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1

Povzetek
V doktorski disertaciji preučujemo vpliv defektov in nereda, ki ga v opazovani tekoče-kristalni sistem vnesemo z ograjujočimi površinami in dodanimi
primesmi. Pri tem se omejimo na enoosne in termotropne tekoče kristale.
Nered, ki ga vnesemo v sistem, povzroča konflikte v urejenosti strukture in
lahko povzroči nastanek topoloških defektov.
V prvem delu disertacije se posvetimo preučevanju anihilacije defektov
kar vodi do zmanjšanja nereda v sistemu. Osredotočimo se na točkovna defekta v cilindrični kapilari, ki se pri ustreznih začetnih pogojih začneta približevati, in se pretvorita v obročasti strukturi, ki zlomita cilindrično simetrijo.
Med trkom se defekta zlijeta v strukturo z enojnim obročem. Glede na velikost nastalega enojnega obroča obstajata dva možna scenarija za končno
ravnovesno stanje. Sistem lahko preide v brez-defektno strukturo. Kadar
je velikost enojnega obroča ustrezna, se sistem lahko razvije v enakovredno
strukturo z dvema linijskima defektoma vzdolž glavne osi kapilare.
V drugem delu disertacije obravnavamo sistem z ureditvenim parametrom,
ki ima zlomljeno zvezno simetrijo, v katerega smo vnesli statični nered. Z
uporabo hipoteze Imry-Ma, ki predvideva vzpostavitev domenske strukture,
numerično računamo karakteristike sistema v bližini faznega prehoda. Pri
tem ločeno obravnavamo homogeno in nehomogeno domensko strukturo. Z
nehomogeno strukturo, kjer velikosti domen ustrezajo Gaussovi porazdelitvi,
razložimo profile odzivnih funkcij.
V zadnjem delu se osredotočimo na pojav fazne separacije kjer sistem
vsebuje odzivni nered. Za binarni sistem tekoči kristal – primesi, na podlagi ustreznih enačb, numerično računamo fazne diagrame. Pri tem preučujemo sistem s spreminjanjem velikosti dodanih primesi, jakosti sklopitve med
tekoče-kristalnimi molekulami in delci primesi ter naklona spreminjanja temperature faznega prehoda zaradi dodanih primesi.
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Title: Influence of defects and disorder on phase behavior of nematic
and smectic thermotropic liquid crystals

Abstract
Thesis deals with the influence of defects and disorder, which is introduced to the liquid crystal system by confining surface and inclusions. We
limit ourselves to uniaxial thermotropic liquid crystals. Disorder induces
conflicts in the liquid crystal ordering and therefore topological defects can
be created.
In the first part of the thesis we study annihilation of defects, which reduces disorder in the system. We focus on the point defects in cylindrical
capillary. Appropriate initial conditions can enable the defects to approach
each other and form ring-like structures, which break the cylindrical symmetry. As the defects collide they merge and form the structure with a single
ring. Depending on the size of the emerged ring we can distinguish between
two possible equilibrium structures. The system can evolve into defectless
structure. If the size of the emerged ring is large enough, the system creates
the structure with two line defects along the principal axis of the capillary.
In the second part of the thesis we study quenched disorder in the system whose order parameter experiences continuous symmetry break. Using
Imry-Ma theorem, which demands domain-like structure of the system, we
calculate numerically the properties in the vicinity of the phase transition.
We discuss both the homogeneous and inhomogeneous domain structure.
The inhomogeneous one is characterized by Gaussian distribution of the domain sizes. For both we explain the response-function profiles.
In the last part we focus on phase separation of the system with annealed
disorder. For the binary system liquid crystal-inclusions we numerically calculate phase diagrams altering the size of inclusions, the coupling between
liquid crystal molecules and inclusions and decreasing rate of the phase transition temperature.

