkem v centrální části molekuly 
jsou zatím výjimečné8. Splnění této podmínky je sice 
nutné, ale ne v�dy postačující k vyvolání �roubovité 
struktury smektické mezofáze. 
V následující diskusi se omezíme na sloučeniny obsa-

hující asymetrický uhlík pouze na jedné straně molekuly, 
poněvad� mo�nosti praktického vyu�ití látek 
s asymetrickým uhlíkem na obou koncích a v centrálním 
skeletu molekuly jsou omezené.  Kromě toho je těchto 
sloučenin známo příli� malé mno�ství na vyvozování 
obecně platných souvislostí. 

Pro dal�í popis je výhodné rozdělit si typickou tyčin-
kovou molekulu sloučeniny tvořící FKK na několik částí : 

R � K � X � K � Y � K �  Z �  R* 

− Centrální lineární rigidní skelet tvořený zpravidla 
dvěma a� třemi aromatickými nebo heteroaromatic-
kými kruhy K, spojenými přes skupiny X, Y 
(zpravidla je to jednoduchá vazba, −COO−, −CH=N−, 
−N=N− apod.). 

− Nechirální koncový substituent R (zpravidla neroz-
větvená alkyl- nebo alkoxyskupina). 

− Spojovací skupina Z tvořená buď jednoduchou vaz-
bou nebo kombinací i více skupin, z nich� některé 
vná�ejí do molekuly příčný dipólový moment (např. 
−CH2−, CH=CH−, −COO−, −CO−). 

− Chirální substituent R* s jedním nebo dvěma asymet-
rickými uhlíky C*, nejčastěji −C*H(CH3)−(CH2)mCH3, 
m = 1 a� 5. 
Počet sloučenin tvořících feroelektrickou mezofázi se 

v současné době počítá na tisíce. Bohu�el, zdaleka ne 
u v�ech byly publikovány hodnoty Ps při srovnatelné tep-
lotě, co� poněkud komplikuje posuzování faktorů, které Ps 
ovlivňují. Nejdůle�itěj�í mo�nosti zvy�ování Ps budou 
diskutovány dále.  

 
 

3. Způsoby zvy�ování spontánní polarizace 
 
Obecnou podmínkou vzniku spontánní polarizace Ps 

je působení souboru usměrněných příčných molekulárních 
dipólových momentů pi. V ideálním případě platí Ps = Σ pi 
a zvý�ení pi je tedy přirozenou cestou ke zvý�ení spontánní 
polarizace. U kapalných krystalů je v�ak usměrněné půso-
bení dipólových momentů naru�ováno mo�ností rotace 
molekul kolem podélné osy a mo�ností řady víceméně 
volných intramolekulárních rotací. Jejich potlačení je proto 
dal�í z hlavních cest ke zvý�ení Ps. Obě naznačené cesty 
úzce souvisí s konfigurací chirálního centra molekul, po-
čtem asymetrických uhlíků v něm a se způsobem jeho 
vazby k centrálnímu skeletu molekuly. Proto byly 
v posledních letech usilovně zkou�eny stále nové chirální 
substituenty (viz např. tabulka I), tak�e se podařilo připra-
vit látky s hodnotami spontánní polarizace řádově 
102 nC cm−2.  

Substituenty CmH2m+1 event. CnH2n+1 ve v�ech tabul-
kách jsou nerozvětvené. Kruhy −C6H4− jsou vázány 
v polohách 1,4. 

 
3 . 1 .  O m e z e n í  r o t a c e  m o l e k u l  

 
Hodnota spontánní polarizace úzce souvisí 

s pravidelností uspořádání molekulových dipólových mo-
mentů orientovaných kolmo k podélné ose, tj. s tzv. para-
metrem uspořádání (Sk) příčných os molekul. Jeho hodnota 
se mů�e pohybovat v rozmezí od jedné pro dokonalé uspo-
řádání do nuly při zcela chaotickém uspořádání v důsledku 
volné rotace molekul kolem podélné osy. V posledním 
případě je samozřejmě nulová i hodnota spontánní polari-
zace. Měřitelnou hodnotu Ps je mo�no očekávat pouze 
tehdy je-li rotace molekul brzděna alespoň do té míry, aby 
parametr Sk nabýval hodnot řádově 10−3 a více. Čím vět�í 
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je hodnota Sk, tím déle zaujímají příčné osy molekul FKK 
během brzděné rotace určitý přednostní směr a tím vět�í je 
příspěvek pi ke spontánní polarizaci celé smektické vrstvy. 
K dostatečnému zbrzdění rotace stačí zpravidla sterické 
zábrany. Za hlavní se pokládá chirální skupina v podobě 
asymetrické �trojno�ky� její� brzdící účinek a tím i Sk 
rostou se zvy�ováním její asymetrie. Tomu odpovídající 
vzrůst hodnoty Ps byl pozorován v řadě případů (cit.9−12) 
a lze ho dokumentovat např. na sloučeninách s chirálním 
centrem typu �C*H(CH3)−CmH2m+1 (viz tab. II). Zvy�ovat 
Ps tímto způsobem nelze v�ak neomezeně. V�dy existuje 
určitá délka alifatického řetězce, po jejím� překročení na-
stává pokles spontánní polarizace9−11, co� lze dokumento-
vat sloučeninami II a III (tab. II). 