Poglavje 1

Uvod
Snov najdemo v naravi običajno v treh agregatnih stanjih oz. fazah. To so
trdno, kapljevinsko in plinsko agregatno stanje. Za ponazoritev po navadi
uporabimo vodo. Pri nizkih temperaturah je voda v trdnem agregatnem
stanju, imenovanem led. Če zvišamo temperaturo ledu, pride pri temperaturi 0 0 C do prehoda v kapljevinsko stanje - vodo. Če vodo še naprej
segrevamo, preide pri temperaturi 100 0 C v plinsko agregatno stanje - paro.
Temperature, pri katerih pride do opisanih faznih prehodov, se nanašajo na
sistem pri normalnem zračnem tlaku. Različna agregatna stanja imajo različno urejenost atomov oz. molekul, ki sestavljajo opazovani sistem. Najbolj
urejen je sistem v trdnem agregatnem stanju. Takrat so atomi oz. molekule
povezani med seboj v atomsko mrežo in je interakcija med njimi največja. S
povečevanjem temperature se vezi med atomi oz. molekulami začnejo rahljati in trgati, zato je njihova medsebojna interakcija šibkejša. Sistem postaja
vedno manj urejen. Ko postane sistem neurejen so interakcije med gradniki
relativno zanemarljive. Takrat je sistem izotropen.
Obstajajo tudi snovi, ki lahko pri določeni temperaturi izkazujejo lastnosti, ki so istočasno značilne za trdno snov in kapljevino. Primer takih
snovi so tekoči kristali. Običajno jih tvorijo diskaste ali pa podolgovate organske ogljikovodikove molekule. Slednje bodo tudi predmet naše obravnave.
Tekoči kristali lahko med trdno in kapljevinsko fazo formirajo dodatne faze.
Kapljevinska faza je “visoko-temperaturna” faza, saj nastopa pri temperaturi, ki je višja od tiste, pri kateri se začnejo kazati tekoče-kristalne lastnosti
materiala. Ima izotropno simetrijo, zato ji pravimo tudi izotropna faza (I).
Z zmanjševanjem temperature, se začnejo pojavljati lastnosti, ki so značilne
za tekoče kristale. Pri tem ločimo nematsko (N) in različne smektične (Sm)
faze [1, 2, 3, 4]. Poimenovanje faz je povezano z orientacijo molekul tekočih
kristalov v prostoru, kjer ni nobenih zunanjih polj in površinskih vplivov. Na
orientacijo pa običajno vplivamo s spreminjanjem temperature (termotropni)
ali koncentracije (liotropni) molekul tekočih kristalov. V nadaljevanju se
bomo omejili na termotropne tekoče kristale.
3
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Slika 1.1: Različne faze, ki jih tvorijo podolgovate molekule. Na sliki (a)
imamo izotropno fazo, na (b) je nematska faza (b
n je direktor), na slikah (c)
in (d) pa smektični fazi A in C. V smektični C fazi so molekule nagnjene
glede na normalo na plasti za kot θ.
Najenostavnejša med tekoče-kristalnimi fazami je nematska faza. Ime
izvira iz grščine. V nematski fazi so molekule tekočih kristalov usmerjene
v določeno smer, a so težišča molekul neurejeno porazdeljena po prostoru,
ki ga molekule zasedajo. Povprečno ureditev molekul tekočih kristalov v
prostoru določamo z enotskim vektorjem1 n
b (r), ki ga imenujemo direktor.
Kaže v smeri povprečne usmerjenosti najdaljših osi podolgovatih molekul, ki
tvorijo tekoče-kristalno fazo, na nekem prostorninskem območju d 3 r. Ker so
molekule običajno nepolarne in paličaste oblike, sta n
b (r) in −b
n (r) enakovredna.
Molekule niso togo usmerjene v smeri, ki jo nakazuje direktor, a se urejenost
povečuje z zniževanjem temperature. Porazdeljenost molekul v bližini direktorja ustreza enoosni - cilindrični simetriji. Optična os snovi sovpada z
usmerjenostjo direktorja.
Na sliki 1.1 vidimo značilne ureditve molekul tekočih kristalov za posamezne
faze. V izotropni fazi (slika 1.1 (a)) so molekule usmerjene naključno v
poljubno smer v prostoru (na sliki vidimo le 2D primer). Tudi težišča molekul
so naključno porazdeljena po celotnem razpoložljivem prostoru. V nematski
fazi, ki je najpreprostejša tekoče-kristalna faza, so težišča molekul še vedno
naključno razporejena po prostoru, a so dolge osi molekul v povprečju usmerjene vzdolž direktorja n
b (r). Pravimo, da je zlomljena rotacijska simetrija. Z
zmanjševanjem temperature pride tudi do zloma translacijske simetrije, ko
1
V delu vse enotske vektorje označujem s strešico nad črko, ki označuje določeno vektorsko količino. Vektorje, ki v splošnem niso enotski označujem krepko.
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se tekoče-kristalne molekule začnejo povezovati v plastno strukturo. Znotraj
plasti so molekule v povprečju usmerjene v smer, ki jo nakazuje direktor pravokoten na plasti, a so njihova težišča še vedno naključno porazdeljena.
Plastno urejanje predstavlja periodično urejanje težišč molekul vzdolž direktorja. Taki strukturi pravimo smektična A (slika 1.1 (c)). Ko temperaturo
še dodatno zmanjšamo, se lahko tvori še smektična C faza (slika 1.1 (d)),
pri kateri se molekule znotraj plasti nagnejo glede na normalo na smektično
plast, za določen kot θ.
Kadar je sistem neograjen, je urejenost nematikov odvisna le od temperature in zunanjih električnih in magnetnih polj. Kvalitativno lahko tedaj
sistem opišemo s fenomenološko Landau-deGennesovo teorijo [1]. Omenjena teorija namesto mikroskopskih interakcij med molekulami obravnava
efektivne interakcije in makroskopski ureditveni parameter. Z uporabo take
fenomenološke teorije lahko zadovoljivo opišemo glavne tekoče-kristalne lastnosti v bližini faznega prehoda. Opis s povprečnim poljem zanemarja časovne
in prostorske fluktuacije, ki so pomembne prav v bližini faznih prehodov, kar
je slaba stran teorije. V nadaljevanju predstavimo osnovne značilnosti, v delu
obravnavanih sistemov, in njihovo trenutno raziskanost.
Tekoči kristali, ki so ograjeni s poroznimi snovmi, polimernimi matricami
oz. so pomešani s primesmi, so trenutno zanimivejši za raziskave. Tukaj je
urejenost, poleg medsebojnih interakcij med molekulami tekočih kristalov,
odvisna predvsem od interakcij molekul z ograjujočo površino. V nadaljevanju bomo spoznali nekaj osnovnih značilnosti sistemov, ki imajo v svoji
strukturi vključene topološke defekte.
Fizika topoloških defektov je uporabna tako v fiziki trdne snovi, kakor
tudi npr. v kozmologiji [5]. Tam so jo tudi najprej uporabili [6]. Zaradi
možnosti opazovanja in velikega števila kvalitativno različnih struktur, so
tekoči kristali še posebej primerni za obravnavo topoloških defektov. Večina
raziskav je bila opravljena v nematskih tekočih kristalih, saj nematsko fazo
določa le orientacijska urejenost. Pri združevanju, anihilaciji in drugih transformacijah defektov, slednji zadoščajo ohranitvenim zakonom. To pomeni, da
se topološki naboj q, ki ga določimo glede na strukturo direktorskega polja
v okolici defekta, znotraj zaprtega sistema ohranja. Ko sistem vsebuje dva
topološka naboja q1 = |q| in q2 = |q|, se ob združitvi defektov lahko pojavi
topološki naboj qnov = 2 |q|. Defekta lahko tudi anihilirata v “brez-defektno”
stanje in dobimo qnov = 0. V 3D imamo lahko le točkovne ali linijske defekte
[7]. Obe vrsti defektov imata v zaprtem 3D sistemu celoštevilčni topološki
naboj.
Pri nematikih ne moremo opisati defektnih struktur z direktorskim poljem, saj je direktorsko polje v točki defekta singularno. Zato je take strukture potrebno opisovati s tenzorskim ureditvenim parametrom. Elastične
deformacije so v bližini topološkega defekta relativno močne in so zaznavne
tipično na korelacijski razdalji ξ. Področje, na katerem je direktorsko polje
občutno deformirano, imenujemo jedro defekta. Struktura defekta je lahko
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enoosna ali dvoosna [8, 9, 10, 11, 12]. Zelo pogosto ima jedro defekta cilindrično simetrijo z enoosnim obročem, ki obdaja jedro [11, 13, 14]. Pri tem je
treba upoštevati, da so vse omenjene raziskave zgolj teoretične, saj je jedro
defekta premajhno za eksperimentalne raziskave.
V zadnjem obdobju se je težišče raziskav preselilo na dinamiko defektov.
Ena izmed bolj raziskovanih tem je tudi anihilacija defektov z različnima
Frankovima indeksoma v ograjenih geometrijah. Velika večina raziskav se
je orientirala predvsem na fazo pred trkom defektov. V tej fazi je razdalja
med defektoma večja od 1µm, zato sta tudi optično ločljiva. Raziskave so
zajemale točkovne [15, 16, 17, 18] in linijske defekte [19, 20, 21]. Raziskovali so predvsem časovno odvisnost povprečne razdalje ξ d med sosednjima
defektoma.
V neograjenem vzorcu poteka interakcija med točkovnima defektoma
preko direktorskega polja, ki ima obliko dipola. V ograjenem vzorcu pa
površina znatno vpliva na interakcijo med defektoma, posebej če je povprečna