Bohu�el má tento postup i své nedostatky, poněvad� 
rozvětvení koncového substituentu v řadě případů sni�uje 
termickou stabilitu mezofáze, zu�uje teplotní interval její 
existence a mů�e jejímu vzniku i zcela zabránit (tab. II). 
Tento negativní vliv lze vykompenzovat prodlou�ením 
centrálního skeletu a naprostá vět�ina sloučenin se silně 
asymetrickým chirálním centrem R* (m = 6) také má 
v centrálním skeletu tři aromatické nebo heterocyklické 
kruhy. Za zmínku stojí, �e kombinace tohoto substituentu 
s tricyklickým skeletem esterového typu vedla k syntéze 
prvních chemicky stabilních sloučenin s dostatečně vyso-
kou spontánní polarizací (Ps ~ 50 nC cm−2) (cit.13), 

CnH2n+1−O−C6H4−OCO−C6H4−C6H4−O−C*H(CH3)−C6H13     
n = 5−12 
které byly základem prvních komerčních feroelektrických 
směsí japonské firmy Chisso Corp. pro elektrooptické 
aplikace v �irokém teplotním rozmezí kolem pokojové 
teploty. S nimi se také podařilo ji� v roce 1987 realizovat 
první české paměťové elektrooptické buňky s povrchově 
stabilizovaným FKK (cit.14). 

Vliv ostatních faktorů na rotaci molekul nelze jedno-
značně posoudit buď pro nedostatek údajů, nebo proto, �e 
např. postranní substituce centrálního skeletu je kromě 
sterických zábran doprovázena také vnesením významné-
ho příčného dipólového momentu. 

 
3 . 2 .   O m e z e n í  i n t r a m o l e k u l á r n í c h   

r o t a c í  
  
Řada jednoduchých vazeb přítomných v molekulách 

FKK umo�ňuje víceméně nezávislé otáčení jednotlivých 
stavebních prvků molekuly kolem její podélné osy. Tato 
okolnost je pokládána za druhou hlavní příčinu nízkého 
vkladu jednotlivých molekul do výsledného dipólového 
momentu smektické vrstvy, a to zvlá�tě v případě, �e do-
minantní příčný dipólový moment molekuly je schopný 
rotace nezávisle na chirální skupině. 

Tabulka  I   
Příklady chirálních substituentů 

−C*H(X)−R       X=CH3,F,Cl,Br,OH     R = alkyl nebo alkoxyskupina         (m = 2−8) 
−C*F(CH3)−COO−R    R = CmH2m+1   
−C*H(CF3)−CH2−COO−R    R = CmH2m+1   
−C*H(X)−C*H(CH3)−R   X = F,Cl,Br    R = C2H5      
−C*H(CH3)−Q−C*H(CH3)−R   Q = −O−CH2−, −COO−        R = C2H5, COO−C2H5 
−C*H(CH3)−Q−R    Q = −COO−, −CH2−COO−   R = CmH2m+1 (m = 1−8)  
 
 

C*H C(CH3)2

CH2

C*H C*H
O

C3H7
O

C6H13

O

* *

Tabulka II 
Teplotní interval tvorby fáze SmC* a maximální hodnoty Ps u sloučenin typu II a III. Vliv asymetrie chirálního centra 

II                    C8H17-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-CO-C*H(CH3)-CmH2m+1  
III                   C10H21-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-COO-C*H(CH3)-CH2-COO-CmH2m+1 

cit.11 
cit.12 

Sloučenina m Ps [nC cm−2] interval SmC∗ [°C]  
II 2 130 68−130 
II 6 403 60−132 
II 8 210 70−125 
III 1 26 103−120 
III 3 70 52−110 
III 5 29 49−96 
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Obecně se pokládá za cestu vedoucí k potlačení nega-
tivního vlivu intramolekulárních rotací zkracování vzdále-
nosti resp. sní�ení počtu podélných vazeb mezi působi�těm 
dipólového momentu a asymetrickým uhlíkem. Za krajní 
případ lze pokládat vnesení dominantního příčného dipólo-
vého momentu přímo do chirální skupiny, co� bude disku-
továno samostatně. 