razdalja med defektoma ξ d primerljiva s tipično linearno velikostjo R omejujoče geometrije. V cilindrični geometriji je R polmer cilindra. V primeru,
ko velja ξ d > 2R, interakcija med defektoma ni več zaznavna [17]. Pravimo, da sta defekta razklopljena. Za točkovne defekte v cilindru [15, 17],
za katere velja ξ d < 2R, in za linijske defekte v planparalelni celici [20]
√
velja ξ d ∝ tc − t, kjer je tc čas med začetkom opazovanja in trkom obeh
defektov. Opazili so tudi, da se hitrosti defektov opazno razlikujeta [18].
To anizotropnost hitrosti lahko pripišemo efektu “vzvratnega” toka (angl.
back-flow ) [19, 21] in elastični anizotropnosti [22].
Nedavno se je povečal interes tudi za preučevanje vpliva ujetega nereda z
naključno anizotropijo na fazno obnašanje sistema, ki je drugega reda takrat,
kadar nered ne vpliva na sistem. Zanimanje za ta problem se je začelo s članki
Larkina [23] ter Imry in Ma [24]. V ospredju so sistemi s faznim prehodom
drugega reda pri katerih se zlomi zvezna simetrija. Taki sistemi so izredno
dovzetni za motnje oz. nered v strukturi. V primeru šibkega nereda lahko
prehod drugega reda v takih sistemih preide v fazni prehod prvega reda.
Tudi v sistemih brez primesi oz. nečistoč lahko fluktuacije, ki so močno
sklopljene z ureditvenim parametrom, povzročijo spremembo vrste faznega
prehoda. V takem primeru govorimo o HLM (Halperin - Lubensky - Ma)
efektu [25].
V preteklih raziskavah na Heisenbergovih spinskih sistemih so s pristopom
z naključnim poljem oz. naključne anizotropnosti ugotovili, da fazni prehodi
prvega reda postanejo postopni, ko jakost nereda doseže določeno kritično
vrednost [26, 27, 28, 29]. Vpliv nereda na fazne prehode drugega reda pa je
še nepojasnjen zaradi nasprotujočih si rezultatov.
Glede na strukturo motene faze raziskave nakazujejo domensko strukturo
sistema s tipično velikostjo domen ξ D [24, 29, 30]. V tem primeru ima neurejen sistem urejenost kratkega dosega (angl. short range order ). Nekatere
teoretične raziskave napovedujejo za model z naključno anizotropnostjo in
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šibko jakostjo nereda algebrajsko upadanje korelacijske dolžine, kar je znak
za urejenost “kvazi-dolgega” dosega (angl. quasi long range order ) [31, 32].
Tudi numerične simulacije podpirajo eno in drugo možnost [33, 34].
Tekoči kristali so se izkazali za posebej primerne sisteme za preučevanje
omenjenih značilnosti. Posebej zaradi dostopnosti za eksperimente. V takih
sistemih nered v sistem vnesemo z ograditvijo v porozne snovi ali s primesmi
kot so npr. aerosilni nanodelci.
V sistemih, kjer imamo poleg molekul tekočih kristalov še gibljive primesi,
je možna fazna separacija. Tak proces v povezavi z neredom še ni bil sistematično obravnavan. Fazna separacija bi pojasnila tudi eksperimentalne
raziskave, ki so jih nedavno opravili Iannacchione [35] s sodelavci ter Sinha in
Aliev [36]. Do podobnih zaključkov so prišli tudi npr. Anderson in sodelavci
[37]. Običajno v modelih srečamo modela Carnaham - Starling oz. Flory Huggins, ki opisujeta izotropno interakcijo med delci v sistemu.
V dosedanjih raziskavah faznih separacij v tekoče-kristalnih mešanicah
so običajno, pri obravnavi izotropnih interakcij, izhajali iz Flory - Hugginsovega modela, nematske interakcije pa so bile opisane z modelom Maier
- Saupe [38, 39, 40] oz. z njegovim modificiranim modelom [41]. Anderson s sodelavci [37] je uporabil kombinacijo modelov Carnaham - Starling in
Landau - deGennes. Raziskovalci so običajno teoretično pojasnjevali eksperimentalno dobljene podatke, niso pa sistematično preučili vplivov posameznih
prispevkov v zapisu proste energije na fazni diagram obravnavane mešanice.
V nadaljevanju podamo vsebino in strukturo disertacije
Doktorsko disertacijo lahko razdelimo na tri dele. V prvem delu raziščemo interakcijo med točkovnima defektoma z različnim predznakom Frankovega
indeksa. Raziskava poteka na molekularnem, oziroma semi-mikroskopskem
nivoju, z uporabo molekularne Brownove dinamike. Ta nam, za razliko
od drugih numeričnih simulacij na podlagi molekularne dinamike, omogoča
makroskopski časovni doseg. Osredotočimo se predvsem na primer anihilacije točkovnih defektov v kapilari. Raziskati želimo celoten režim anihilacije, kar nam omogoča metoda Brownove molekularne dinamike. Izhajamo iz teoretičnega modela in simulacij, ki so jih izvedli Bradač s sodelavci
[42, 43, 44]. Spremljamo približevanje defektov, njuno hitrost in časovno
odvisnost medsebojne razdalje. Simulacije [43, 44, 45] nadgradimo z numerično in teoretično analizo dogajanja v sistemu po trku obeh defektov in
preučimo pogoje, ki so potrebni, da pride do anihilacije. Trk defektov v
meta-stabilni fazi lahko sproži nukleacijo v novo stabilno fazo. Raziščemo
tudi pogoje, ki so potrebni za tak prehod.
V drugem delu se naslonimo na eksperimentalne raziskave, ki se izvajajo
na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani (npr. [46, 47, 48]). V teh raziskavah
merijo temperaturno odvisnost specifične toplote tekočih kristalov, ki so jim
dodali aerosilne delce, oz. so tekoče kristale “zaprli” v porozno snov. Tekoči
kristali prehajajo z zniževanjem temperature iz izotropne (I) v nematsko (N)
in nato v različne smektične faze. Eksperimentalne raziskave bomo podprli
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s teoretično analizo in numeričnimi izračuni. Izhajamo iz kontinuumskega
modela in hipoteze Imry-Ma [24]. Dosedanje teoretične raziskave so praviloma izhajale iz predpostavke, da je sistem v kontinuumskem približku prostorsko homogen, in da je predstavljiv s povprečno domeno. Toda številne
eksperimentalne raziskave [49, 50] kažejo, da nehomogenost bistveno vpliva
na fazno obnašanje motenih sistemov. V nalogi se osredotočimo predvsem
na vpliv nehomogenosti na odziv motenih tekoče-kristalnih faz.
V tretjem delu raziščemo fazno separacijo v binarnem faznem sistemu
A+B, kjer npr. tekoči kristali tvorijo fazo A, faza B pa so primesi, ki
jih dodamo tekočim kristalom. Predpostavimo, da so primesi istočasno
izvor naključnega nereda. Izhajajoč iz Flory-Hugginsovega modela podrobno
preučimo vplive členov v prosti energiji, s katero opišemo sistem, na fazno
separacijo. S tem dobimo vpogled v veljavnost teoretičnega pristopa, ki se
trenutno uporablja. V nadaljevanju podajmo pregled poglavij disertacije in
njihovo vsebino.
V drugem poglavju se bomo seznanili z modeliranjem nematskih in smektičnih tekočih kristalov. Na podlagi definicije ureditvenih parametrov sledimo Landau-deGennes-Ginzburgovi makroskopski fenomenološki teoriji pri
opisu faznih prehodov med izotropno in nematsko, nematsko in smektično A
fazo, ter smektično A in smektično C fazo. Pri tem upoštevamo vplive nehomogenosti, ograditvenih površin in zunanjih polj. Sledi semi-mikroskopski
opis nematske faze in obravnava Brownove molekularne dinamike. Ta metoda
nam omogoča preučevanje pojavov na ustreznem časovnem območju pri simulaciji anihilacije točkovnih defektov v ograjeni geometriji. V naslednjem
podpoglavju obravnavamo topološke defekte in njihove, predvsem matematične, lastnosti pri opisu sistema v katerem pride do anihilacije topoloških
točkovnih defektov. V nadaljevanju spoznamo modele, ki nam pomagajo pri
obravnavi nereda in fazne separacije v tekočih kristalih. Pri tem se seznanimo z Imry-Ma teoremom, ki je ključnega pomena pri tovrstnih obravnavah.
V tretjem poglavju obravnavamo rezultate raziskav. V prvem podpoglavju
se seznanimo z anihilacijo nematskih točkovnih defektov v kapilari. Pri tem
uporabimo semi-mikroskopski pristop z Brownovo molekularno dinamiko,
ki nam omogoča nadgraditev dosedanjih raziskav, z obravnavo celotnega
režima anihilacije pred in po trku defektov. V nadaljevanju uporabimo še
kontinuumsko teorijo pri opisu dinamike obeh defektov. V naslednjem podpoglavju obravnavamo vpliv nereda na fazno obnašanje. Nered povzroči
delitev sistema na domene. Pri tem ločeno obravnavamo prostorsko homogen sistem, kjer sistem opišemo s povprečno domeno, in prostorsko nehomogen sistem, kjer velikost posamezne domene določimo s porazdelitveno
funkcijo. V našem primeru smo uporabili Gaussovo porazdelitveno funkcijo.
V obeh primerih se osredotočimo na izračun odzivne funkcije, ki je v našem
primeru specifična toplota pri konstantnem tlaku. Tretje poglavje zaključimo
z obravnavo vpliva nereda na fazno separacijo. Pri tem izhajamo iz FloryHugginsovega modela in obravnavamo posplošeni model, kjer so molekule

9
v mešanem sistemu različno velike. Analiziramo vplive velikosti dodanih
primesi, občutljivosti temperature faznega prehoda na dodane primesi, in
sklopitvene konstante na fazno separacijo. V ta namen izračunamo ustrezne
fazne diagrame. Disertacijo zaključimo s povzetki in najvažnejšimi ugotovitvami v zadnjem poglavju.
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Poglavje 2

Modeliranje tekočih kristalov
V tem poglavju bomo opisali posamezne, za našo obravnavo relevantne,
tekoče-kristalne faze s kontinuumsko Landau - deGennes - Ginzburgovo teorijo.
Ta je bila razvita za opis faznih prehodov drugega reda, oz. zveznih faznih
prehodov. Najpodrobneje bomo spoznali nematsko fazo, kjer bomo vpeljali
tudi vse, za analizo potrebne, elemente teorije. Najprej si bomo ogledali
nematsko fazo in vpeljali ureditveni parameter s katerim opišemo sistem.

2.1

Nematski ureditveni parameter

Težišča molekul tekočih kristalov so v nematski fazi razporejena izotropno
po celotnem vzorcu. Molekule so prosto gibljive. Istočasno pa so v povprečju
dolge osi molekul lokalno usmerjene v določeni smeri, ki jo označuje direktor
n
b (r). Lokalno poseduje nematska faza inverzijsko simetrijo. To pomeni,
da sta n
b (r) in −b
n (r) enakovredna. Zaradi orientacijske urejenosti molekul
tekočih kristalov je tenzor dielektričnosti anizotropen in lahko spreminja
smer polarizacije svetlobe pri njenem prehodu skozi snov. Tako nastanejo
za tekoče kristale značilni vzorci, ki jih lahko gledamo pod polarizacijskim
mikroskopom.
Pri obravnavi tekoče-kristalnih faz in faznih prehodov med njimi bomo
definirali količino, ki jo imenujemo ureditveni parameter. Ta naj bo v
izotropni fazi enak nič. V fazi, ki jo opisujemo, pa mora biti različen od
nič. Ureditvenega parametra ne moremo definirati s skalarjem, saj ta ne
podaja usmerjenosti. Tudi vektor ni ustrezen, saj nima inverzijske simetrije.
Primeren za opis je kvadrupolni tenzor. V najnižjem redu uporabljamo torej
tenzorski ureditveni parameter, ki ga običajno označimo s Q [1, 2]. Zanima
nas urejenost glede na izotropno fazo, zato je ureditveni tenzor Q brezsleden.
V izotropni fazi tenzor Q ustreza vrednosti 0.
Naj označuje enotski vektor νb trenutno smer najdaljše osi tekoče-kristalne
molekule, kot je prikazano na sliki 2.1. Tudi tukaj velja enakovrednost νb in
−b
ν . Naj bo trenutni kot med direktorjem n
b in νb enak θ. Ko povprečimo us11
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n^

q

n^

Slika 2.1: Trenutno os podolgovate molekule podaja enotski vektor νb
povprečno lokalno usmerjenost molekul TK pa direktor n
b.

merjenost molekul znotraj majhnega volumna d3 r in upoštevamo cilindrično
simetrijo, dobimo
1
3 cos2 θ − 1 .
(2.1)
2
Tu je S merilo za usmerjenost molekul vzdolž direktorja [1]. Pogosto ga
imenujemo tudi enoosni ureditveni parameter. Pri S = 1 so vse molekule
togo usmerjene v smeri direktorja, medtem ko so pri S = 0 izotropno usmerjene (izotropna faza) in je Q = 0. V enačbi (2.1) je P2 Legendre-ov polinom
druge stopnje. Tenzorski ureditveni parameter je definiran na sledeč način
S = hP2 (θ)i =

1
h3b
ν ⊗ νb − Ii .
(2.2)
2
V zadnji enačbi predstavlja I enotski tenzor. V tenzorski obliki lahko (2.2)
zapišemo kot
Q=

Qij =

1
h3ν i ν j − δ ij i .
2

(2.3)

Ugotovimo, da je Q simetrični tenzor. Če izraz v en. (2.3) povprečimo
po volumnu in se omejimo na enoosno obravnavo, dobimo
1
Qij = S (3ni nj − δ ij ) .
2
Naj bo npr. n
b = {0, 0, 1} . Tedaj lahko zapišemo

 1
−2S
0
0
− 12 S 0  .
Q= 0
0
0
S

(2.4)

(2.5)

V enoosnem primeru sta dve lastni vrednosti tenzorja Q enaki. V primeru
izotropne faze so vse tri lastne vrednosti enake 0. V vsakem primeru pa
mora biti vsota diagonalnih členov ureditvenega tenzorja enaka 0 oz. sl Q =
Q11 + Q22 + Q33 = 0, kjer pomeni sl Q sled tenzorja Q.
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Anizotropni tenzorski ureditveni parameter Q običajno povežemo z anizotropnostjo neke makroskopske količine. Navadno uporabljamo tenzor magnetne susceptibilnosti χij . Ta povezuje magnetni moment M z magnetnim
poljem H. V tenzorski obliki lahko zapišemo Mi = χij Hj . Za statična
magnetna polja je tenzor magnetne susceptibilnosti simetričen χ ij = χji . V
enoosni fazi zapišemo χij v lastnem koordinatnem sistemu kot


χ⊥ 0
0
(2.6)
χ =  0 χ⊥ 0  ,
0
0 χk

kjer sta χ⊥ in χk susceptibilnosti pravokotno in vzporedno glede na prednostno smer (v našem primeru smer osi z). Če zapišemo χ = sl χ I + χa ,
kjer je χa anizotropni del tenzorja magnetne susceptibilnosti, ki naj bo sorazmeren tenzorskemu ureditvenemu parametru Q, in upoštevamo en. (2.6)
in sl χ = 2χ⊥ + χk , sledi


1
Qij ∝ χij − δ ij sl χ .
(2.7)
3

2.2

Prosta energija sistema

Spoznali smo ureditveni parameter nematske faze, v nadaljevanju pa se bomo
posvetili njeni energijski obravnavi v bližini faznega prehoda. Po Landauovi teoriji [51] je prosta energija analitična funkcija ureditvenega parametra
in temperature. V splošnem je prosta energija funkcija tudi drugih količin,
vendar bomo to odvisnost zaenkrat zanemarili. Predpostavljamo, da je ureditveni parameter v bližini faznega prehoda majhen in da lahko prosto energijo
v takem primeru razvijemo po potencah invariant ureditvenega parametra
Q. Prosta energija je namreč skalar, zato je ne moremo izraziti neposredno
s tenzorjem, ampak poiščemo skalarno vrednost, ki je lastna tenzorju in se
ne spreminja. Izkaže se, da je primerna invarianta sled tenzorja Q. Velja

sl Q = 0, vendar pa je sl Qn v splošnem različna od 0. Landauovo kondenzacijsko energijo Fb neograjene faze sedaj zapišemo kot
Fb = F 0 +

Z h




2 i 3
A (T ) sl Q2 + B sl Q3 + C1 sl Q4 + C2 sl Q2
d r,

(2.8)
kjer je F0 prosta energija izotropne faze. V razvoju so koeficienti B, C1
in C2 neodvisni od temperature. Zaradi enostavnejše obravnave pripišemo
temperaturno odvisnost le koeficientu A.R Če se omejimo na enoosni primer
in uporabimo en. (2.4), sledi Fb = F0 + fh d3 r, kjer velja
fh =

a (T ) 2 b 3 c 4
S − S + S .
2
3
4

(2.9)
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gostota proste energije fh

4

T2

T1

T3

2

0

T4
-2

-4
-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

ureditveni parameter S

Slika 2.2: Odvisnost gostote proste energije fh od ureditvenega parametra S
za štiri tipične temperature
Tu je a (T ) = a0 (T − T∗ ) = 43 A (T ). Velja tudi b = − 69 B in c = 98 C1 + 16
9 C2 .
Pri tem je T∗ temperatura podhlajenosti izotropne faze v bližini faznega
prehoda. a0, b, in c so konstante. V enačbi (2.9) je predznak v drugem členu
negativen 1 . V tem primeru dobimo minimum gostote proste energije fh pri
pozitivnih vrednostih ureditvenega parametra S.
Na sliki 2.2 je prikazana gostota Landauove proste energije fh v odvisnosti od enoosnega ureditvenega parametra S (enačba (2.9)). Pri tem je
temperatura T1 najvišja temperatura in T4 najnižja. Pri T1 imamo samo
en minimum proste energije pri S = 0. Pri tej temperaturi je sistem v stabilni neurejeni - izotropni fazi, kjer je vrednost ureditvenega parametra S
identično enaka 0. Temperaturo postopno znižujmo. Pri temperaturi T 2 ima
2
gostota proste energije prevoj. Tam je ∂∂Sf2h = 0. Pri tej temperaturi se začne
formirati lokalni minimum pri pozitivnem S. T2 zato imenujemo maksimalna
temperatura pregretja nematske faze in jo označimo s T ∗∗ . Pri temperaturi,
višji od T ∗∗ , nematska faza ne more obstajati. Pri nadaljnjem zniževanju
temperature, pride do faznega prehoda med izotropno in nematsko fazo. To
se zgodi pri temperaturi T3 , ko ima gostota Landauove proste energije dva
enakovredna minimuma, saj je v obeh točkah gostota proste energije enaka
0. Temperatura T3 je torej temperatura faznega prehoda in jo označimo kot
Če je b 6= 0 imamo fazni prehod prvega reda oz. nezvezni fazni prehod, za katerega
Landauova teorija v splošnem ne velja. Izkaže se, da je b sorazmerno majhen, zato je
prehod “šibko” prvega reda.
1
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TNI . Če temperaturo še znižujemo pridemo do točke, ko sistem več ne more
obstajati v izotropni fazi. Tudi v tej točki ima gostota proste energije prevoj.
To se zgodi pri temperaturi T∗ , ki jo imenujemo maksimalna temperatura
podhladitve izotropne faze.
Izrazimo temperaturi T ∗∗ in TNI . Najprej izračunajmo ravnovesno vrednost ureditvenega parametra. Ta sledi iz ∂fh /∂S = 0. Dobimo
p
b + b2 − 4a0 c (T − T∗ )
S0 =
.
(2.10)
2c
Temperaturo faznega prehoda dobimo, če vstavimo S0 v enačbo (2.9) in
izračunamo temperaturo pri kateri je fh (S0 ) = 0. Sledi
TNI = T∗ +