Velmi nepříznivý vliv na Ps má methylenová skupina 
na místě spojovací skupiny Z. 

Její přítomnost vede (kromě změny znaménka) v�dy 
také k velmi podstatnému sní�ení absolutní hodnoty Ps; viz 
příklady v tab. III (cit.14).  

Vliv různých stavebních prvků molekuly je nutno 
v�dy posuzovat komplexně s přihlédnutím k celkové kon-
figuraci. Tak např. bifenylová skupina, pro kterou je cha-
rakteristická volná rotace kruhů kolem spojovací vazby, 
nemusí být v centrálním skeletu ru�ivým prvkem, pokud 
sousední skupiny vytvářejí podmínky pro mezomerní efekt 
zvy�ující řád vazby mezi kruhy a omezující volnost vzá-
jemné rotace. Lze to dokumentovat na sloučeninách 
v tabulce IV.  

Ve sloučenině VI lze předpokládat, �e mezomerní 
a indukční efekt navíc zvy�ují dipólový moment centrální 
karbonylové skupiny, tak�e tato sloučenina vyniká proti 
obdobným sloučeninám  (i díky silně asymetrickému chi-
rálnímu centru) vysokou hodnotou Ps. 

3 . 3 .   Z v ě t � e n í  p ř í č n é h o  d i p ó l o v é h o   
m o m e n t u  m o l e k u l  

 
Zvět�ení příčného dipólového momentu molekuly je 

dal�í cestou vedoucí ke zvý�ení velikosti Ps. Samozřejmě 
přitom značně závisí na tom, kde je dipólmoment umístěn 
a na objemnosti postranního substituentu. 

V naprosté vět�ině FKK je hlavním nositelem příčné-
ho dipólového momentu některá z funkčních skupin zabu-
dovaných v centrálním skeletu nebo ve spojovací skupině 
Z. Často jde o karbonylovou skupinu >C=O, její� dipólový 
moment mů�e být při vhodné konstelaci zvý�en mezomer-
ním efektem. 

Dal�í zvý�ení Ps lze dosáhnout postranní substitucí 
elektronegativními atomy či funkčními skupinami, které 
jsou akceptory elektronů. Vzhledem k mo�nostem intra-
molekulárních rotací přitom zvý�ení Ps značně závisí na 
místě substituce. Dva hlavní případy budou dále diskuto-
vány odděleně. 

 
3.3.1. Vliv postranních substituentů skeletu 

Tato substituce je účinná jak v blízkosti asymetrické-
ho uhlíku, tak i na vzdáleněj�ích částech centrálního skele-
tu. Roli v�ak zde hraje nejen zavedení dal�ího příčného 
dipólového momentu, ale i sterické zábrany rotace mole-
kul kolem podélné osy a intramolekulární rotace. Je rovně� 

Tabulka III 
Maximální hodnoty spontánní polarizace Ps u sloučenin typu IV a V.  Vliv spojovací skupiny Z 

IV   C10H21-O-C6H4-CH = N-C6H4-CH=CH-COO-C*H(CH3)-C2H5                    Ps = −18 nC cm−2 
V    C10H21-O-C6H4-CH = N-C6H4-CH=CH-COO-CH2-C*H(CH3)-C2H5            Ps =    3 nC cm−2 

cit.10 

cit.15 

Tabulka IV 
Hodnoty Ps pro teplotu −30 °C pod přechodem fáze SmC* na fázi SmA (cit.13) 

VI  C8H17-O-C6H4-OOC-C6H4-C6H4-O-C*H(CH3)-C6H13       Ps = 100 nC cm−2 
VII  C8H17-O-6H4-OOC-C6H4-C6H4-O-C*H(CH3)-C3H7       Ps =   76 nC cm−2 
VIII  C8H17-O-C6H4-COO-C6H4-C6H4-O-C*H(CH3)-C6H13        Ps =   48 nC cm−2

 

Tabulka V 
Hodnoty Ps (nC cm-2) při teplotě Tc −10 °C a existenční interval fáze SmC* při substituci na centrálním skeletu blízko asy-
metrického uhlíku v ortho poloze ke spojovací skupině Z (cit.16)   

X Ps    interval SmC∗ [°C]  
H 76 78−103 
F 85 52−104 
Cl 161 31−78 
Br 166 44−66 
CN 189 41−57 