2b2
.
9a0 c

(2.11)

Temperatura faznega prehoda je nekoliko višja od T∗ za kar je “odgovoren”
kubični člen v en. (2.9). V primeru b = 0 dobimo TNI = T∗ . Vrednost
2b
enoosnega ureditvenega parametra ob faznem prehodu je S0 (TNI ) = 3c
.
2
∂ fh
∗∗
Temperaturo T dobimo iz pogoja ∂S 2 = 0 pri S = S0 . Sledi
T ∗∗ = T∗ +

2.2.1

b2
.
4a0 c

(2.12)

Krajevna odvisnost ureditvenega parametra

Kadar obravnavamo tekoče-kristalni sistem v okolju, kjer čuti vpliv ograjujočih površin in (ali) so v sistemu prisotni defekti, je potrebno upoštevati, da se direktorsko polje spreminja s krajem. Landau-ovi prosti energiji dodamo člen(e), ki predstavljajo deformacije direktorskega polja. V
tem primeru se tudi ureditveni parameter spreminja s krajem. Prostorske
deformacije direktorskega oz. tenzorskega polja, predstavimo z gradienti
omenjenih polj. Pravimo, da Landau-ovi
energiji dodamo elastične člene in

pišemo felast = felast Q (r) , ∇Q (r) . Predpostavimo, da se tenzorsko polje
zvezno spreminja z r. Členi, ki jih lahko vključimo v elastični del Landauove
energije, morajo izpolnjevati nekatere zahteve, ki so povezane s simetrijo
nematske faze [1, 2]. Invariantne lastnosti tenzorskega ureditvenega parametra Q narekujejo, da morajo biti členi sode stopnje. Zaradi neodvisnosti
od koordinatnega sistema, prosta energija ne sme vsebovati linearnega gradientnega člena. Upoštevati je treba le interakcije kratkega dosega [2]. Za
zapis elastičnega dela Landau-ove proste energije uvedimo naslednjo pisavo
Qij,k =

∂Qij
,
∂xk

(2.13)

kjer je xk (k = 1, 2, 3) ena izmed koordinat v npr. kartezičnem koordinatnem
sistemu. Elastični prispevek k Landauovi prosti energiji lahko sedaj zapišemo
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kot [2]
felast = L1 Qij,k Qij,k + L2 Qij,j Qik,k + L3 Qij,k Qik,j + L6 Qij Qkl,i Qkl,j .
(2.14)
V nadaljevanju se omejimo na enoosne tekoče kristale, upoštevamo S 6=
S (r) in uporabimo en. (2.4) za izračun posameznih členov v “direktorski”
sliki. Velja namreč Qij,k = S (ni,k nj + ni nj,k ). Če upoštevamo še ni,i =
∇·n
b (r), (∇ × n
b (r))i = εijk nj,k ter ni ni,j = 0, dobimo
felast =

K1
K2
K3
(∇ · n
b )2 +
(b
n·∇×n
b )2 +
(b
n×∇×n
b )2 −
2
2
2

−

K24
∇ · [b
n · (∇ · n
b) + n
b×∇×n
b] .
2

(2.15)

Pri tem so K1 , K2 , K3 in K24 (Frankove) elastične konstante, ki so funkcije
L1 , L2 , L3 , L6 in S, ter se določajo eksperimentalno. Izkaže se, da lahko člen
s konstanto K24 , z Gaussovim izrekom o divergenci, pretvorimo v površinski
integral in ga tako v izračunih upoštevamo kot prispevek površine k Landauovi prosti energiji. V en. (2.15) poimenujemo konstante K1−3 glede na
tipično deformacijo, ki jo opisuje posamezni člen.
Konstanta K1 opisuje pahljačasto deformacijo, K2 zvojno deformacijo in
K3 upogibno deformacijo. Omenjene deformacije si lahko ogledamo na sliki
2.3. V izračunih pogosto uporabljamo približek z eno elastično konstanto.
Tedaj predpostavimo K1 = K2 = K3 = L in pišemo [52]
felast =

L
|∇b
n (r)|2 ,
2

(2.16)

kjer je L enotna elastična konstanta.

2.2.2

Vpliv zunanjega polja

Na naš opazovani sistem lahko vplivajo tudi zunanja polja. V tem primeru
je treba v Landauovo prosto energijo vključiti tudi člene, ki opišejo te vplive.
Opišimo sistem namatskih tekočih kristalov v magnetnem polju.
Ko na vzorec nematikov (nematskih tekočih kristalov) deluje magnetno
polje z jakostjo H, se zaradi šibkih magnetnih dipolnih momentov v molekulah v vzorcu inducira magnetizacija M. Magnetizacijo in magnetno polje
povezuje tenzor magnetne susceptibilnosti v en. (2.6). Upoštevamo, da je
gostota magnetnega polja B = µ0 (H + M) = µ0 µH. Tenzor magnetne
permeabilnosti µ lahko razdelimo na izotropni in anizotropni del. Sledi
µ = µizo I + ∆µQ [53]. Tu je ∆µ = µk − µ⊥ razlika med magnetnima permeabilnostma vzporedno z direktorskim poljem in pravokotno nanj. Sledi
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(c)

Slika 2.3: Poljubno deformacijo strukture TK lahko opišemo s samo tremi
osnovnimi deformacijami:(a)pahljačasta, (b) zvojna in (c) upogibna. Slika
je povzeta po[1].


B = µ0 µizo I + ∆µQ H .

(2.17)

Gostoto magnetne energije lahko zapišemo kot [1, 53] fmag = − 21 B · H. Če
upoštevamo enačbi (2.17) in (2.4) sledi
3
µ0 ∆µS (b
n · H)2 .
(2.18)
4
Tu smo izpustili konstantni člen in uporabili še (b
n⊗n
b) H = (b
n · H) n
b.
Podobna obravnava velja tudi za električno polje. Tam se zaradi vpliva
električnega polja inducirajo dipolni momenti. Vektor polarizacije je enak
gostoti dipolnega momenta. Njegovo lokalno anizotropnost, glede na zunanje
polje, podaja tenzor električne susceptibilnosti. Prispevek zunanjega polja
je torej sorazmeren ureditvenemu parametru S.
fmag = −

2.2.3

Vpliv površine

Površina vpliva na prosto energijo sistema tako, da vsiljuje lokalno ureditev
molekul, ki se dotikajo stene. Vpliv površine si predstavljamo kot lokalno
polje, ki deluje na molekule, podobno kot zunanje električno ali magnetno
polje. Vpliv površine modeliramo na sledeč način [54, 50]

2
fpov = ±W1 ebs Q ebs + W2 sl Q − QS
,

(2.19)

kjer sta ebs enotski vektor in QS ureditveni tenzor, ki sta odvisna od lastnosti
ograjujoče površine. W1 in W2 v enačbi (2.19) predstavljata jakosti sidranja
molekul tekočih kristalov ob površini. W1 ima negativni predznak, ko se
dolge osi molekul tekočih kristalov postavijo vzdolž prednostne smeri, ki
jo nakazuje ebs . V tem primeru deluje površina “urejevalno,” zato se mora
prosta energija zmanjšati. Kadar so dolge osi pravokotne na prednostno
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smer, dobi prvi člen pozitivni predznak. W2 je v primeru šibkega sidranja
približno enak 0. Pomembnost drugega člena v enačbi (2.19) se pokaže v
primeru močnega sidranja, ko se na stenah zmanjša vrednost ureditvenega
parametra S [54]. V splošnem upošteva istočasno spreminjanje S in n
b. V
enačbi (2.19) smo uporabili le simetrijsko najpreprostejša člena, ki ju bomo
uporabljali v nadaljnji obravnavi. V enoosni limiti najpogosteje uporabljamo
Rapini - Papoular obliko zapisa [1]
i
W h
(2.20)
1 − (b
n · ebs )2 ,
2
kjer je W jakost sidranja molekul tekočih kristalov ob površini. Velja [54]
2 , kjer je S
W ∝ SB
B enoosni ureditveni parameter v neograjeni fazi. V
nadaljevanju pokažimo povezavo med enačbama (2.19) in (2.20).
Naj bo direktorsko polje v splošnem definirano kot n
b = (nx , ny , nz ),
enotski vektor prednostne smeri površine pa ebs = (e1 , e2 , e3 ). Upoštevamo
še enoosnost molekul tekočih kristalov, oz. enačbi (2.3) in (2.4), ter dobimo
(1)
fpov
=

Q =

 2 1
n −
3S  x 3
nx ny
2
nx nz

nx ny
n2y − 13
ny nz


nx nz
ny nz 
n2z − 13

(2.21)

 2 1
e −
3S  1 3
e1 e2
2
e1 e3

e1 e2
e22 − 13
e2 e3


e1 e3
e2 e3  .
e23 − 31

(2.22)

in

QS =

V nadaljevanju upoštevamo še n
b·n
b = 1 in ebs · ebs = 1. Sledi
in



2 9 
sl Q − QS = S 2 1 − (b
n · ebs )2
2
ebs Q ebs = −


S
1 − 3 (b
n · ebs )2 .
2

(2.23)

(2.24)

(1)

Enačbi (2.19) in (2.20) lahko povežemo z fpov = fpov − W1 S, če velja
W = 9W2 S 2 − 3W1 S. Pri tem je potrebno predpostaviti tudi konstantnost
ureditvenega parametra S.