IX                   CnH2n+1-O-C6H4-OOC-C6H4-C6H3(X)-O-C∗H(CH3)-C6H13  
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nutno počítat s vlivem postranních substituentů na teplotní 
stabilitu mezofáze. Nejčastěji pou�ívanými substituenty 
jsou halogeny (F, Cl, Br), nitrilová skupina (−C≡N) event. 
methylová skupina (−CH3). Jeden z mo�ných typů účinku 

těchto substituentů je zřejmý z údajů v tabulce V.  
S rostoucím objemem substituentu klesá termická 

stabilita mezofáze a �ířka jejího existenčního intervalu. 
Jako optimální lze proto označit substituci chlorem. Vý-
razné zvý�ení Ps lze přičíst tomu, �e pro případ přednostní 
konformace stanovené metodou MM (cit.16) a znázorněné 
na obr. 2a mají dipólové momenty vazby C�X a etherové 
skupiny −O− přibli�ně stejný směr a sčítají se. Současně se 
předpokládá restrikce rotace chirální skupiny v důsledku 
sterických zábran mezi fenylovou skupinou a methylovou 
skupinou v chirálním centru. 

U jiného typu centrálního skeletu (tab. VI) vidíme 
opět očekávané zvý�ení Ps v pořadí H < F < Cl < Br < CN, 
vliv na termickou stabilitu mezofáze je v�ak podstatně 
men�í ne� v předchozím případě a není jednoznačný16. 

Pravděpodobně  vůbec  nejvy��í  účinek v�ak  byl  
pozorován  při  substituci  nitroskupinou (−NO2), zvlá�tě 
pak u sloučeniny XIII v tab. VII.  

Obr. 2. Přednostní konformace a vzájemná orientace dipólo-
vých momentů µ polárních  skupin v blízkosti chirálního 
centra sloučenin typu IX (a) a XVII (b) 

a b 

Tabulka VI 
Hodnoty Ps (nC cm−2) při teplotě Tc −10 °C a existenční interval SmC* fáze při substituci na centrálním skeletu blízko asy-
metrického uhlíku v orto poloze ke spojovací skupině Z 

X    Ps      interval SmC∗ [°C]  
H   −45   78−99 
F −78 64−97 
Cl −123 72−95 
Br −131 42−87 
CN −160 67−90 

XI                        C8H17-O-C6H4-C6H4-OOC-C6H3(X)-O-C*H(CH3)-C6H13                                                   cit.16    

Tabulka VII 
Maximální naměřené hodnoty Ps při substituci nitro skupinou na centrálním skeletu blízko asymetrického uhlíku v orto 
poloze ke spojovací skupině Z  

XII   C10H21-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-O-C*H(CH3)-C6H13                      Ps (max) =   −80 nC cm−2     
XIII   C10H21-O-C6H4-C6H4-COO-C6H3(NO2)-O-C*H(CH3)-C6H13            Ps (max) = −550 nC cm−2 
XIV   C10H21-O-C6H4-C6H4-OOC-C6H3(NO2)-O-C*H(CH3)-C6H13            Ps (max) = −310 nC cm−2 

cit.13 

cit.17 
cit.17 

Tabulka VIII 
Hodnoty Ps (nC cm−2) při substituci centrálního skeletu daleko od asymetrického uhlíku v orto poloze k nechirálnímu sub-
stituentu R (cit.18). Hodnoty Ps  při teplotě Tc −10 °C  

XV   CnH2n+1-C6H4(X)-COO-C6H4-C6H4-OOC-C*H(CH3)-O-CmH2m+1        

n/m X = H X = F X = Cl X = Br X = CH3 X = OCH3 

8/5 91 127 153  121 66 
8/7 82 115 148   50 
10/7    152   
XVI   C10H21-C6H4(X)-COO-C6H4-C6H4-OOC-C*H(CH3)-O-CH2-C*H(CH3)-C2H5        

 X = H  X = Cl  X = CH3  
 118  206  153  
Hodnoty Ps pro X = H a X = Cl při teplotě Tc −20 °C; pro X = CH3 při teplotě Tc −5 °C 
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V dal�í tabulce VIII je zřejmý příznivý účinek po-
stranní substituce i na opačném konci skeletu ne� je asy-
metrický uhlík18,19. Příčina nepříznivého vlivu methoxylo-
vé skupiny nebyla zatím spolehlivě objasněna.  

Očekávaný příznivý účinek postranního substituentu 
se v�ak někdy vůbec nemusí dostavit. Jestli�e je např. spo-
jovací skupina Z tvořena karboxylem �COO−, jsou při 
přednostní konformaci dipólové momenty vazeb C−X 
a C=O namířeny proti sobě (obr. 1b), a výsledkem je sní-
�ení hodnoty Ps pozorované experimentálně (tab. IX). 
Samotná blízkost polární skupiny a chirálního centra není 
dostatečná pro zvý�ení hodnoty Ps (cit.16).  

Hodnotu Ps lze významně zvý�it také záměnou benze-
nového kruhu v centrálním skeletu molekuly heterocyklic-
kým kruhem. Příklad je uveden v tab. X (cit.20). 

 
3.3.2. Vliv substituce na asymetrickém uhlíku 

Jako efektivní se ukázalo zavedení příčného dipólové-
ho momentu přímo do chirálního centra, čím� je elimino-

ván případný negativní vliv intramolekulárních rotací. 
Příkladem jsou sloučeniny XX a� XXIII  v tab. XI (cit.20). 

Náhrada postranní alkylové skupiny nebo vodíku 
polárněj�í skupinou vede k podstatnému zvý�ení Ps. Rov-
ně� u dvojice sloučenin XXIV (cit.21) a XXV (cit.22) je 
zřejmé výrazné zvý�ení Ps zavedením chloru do chirální 
skupiny, přesto�e zbývající substituenty na asymetrickém 
uhlíku nejsou toto�né (tab. XII). Dal�í výrazné zvý�ení Ps 
přiná�í zavedení druhého asymetrického uhlíku do chirální 
skupiny (sloučenina XXVI, cit.22) . 

Zajímavé sloučeniny dokumentující příznivý vliv 
substituce fluorem na asymetrickém uhlíku jsou uvedeny 
v tab. XIII. Jsou i dokladem toho, �e právě v kombinaci 
s heterocyklem v centrálním skeletu lze hledat cestu k 
dosa�ení vysoké spontánní polarizace20. 

Z tabulek XI a XIII je zřejmé, jak závisí zvý�ení Ps na 
poloze, ve které je substituce halogenem na asymetrickém 
uhlíku provedena. Účinněj�í je náhrada vodíkového atomu.   

Na rozdíl od substituce na centrálním skeletu se zvy-

Tabulka IX 
Hodnoty spontánní polarizace Ps (nC cm−2) při substituci na centrálním skeletu blízko asymetrického uhlíku v orto poloze 
ke spojovací skupině Z (cit.16). Při teplotě Tc  −10 °C  

X = H 
X = F 
X = Cl 

Ps = 70 nC cm−2 

Ps = 60 nC cm−2 

Ps = 78 nC cm−2 

Tc = 122 °C 
Tc = 124 °C 
Tc = 97 °C 

XVII                             C8H17-O-C6H4-C6H4-COO-C6H3(X)-COO-C*H(CH3)-C6H13      

Tabulka X 
Zvý�ení spontánní polarizace Ps zavedením heterocyklického jádra do centrálního skeletu molekuly20. Hodnoty Ps jsou 
maximální naměřené 

XVIII                              
      

Ps = 438  nC cm−2        

XIX          Ps =   87  nC cm−2         

N 

N 
C6H13-O OCO-C*(CH3)F-C5H11 

C6H13-O OCO-C*(CH3)F-C5H11 

Tabulka XI 
Vliv zavedení fluoru do chirálního centra na hodnotu Ps při teplotě Tc −20 °C (cit.20) 

XX          C8H17-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-OOC-C*H(CH3)-C4H9          Ps =   15 nC cm−2 
XXI         C8H17-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-OOC-C*H(CF3)-C4H9         Ps =   98 nC cm−2

 

XXII        C8H17-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-OOC-C*H(F)-C4H9              Ps =   86 nC cm−2
 

XXIII       C8H17-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-OOC-C*F(CH3)-C4H9              Ps = 122 nC cm−2 

Tabulka XII 
Maximální naměřené hodnoty spontánní polarizace Ps (nC cm−2)  

XXIV    C8H17-O-C6H4-C6H4-OOC-C*H(CH3)-CH2CH3                                 Ps(max) = −6                      cit.21 

XXV      C8H17-O-C6H4-C6H4-OOC-C*H(Cl)-CH(CH3)2          Ps(max) = 140                    cit.22 

XXVI  C8H17-O-C6H4-C6H4-OOC-C*H(Cl)-C*H(CH3) -C2H5                       Ps(max) = 290                    cit.22 
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�uje účinek halogenu na Ps v řadě Br < Cl < F (viz 
tab. XIV, cit.23). Poněvad� v�ak rozdíly ve velikosti vazeb-
ného dipólového momentu C−X jsou malé, má významnou 
roli velikost atomu halogenu.  

Extrémně vysokou spontánní polarizaci mají slouče-
niny s chirálním centrem na bázi 5-alkylpentano-5-lactonu 
(cit.24,25). Maximální naměřené hodnoty Ps při teplotě ne-
celých 10 °C pod přechodem fáze SmC* na chirální nema-
tickou fázi jsou uvedeny v tab. XV.  

Tyto velmi vysoké hodnoty lze přičíst synergickému 
účinku dvou asymetrických uhlíků a přítomnosti polární 
skupiny přímo v chirálním centru, které má dobré sterické 
předpoklady k brzdění rotace molekuly.  