2.3

Smektični A in C fazi

Kadar nematsko fazo ohlajamo lahko pri določeni temperaturi preidemo v
smektično A fazo. Glavna značilnost smektične A faze je plastna struktura molekul tekočih kristalov (slika 1.1). Debelina plasti pri termotropnih
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tekočih kristalih se spreminja in lahko leži med dolžino ene molekule in dvojno molekulsko dolžino [55]. Znotraj vsake plasti so težišča molekul neurejena
- sistem ne kaže urejenosti dolgega dosega. Zato imenujemo smektično A fazo
tudi 2D tekočina.
Smektični A tekoči kristali so optično enoosni. Optična os je usmerjena v
smeri osi z in je pravokotna na plastne ravnine, ter kaže rotacijsko simetrijo
glede na os z, v kateri je usmerjeno tudi direktorsko polje. Smeri z in −z
sta enakovredni. Razdalja med plastmi je približno konstantna in enaka d 0 .
Pri prehodu iz nematske v smektično A fazo se začnejo molekule tekočih
kristalov spontano urejati v plastne strukture. Gostota molekul % (r) je tedaj
periodična funkcija, s periodo, ki je enaka medplastni razdalji d 0 . Velja
% (r) = %0 [1 + η cos (q0 z − φ)] ,

(2.25)

Ψ (r) = η (r) e−iφ(r) .

(2.27)

kjer je φ odmik plasti iz ravnovesne lege, η = %1 /%0 in q0 = 2π
d0 valovno
število. V enačbi (2.25) sta %0 in %1 prva člena v razvoju funkcije, ki opisuje
molekulsko gostoto, v Fourierovo vrsto s periodo d0 .
V nematski fazi je η enak nič, zato bi ga lahko uporabili kot ureditveni
parameter smektične A faze. Razvoj v en.(2.25) lahko zapišemo še drugače.
Sledi


1
ik0 ·r
∗
−ik0 ·r
% (r) = %0 1 +
Ψ (r) e
+ Ψ (r) e
,
(2.26)
2
kjer je

Dolge osi molekul so v smektični A fazi orientirane pravokotno na plasti, zato
velja k0 · r =q0 n
b · r = q0 ebz · zb
ez = q0 z. Tukaj je k0 valovni vektor, usmerjen
vzdolž dolgih osi molekul tekočih kristalov, ki so vzporedne osi z v kartezičnem koordinatnem sistemu. η (r) je dominantni ureditveni parameter in je
merilo za stopnjo plastne urejenosti. Zavzame realne vrednosti in nam pove
kako izrazita je plastna struktura. Tudi funkcija φ (r), ki predstavlja položaj
smektičnih plasti je realna funkcija in je odvisna od izhodišča v izbranem
koordinatnem sistemu. Plasti v smektični A fazi lahko interpretiramo kot
ravnine z enako fazo in določenim valovnim številom q0 .
Iz enačbe (2.25) sledi

kjer je N ∈ N.

2.3.1

q0 z − φ = 2πN ,

(2.28)

Kondenzacijska prosta energija smektične A faze

Lihi večkratnik π v enačbi (2.28) bi pomenil transformacijo η → −η. Taka
transformacija pa ni dovoljena. Zato je tudi razvoj Landau-ove gostote proste
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energije za smektično A fazo odvisen le od sodih potenc ureditvenega parametra |Ψ (r)| = η (r). Kondenzacijsko prosto energijo lahko zapišemo kot
1
1
1
fSmA = α0 (T − TC ) η 2 + β η 4 + ς η 6 ,
2
4
6

(2.29)

kjer je TC temperatura faznega prehoda med nematsko in smektično A fazo,
če gre za prehod drugega reda. V en. (2.29) so α0 , β in ς temperaturno neodvisne snovne konstante. Razvoj v en. (2.29) ne opisuje faznega prehoda dovolj dobro, saj je treba upoštevati še sklopitev z nematsko fazo [1, 2]. Zaradi
povečane urejenosti molekul v smektični A fazi, se poveča tudi (enoosni) nematski ureditveni parameter S = S0 + δS. Sklopitveni člen najnižjega reda
lahko zapišemo kot [2, 3]
fskl = −κ η 2 δS ,

(2.30)

kjer je κ sklopitvena konstanta. Dodamo še nematsko prosto energijo v
smektični A fazi, ki je minimalna pri δS = 0. Velja
fN = fN (S0 ) +

1
(δS)2 ,
2χ

(2.31)

kjer je χ (T ) odzivna funkcija, ki je največja v bližini faznega prehoda med
nematsko in izotropno fazo in se zmanjšuje z zniževanjem temperature pod
temperaturo TNI . Nova prosta energija smektične A faze je tako
fS = fSmA + fskl + fN .

(2.32)

Ta mora biti minimalna glede na δS, zato rešujemo enačbo ∂fS /∂δS = 0.
Dobimo δS = χ (T ) κ η 2 . Po vstavitvi v enačbo (2.32), dobimo
1
1
1
fS = α0 (T − TC ) η 2 + B η 4 + ς η 6 + fN (S0 ) ,
2
4
6

(2.33)

B = β − 2κ2 χ (T ) .

(2.34)

kjer je

Tu je B lahko pozitiven, negativen ali pa enak nič, kar je odvisno predvsem
od odzivne funkcije. Pri TC ∼ TNI je χ (TC ) > β/2κ2 , zato je B < 0. V
3B2
in je prvega reda. Če je
tem primeru se zgodi prehod pri TAN = TC + 16α
0ς
TC  TNI je χ (TC ) < β/2κ2 in je B > 0. Takrat je prehod drugega reda in
je TAN = TC . Pri B = 0 imamo trikritični prehod, zato je takrat člen šestega
reda v razvoju proste energije potreben zaradi zagotavljanja stabilnosti.
Vpliv fluktuacij nematskega ureditvenega parametra je, ob primernih
vrednostih temperature faznega prehoda in jakosti sklopitve med nematsko
in smektično A fazo, v obravnavo vključil tudi možnost prehodov prvega
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reda. Tega nam običajni modeli, ki se pri razvoju proste energije po ureditvenem parametru končajo pri členu četrtega reda, ne omogočajo. Orientacijske fluktuacije v nematski fazi niso energijsko zahtevne. V smektični fazi pa
povzročajo spreminjanje medplastne razdalje (stiskanje) in so zato energijsko
potratne. Temu se sistem želi izogniti. Formiranje plasti tako prinese zmanjšanje orientacijskih fluktuacij in s tem poveča vrednost nematskega ureditvenega parametra. Obstaja pa tudi sklopitev med smektičnim ureditvenim
parametrom in fluktuacijami direktorskega polja, ki prav tako spremeni red
faznega prehoda 2 .

2.3.2

Elastični del proste energije v smektični A fazi

V smektični fazi se srečujemo s plastno urejenostjo, ki sistemu vsiljuje anizotropnost, zato se sistem obnaša drugače v smeri optične osi kot v smeri
pravokotno na njo. Elastične vplive na sistem opisujemo z gradientom ureditvenega parametra. Optična os naj bo v našem primeru usmerjena vzdolž osi z kartezičnega koordinatnega sistema. Gradient v smeri osi z tako
predstavlja stiskanje oz. raztezanje smektičnih plasti. Oboje enakovredno
prispeva k spremembi proste energije, zato je v prosti energiji lahko samo
kvadrat gradienta v smeri osi z. Sledi [56, 57]
(1)

fe(Sm) = Ck |(b
n · ∇ − iq0 ) Ψ|2 + C⊥ |(b
n × ∇) Ψ|2 .