 
3 . 4 .  D a l � í  v l i v y  

 
Rovně� vhodně volená spojovací skupina Z mů�e 

velmi významně přispět ke zvý�ení spontánní polarizace, 
jak je zřejmé z následující tabulky XVI.  

Jiným faktorem, který příznivě ovlivňuje spontánní 
polarizaci, je přítomnost více polárních skupin s vhodnou 

přednostní konformací v sousedství asymetrického uhlíku 
(obr. 3). Příkladem jsou sloučeniny s chirálním centrem na 
bázi (S)-kyseliny máselné26, např. XXXIII (cit.27) 
a XXXIV (cit.28),  (tab. XVII). 

Vysokou spontánní polarizaci mívají zpravidla FKK 
s chirálním koncovým substituentem obsahujícím více 
asymetrických uhlíků. Přímé srovnání sloučenin li�ících 
se jen rozdílným počtem C* je ov�em problematické. Vy-

Tabulka XIII 
Vliv zavedení fluoru do chirálního centra na hodnotu Ps při teplotě Tc −10 °C  (cit.20) 

XXVII    Ps = 269 nC cm−2      

XXVIII   Ps = 32 nC cm−2      

XXIX  Ps = 192 nC cm−2      

N 

N 
C6H13-O OCO-C*(CH3)F-C4H9 

N 

N 
C6H13-O OCO-C*(CH3)H-C4H9 

N 

N 
C6H13-O OCO-C*(F)H-C4H9 

Tabulka XIV 
Hodnoty spontánní polarizace Ps (nC cm−2) při substituci halogenem na asymetrickém uhlíku při teplotě Tc −10 °C (cit.23)  

XXX                     
 
      
                                 X = F   Ps = 85 nC cm−2         X = Cl   Ps = 70 nC cm−2          X = Br   Ps = 50 nC cm−2   

COO 
OOC−C*H(X)-C*H(CH3)CH2CH3      

C10H21O  

Tabulka XV 
Maximální hodnoty Ps fáze SmC* u sloučenin s chirálním centrem na bázi valerolactonu 

XXXII          Ps ≈ −400 nC cm−2                                  cit.25    
 

C4H9 

O 
O 

* * C8H17-O COO  

Obr. 3. Vzájemná orientace postranních dipólových momentů 
µ polárních skupin v blízkosti chirálního  centra u sloučenin 
typu XXXIII a XXXIV 
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sokou hodnotu Ps nepochybně nezaručuje jen prosté zvý-
�ení počtu C*, významnou roli hraje celková změna konfi-
gurace chirálního substituentu s tím spojená, vzájemná 
orientace dipólů v něm a volnost jejich rotace. Příkladem 
mohou být sloučeniny29,30 v tab. XVIII. V ojediněle se 
vyskytující sloučenině se třemi asymetrickými uhlíky 
(XXXVII, cit.30) se bohu�el nepříznivě projevuje methyle-
nová skupina mezi druhým a třetím C*.   

Velmi vysoká spontánní polarizace a navíc také tvor-
ba antiferoelektrické fáze (SmCA

*) byla zji�těna u slouče-
nin se silně fluorovaným koncovým alkylovým řetězcem 
v tab. XIX (cit.31). 

Dal�í vlivy jsou podstatně méně významné a často 
nejednoznačné, jako např. počet uhlíků v lineárním konco-
vém alifatickém řetězci na protěj�ím konci molekuly 
k chirálnímu centru. 

4. Závěr 
 
Látek tvořících SmC* fázi bylo sice syntetizováno 

velké mno�ství, av�ak zdaleka ne u v�ech byly publiková-
ny údaje o spontánní polarizaci a dal�ích vlastnostech ma-
jících vliv na parametry elektrooptických buněk 
s ferroelektrickým kapalným krystalem. Existující soubor 
dat proto nestačí pro kvantitativní předpověď hodnot Ps 
a v dohledné době bohu�el nelze očekávat podstatné zlep-
�ení. Příliv relevantních údajů začíná slábnout, poněvad� 
zájem se obrací stále více k jiným látkám ne� jsou popsané 
tyčinkovité chirální molekuly. Do popředí zájmu se dostá-
vají kapalné krystaly, jejich� molekuly mají banánovitý 
tvar (banana, bownana, boomerang, bent-core molecules). 
Mnohé z nich tvoří nejen feroelektrické, ale ve vět�í míře  
i antiferoelektrické mezofáze, které jsou potenciálně zají-

Tabulka XVI 
Vliv spojovací skupiny Z na spontánní polarizaci Ps  

II                 C8H17-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-CO-C*H(CH3)-C6H13                            Ps = 403  nC cm−2                   cit.11 