(2.35)

V prvem členu opišemo vpliv stiskanja plasti, v drugem pa vpliv upogibanja,
na elastično prosto energijo sistema. V prvem členu so prispevki zaradi
deformacij v smeri optične osi, ki je v našem primeru usmerjena vzdolž osi
z. V isto smer je usmerjeno tudi direktorsko polje. V drugem členu so
zastopane deformacije pravokotno na smer optične osi.
Za alternativen opis definirajmo funkcijo u (r) na podlagi φ (r) = q 0 (z − u (r))
[58, 59], ki opisuje plastne deformacije. Kadar so plasti homogeno urejene to
ne prispeva k povečanju proste energije, zato lahko prosto energijo povečajo
le premiki plasti. To opišemo z gradientom funkcije plastnih deformacij u (r).
Zaradi anizotropije je potrebno ločeno obravnavati spremembe v smeri optične osi, oz. pravokotno na njo. Pri gradientih v ravnini (x, y) je potrebno
upoštevati možnost, da smektične plasti ležijo nekoliko nagnjeno glede na
ravnino. Prvi odvodi bi takrat dali nefizikalne vrednosti proste energije, saj
postavitev koordinatnega sistema ne sme vplivati na prosto energijo. Zato v
ravnini (x, y) uporabimo druge odvode po koordinatah. Sledi
(2)

fe(Sm) = Ck (∇z u (r))2 + C⊥ ∇2⊥ u (r)

2

.

(2.36)

Tu je ∇2⊥ Laplaceov operator v ravnini (x, y). V obeh primerih je Ck konstanta stisljivosti, C⊥ pa konstanta upogibnosti.
2
Temu pojavu pravimo HLM efekt - po avtorjih, ki so ga prvič opisali leta 1974
(Halperin, Lubensky, Ma)[25].
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Oba opisa imata svoje prednosti in pomanjkljivosti. V modelu (2.35) je
dovoljeno taljenje faze, ne pa tudi opis zlomljenih oz. upognjenih smektičnih
plasti. Za opis sistema z (2.36) velja ravno obratno.

2.3.3

Smektična C faza

Za smektično C fazo je značilno, da ima plastno urejenost, enako kot smektična A faza, a so molekule tekočih kristalov v smektični C fazi, glede na
∇φ
normalo na smektične plasti [60] νbs = |∇φ|
, nagnjene za določen kot θ, kar
si lahko ogledamo na sliki 1.1d. Zato lahko kot θ uporabimo kot ureditveni
parameter v smektični C fazi. Elastične deformacije lahko opišemo z enačbo
(2.35), vendar pa je sedaj vrednost elastične konstante C⊥ v bližini prehoda
smektik A - smektik C temperaturno odvisna. Odvisnost lahko opišemo z
(0)
C⊥ ' C⊥ (T − TAC ). Zaradi stabilizacije proste energije pri velikih θ dodamo k prispevku (2.35) še dodatne člene tipa [50]
Dp |(b
n × ∇) Ψ|2(p+1) ,

(2.37)

kjer je p ∈ {1, 2}.
Vpliv površine običajno modeliramo s površinsko prosto energijo tipa
Rapini-Papoular (2.20). V nadaljevanju si poglejmo od katerih količin je
odvisno za kolikšno vrednost kota θ se bodo nagnile molekule tekočih kristalov
v smektični C fazi. Pri tem naj bo sistem neograjen, deformacije direktorskega polja zanemarljive, ter η in q konstantni. Volumski del gostote
proste energije lahko zapišemo kot [2, 50]
fv = Ck |(b
n · ∇ − iq0 ) Ψ|2 + C⊥ |(b
n × ∇) Ψ|2 + D1 |(b
n × ∇) Ψ|4 +
+D2 |(b
n × ∇) Ψ|6 .

(2.38)

Tu sta D1 in D2 konstanti v razvoju upogibne deformacije v vrsto. Omogočata
stabilizacijo upogibnih deformacij. Vendar pa nam zgornji model ne omogoča
popolnega opisa smektične C faze. V smektični C fazi se namreč lahko
pojavljajo t.i. ševronske strukture [58, 61]. Pri tem se smektične plasti
zlomijo in dobimo tipično V-obliko plasti. Znotraj plasti so molekule tekočih
kristalov še vedno nagnjene glede na normalo na plasti νbs . Model (2.38)
takrat vsebuje dodatni člen, ki vsebuje druge odvode ureditvenega parame2

n × ∇)2 Ψ [58, 60, 61]. Z njim omogočimo, da so
tra in je sorazmeren (b
robovi na mestih, kjer se zlomijo plasti, zaobljeni in ne pride do degeneriranih
prispevkov k prosti energiji. V en. (2.38) upoštevajmo, da je Ψ = ηe iφ(r) ,
kjer je φ (r) = qb
ν s · r = q z. Sledi
fv = η 2 Ck (q cos θ − q0 )2 + η 2 C⊥ q 2 sin2 θ + η 4 D1 q 4 sin4 θ + η 6 D2 q 6 sin6 θ .
(2.39)
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Uporabimo substitucijo y = q cos θ in x = q sin θ. Uporabimo še C⊥ =
(0)
C⊥ (T − TC ). Sledi


(0)
fv = η 2 Ck (y − q0 )2 + C⊥ (T − TC ) x2 + η 2 D1 x4 + η 4 D2 x6 .

(2.40)

V naslednjem koraku minimiziramo enačbo (2.40) glede na y in x ter dobimo
q0 = q cos θ

(2.41)

in
s

r


3t
−1 ,
(2.42)
t0
−1

(0)
brez-dimenzijski temkjer sta t = (T − TC ) /TC in t0 = D12 C⊥ D2 TC
peraturi in nam t0 pove, kako blizu je sistem trikritičnemu obnašanju. Za
sistem v SmC fazi velja t ≤ 0, kar pomeni TAC = TC . Trikritičnost obnašanja
določa brez-dimenzijska količina t0 [2]. Za trikritično obnašanje velja t0 → 0.
V nadaljevanju bomo opisali interakcije med molekulami tekočih kristalov
na semi-mikroskopskem nivoju. Obravnavali bomo posamezne molekule oz.
skupke molekul, ki bodo interagirali med seboj preko spremenljivega potenciala. S tem želimo dobiti vpogled v dinamiko tekoče-kristalnih molekul v
odvisnosti od potenciala. Pri tem bomo kasneje podrobneje obdelali primer
anihilacije dveh topoloških defektov v ograjenem tekoče-kristalnem sistemu.
tg θ =

2.4
2.4.1

D1
3q02 η 2 D2

1−

Semi-mikroskopski model in Brownova molekularna dinamika
Model interakcije

V našem pristopu modeliramo interakcijo dveh enoosnih molekul tekočih
kristalov na heksagonalni mreži in pri tem v interakcijskem potencialu upoštevamo elastično anizotropnost molekul. Molekula v našem opisu ustreza
gruči več realnih molekul. Velikost gruče je na intervalu med ena in številom
mrežnih točk znotraj krogle s polmerom l0 [62], kjer je l0 karakteristična
dolžina v heksagonalni mreži.
Na sliki 2.4 sta molekuli 1 in 2 povezani s krajevnim vektorjem r12 = r2 −
r1 . Usmerjenost posamezne molekule opišemo z enotskima vektorjema eb1 in
eb2 . Potencial gij med dvema molekulama je odvisen le od njune medsebojne
razdalje rij = |rij | in treh tipičnih kotov v sistemu.
Usmerjenost krajevnega vektorja, ki povezuje dve molekuli predstavimo
z enotskim vektorjem u
bij = rij / |rij |. Sledi [62, 63]
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e2
e1
r2 - r1

r1

r2

Slika 2.4: Interakcija med molekulama je tipa inducirani dipol-inducirani
dipol. Težišči molekul sta povezani s krajevnim vektorjem r12 = r2 − r1 ,
enotska vektorja eb1 in eb2 pa nakazujeta usmerjenost dolgih osi molekul.
gij = −