IX              C8H17-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-COO-C*H(CH3)-C6H13                    Ps =   70 nC cm−2                    cit.16 

VIII       C8H17-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-O-C*H(CH3)-C6H13                     Ps =  −48 nC cm−2                   cit.13 

Tabulka XVII 
Teplotní interval tvorby fáze SmC*, maximální hodnoty spontánní polarizace Ps (nC cm−2) a hodnoty Ps při teplotě Tc −20 °C  

 ∆T SmC∗ (°C)  Ps (Tc −20 °C) Ps(max)  
XXXIII  96−145 120 210 
XXXIV 79−101 117 117 

XXXIII            CH2=CH(CH2)8-O-C6H4-C6H4�N=N�C6H4-COO-C*H(CH3)-COO-C2H5                               cit.27 

XXXIV            C6H13-O-C6H4-N=N-C6H4-COO-C6H4-COO-C*H(CH3)-COO-C6H13                                     cit.28 

Tabulka XVIII 
Teplotní interval tvorby fáze SmC* a maximální hodnoty Ps. Vliv počtu asymetrických uhlíků 

XXXV                                           ∆TSmC* = 3−61°C                                  Ps(max) = 55 nC cm−2                                     cit.29 

C8H17-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-COO-C*H(CH3)-COO-C7H15     
 
XXXVI                                         ∆TSmC* = 59−88 °C                                Ps(max) = 93 nC cm−2                                    cit.30 

C7H15-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-COO-C*H(CH3)-COO-C*H(CH3)-COO-C6H13     
 
XXXVII                                        ∆TSmC*= 98−104 °C                              Ps(max)= 113 nC cm−2                                    cit.30 

C7H15-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-COO-C*H(CH3)-COO-C*H(CH3)-COO-CH2-C*H(CH3)-C2H5    

Tabulka XIX 
Hodnoty Ps pro teplotu Tc −30 °C. Vliv fluorinace koncového alkylového řetězce R 

XXXVIII     CH3CH2CH2-COO-(CH2)3-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-COO-CH(CH3)-C6H13     Ps = 155  nC cm−2 
 
XXXIX        CF3CF2CF2-COO-(CH2)3-O-C6H4-C6H4-COO-C6H4-COO-CH(CH3)-C6H13       Ps = 340 nC cm−2                cit.31 
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mavé pro realizaci tristabilních elektrooptických prvků1,3. 
Jedná se např. o nelineární molekuly následujícího typu, 
kde jádro je aromatické  (obr. 4) nebo heteroaromatické 
a X, Y jsou polární skupiny (např. �COO−, −CH=N−) a R 
je alifatický řetězec32,33. Modely typické tyčinkové mole-
kuly (VIII) a banánovité molekuly (XL, cit.32 jsou pro 
srovnání znázorněny na obr. 5.)  
 
XL, (cit.32)      

 
 

        Tato práce vznikla za finanční podpory Ministerstva 
�kolství, mláde�e a tělovýchovy ČR (projekt č. MSM 
0021627501). 

 
 

LITERATURA 
 
  1. Lagerwall S. T.: Ferroelectric and Antiferroelectric 

Liquid Crystals. VCH, Weinheim 1999. 
  2.  Lueder E.: Liquid Crystal Displays. Wiley & Sons, 

Ltd., Chichester 2001. 
  3.  Kitzerow H.-S., Bahr C. (ed.): Chirality in Liquid 

Crystals. Springer, Wien 2001. 
  4.  Pirkl S.: Sdělovací technika 60 (10), 8 (1997);  60 

(11), 6 (1997). 

  5.  Finkenzeller U., Pausch A. E., Poetsch E., Suermann 
J.: Kontakte (Darmstadt) 2 (1993). 

  6.  Pirkl S.: Chem. Listy 80, 449 (1986). 
  7.  Beresnev L. A., Blinov L. M.: Ferroelectrics 33, 129 

(1981).      
  8.  Barbera J., Omena A., Serrano J. L.: Mol. Cryst. Liq. 

Cryst. 166, 167 (1989). 
  9.  Chin E., Goodby J. W., Patel J. S.: Mol. Cryst. Liq. 

Cryst. 157, 163 (1988).    
10.  Sakurai T., Sakamoto K., Honma M., Toshibo K., 

Ozaki M.: Ferroelectrics 58, 21 (1984). 
11.  Yoshizawa A., Nishiyama I., Fukumasa M., Hirai T., 

Yamane M.: Jpn. J. Appl. Phys. 28, L1269 (1989). 
12.  Nakauchi J., Kageyama Y., Hayashi S., Sakashita K.: 

Bull. Chem. Soc. Jpn. 62, 1685 (1989). 
13.  Inukai T., Saitoh S., Inoue H., Miyazawa K., Terashi-

ma K., Furukawa K.: Mol. Cryst. Liq. Cryst. 141, 251 
(1986). 

14.  Pirkl S.: Mol. Cryst. Liq. Cryst. 192, 317 (1990). 
15.  Uemoto T., Toshibo K., Inuishi Y.:  Mol. Cryst. Liq. 

Cryst. 67,137 (1981). 
16.  Furukawa K., Terashima K., Ichihashi M., Saitoh S., 

Miyazawa K., Inukai T.: Ferroelectrics 85, 839 
(1988). 

17.  Walba D. M., Ros M. B., Clark N. A., Shao R., John-
son K. M., Robinson M. G., Liu J. Y., Doroski D.:  
Mol. Cryst. Liq. Cryst. 198, 51 (1991). 

18.  Pachomov S.: PhD Thesis. Vysoká �kola chemicko-
technologická, Praha 1997.        

19.  Hamplová V., Bubnov A., Ka�par M., Pirkl S., Gloga-
rová M.: 7th European Conference on Liquid Crys-
tals, P138. Jaca, Spain 2003. 

20.  Hirai T., Yoshizawa A., Shiratori, Yokoyama A., 
Sherman C., Pagano-Stauffer L., Vohra R., Wand M.:  
SPIE 1665, 134 (1992).   

21. Terashima K., Ichihashi M., Kikuchi M., Furukawa 
K., Inukai T.:  Mol. Cryst. Liq. Cryst. 141, 237 
(1986). 

22. Bahr Ch., Heppke G.: Mol. Cryst. Liq. Cryst. Lett. 4, 
31 (1986). 

23.  Sierra T., Serrano J. L., Ros M. B., Ezcurra A., Zubia 
J.: J. Am. Chem. Soc. 114, 7645 (1992). 

24.  Nakauchi J., Uematsu M., Sakashita K., Kageyama 
Y., Hayashi S., Ikemoto T., Mori K.: Jap. J. Appl. 
Phys. 28, L1258 (1989).              

25.  Sakashita K., Ikemoto T., Nakaoka Y., Kamimura S., 
Kageyama Y., Terada F., Yoshihiro S., Mori K.: Liq. 
Cryst. 12, 769 (1992).    

26.  Bone M. F. Bradshaw M. J., Chan L. K. M., Coates 
D., Konstant J., Gemmell P. A., Gray G. W., Lacey 
D., Toyne K. J.: Mol. Cryst. Liq. Cryst. 164, 117 
(1988). 

27.  Zu-Sheng Xu, Lemieux R. P., Natansohn A., Rochon 
P., Shashidhar R.: Liq. Cryst. 26, 351 (1999). 

28.  Ka�par M., Bubnov A., Hamplová V., Pirkl S., Gloga-
rová M.: Liq. Cryst. 31, 821 (2004). 

29.  Taniguchi H., Ozaki M., Yoshino K., Satoh K., Yama-
saki N.: Ferroelectrics 77, 137 (1988). 

Obr. 4. Schematické znázornění banánovité molekuly 

Obr. 5. Modely typické banánovité molekuly (XL) a tyčinkové 
molekuly (VIII) 

VIII 

XLI 

C8H17 N HC COO OOC CH N C8H17



Chem. Listy 101, 1028−1037 (2007)                                                                                                                                          Referát 

1037 

30.  Ka�par M., Hamplová V., Novotná V., Glogarová M., 
Pociecha D., Vaněk P.: Liq. Cryst. 28, 1203 (2001). 

31.  Dabrowski R.: 7th International Conference on Ferro-
electric Liquid Crystals. Conference Summaries, p. 
12. Darmstadt 1999. 

32.  Matsunaga Y., Miyamoto S.: Mol. Cryst. Liq. Cryst. 
237, 311 (1993).             

33.  Ka�par M., Hamplová V., Novotná V., Glogarová M., 
Vaněk P.: J. Mater. Chem. 12, 2221  (2002). 
 
 
 

S. Pirkl (Department of Physics, Faculty of Chemical 
Technology, University of Pardubice,  Pardubice, Czech 
Republic): Ferroelectric Liquid Crystals with High 
Spontaneous Polarization 

 
The influence of chemical structure on spontaneous 

polarization, Ps, of a ferroelectric chiral smectic C meso-
phase is discussed. It is shown that the asymmetry, the 
presence of polar groups in the chiral centre, substitution, 
the presence of heterocycles in the central skeleton of the 
molecule and the hindrance of intramolecular rotations are 
the most important factors for the magnitude of the Ps. A 
survey of more than 60 compounds is presented including 
those with spontaneous polarization above 400 nC cm−2. 