X

Jabc (b
ei · u
bij )a (b
ej · u
bij )b (b
ei · ebj )c ,

(2.43)

kjer je Jabc = Jabc (r) jakost interakcije pri danih a, b, c. Vsota po pozitivnih
celih številih a, b in c, je omejena na sode kombinacije vsot a + b, b + c
in a + c. Taka omejitev zajame invariantnost n
b ≡ −b
n enoosnih nematskih
molekul [62, 63]. V simulacijah smo se omejili na interakcijski potencial,
podan z
Jabc =

J
αabc εa+b+c−2 ,
r6

(2.44)

kjer je J pozitivna interakcijska konstanta. Parameter ε < 1 zmanjšuje
pomembnost členov višjega reda pri razvoju po tem parametru. Limita ε → 0
ustreza elastično izotropnemu sistemu. Vrednost parametra ε > 0 podaja
elastično anizotropnost obravnavanega sistema. Model (2.44) ne omogoča
simulacije z ε = 0, zato v tem primeru uporabimo Lebwohl-Lasherjevo obliko
potenciala [44]
gij = −

J
(b
ei · ebj )2 .
6
r

(2.45)

V prejšnjih raziskavah [42, 43, 44] je bil uporabljan potencial, kjer je
bil interakcijski potencial razvit po ε do člena drugega reda [64], vendar
ni podajal pravilnih elastičnih lastnosti. Zato v naših raziskavah uporabimo
razvoj do člena tretjega reda, ki pravilno podaja razmerja elastičnih konstant
[62]. Pri tem velja
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αabc = α002 δ a0 δ b0 δ c2 + α111 δ a1 δ b1 δ c1 + α220 δ a2 δ b2 δ c0 + α004 δ a0 δ b0 δ c4 +
(2.46)

+α113 δ a1 δ b1 δ c3 .

Izbira med različnimi koeficienti αabc nam podaja različne tipe interakcijskih
potencialov.
Interakcijska energija celotnega sistema je vsota vseh interakcijskih energij med pari molekul v sistemu. V izračunih se omejimo na vsote po
sosednjih molekulah do razdalje znotraj krogle s polmerom 2.5l 0 , kjer predpostavimo kratek doseg interakcije. Vpliv ostalih molekul lahko zanemarimo,
ker se rezultati znatno ne spreminjajo, če povečamo polmer omenjene krogle.

2.4.2

Parametrizacija in dinamika

Lokalno orientacijo i-te molekule zapišemo v laboratorijskem koordinatnem
sistemu kot ebi = ebx sin θ cos φ + eby sin θ sin φ + ebz cos θ, kjer sta kota θ =
θ (ri , t) in φ = φ (ri , t) parametra, ki se spreminjata glede na interakcijo
med molekulami. Podana sta v določenem trenutku t na lokaciji ri = xi ebx +
yi eby +zi ebz . Molekula na lokaciji ri lahko fluktuira okrog svojega ravnovesnega
položaja. To nam omogoča, da odpravimo možne mrežno-odvisne orientacije
molekul [65].
Rotacijsko dinamiko našega sistema spremljamo z Brownovo molekularno
dinamiko [42, 65]. Po vsakem časovnem intervalu ∆t, se “posodobijo” ebi vsem
(x0 )
(y 0 )
molekulam. Kota ϑi in ϑi predstavljata majhne rotacije okrog osi x0 in
y 0 . V lokalnem koordinatnem sistemu posamezne molekule njen zasuk v času
∆t zapišemo kot
(x0 )

ϑi

=−

D∆t X ∂gij
(x0 )
0 ) + ϑi(R)
(x
kB T
∂ϑ
j6=i

(2.47)

i

in
(y 0 )

ϑi

=−

D∆t X ∂gij
(y 0 )
+
ϑ
0
i(R) .
(y )
kB T
∂ϑ
j6=i

(2.48)

i

Tu je kB Boltzmannova konstanta, T je temperatura in D rotacijska difuzijska konstanta. Lokalni koordinatni sistem je izbran tako, da os z 0 kaže v
(x0 )
(y 0 )
smeri dolge osi vsake posamezne molekule. Kota ϑi(R) in ϑi(R) sta stohastični
spremenljivki, katerih vrednosti
√ se podrejajo Gaussovi porazdelitvi. Širina
porazdelitve je sorazmerna T . Najkrajši časovni interval simulacije je bil
postavljen z ∆tD = 0.01, kar za tipične nematske tekoče kristale znaša med
0.1ns in 10ns, odvisno od števila molekul v gruči.
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Defekti v tekočih kristalih

Kadar snov preide iz ene faze v drugo in je ta sprememba hitra glede na
relaksacijski čas sistema se v snovi lahko vzpostavijo strukture, ki predstavljajo topološke defekte. To so objekti, ki se jih lokalno ne moremo znebiti z
zveznimi transformacijami. Direktorska struktura v bližini defektov je močno
motena, zato sistem dobro opišemo le s tenzorskim poljem.

2.5.1

Prostor ureditvenega parametra

Pri obravnavi defektov običajno želimo najprej ugotoviti kakšne so njihove
simetrijske lastnosti, ali so defekti topološko stabilni, kateri homotopni grupi
pripadajo in podobno. Da bi lahko odgovorili na ta vprašanja, je treba
poznati lastnosti ureditvenega parametra, ki opisuje opazovano strukturo,
oz. poznati moramo prostor ureditvenega parametra.
Ureditveni parameter je količina, ki je v za nas zanimivi fazi različna
od nič in opisuje opazovani sistem na način, ki nam omogoča obravnavo
fizikalnih značilnosti sistema. Poleg amplitude, pripišemo ureditvenemu
parametru tudi fazo, ki jo imenujemo tudi degeneracijski parameter [7].
Poglejmo si pomen nekoliko podrobneje na Heisenbergovem modelu feromagnetov [7].
Ureditveni parameter v tem modelu predstavlja magnetizacija m (T, r)
na enoto volumna. Usmerjenost m je v splošnem poljubna, če ni sklopitve
med spini in mrežo. Velja, da imata feromagneta z enakima |m|, a različnima
usmerjenostma m, enaki vrednosti svojih termodinamskih potencialov. Gre
torej za orientacijsko invariantnost termodinamskih potencialov. Različne
orientacije m lahko prestavimo na krogli s polmerom |m (T )|, ki jo označimo
z S 2 . Dve stanji z različnima m se preslikata v različni točki na S 2 .
Na sliki 2.5 imamo na levi strani (zgoraj in spodaj) spinsko konfiguracijo,
ki je homogeno usmerjena. Slika predstavlja 2D presek prostorske konfiguracije spinov. Vsi spini kažejo v skupno točko 3D prostora, zato njihova
preslikava v prostor ureditvenega parametra predstavlja le točko na sferi
(zgoraj in spodaj) S 2 . Kadar spinska konfiguracija zvezno spreminja svojo
usmerjenost vzdolž določene poti γ, pri tem pa je |m| =konst., preslikava
na prostor ureditvenega parametra ni več točka, ampak zvezna krivulja Γ v
prostoru ureditvenega parametra S 2 (slika 2.6).

2.5.2

Topološka teorija defektov

Ureditveni parameter ψ (r) opisuje fazo opazovanega sistema v vsaki točki
in je v splošnem krajevno odvisen. V singularnih točkah ψ ni definiran.
V 3D so singularna območja lahko točke (0D), linije (1D) in stene (2D).
Tem območjem pravimo defekti. Kadar nehomogena konfiguracija lokalno
ne more preiti v homogeno z zveznimi spremembami ureditvenega parame-
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Slika 2.5: Homogena usmerjenost spinov(na levi) povzroči, da v prostoru
ureditvenega parametra dobimo eno samo točko(na desni).

S

2

G

g

Slika 2.6: Spinska konfiguracija spreminja svojo usmerjenost vzdolž poti γ v
realnem prostoru. Ta se v prostoru ureditvenega parametra transformira v
krivuljo Γ.
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tra, je topološko stabilna, oz. topološki defekt. Defekte karakteriziramo s
kvantiziranimi invariantami, ki jih imenujemo tudi topološki naboji q (n) , kjer
je n dimenzija realnega prostora v katerem defekt obravnavamo. Topološke
naboje razvrščamo po skupnih značilnostih, saj jih tako lažje preučujemo.
V nadaljevanju podajamo homotopno klasifikacijo, ki združuje podobne defekte v homotopne grupe.
Homotopna klasifikacija defektov
Homotopna klasifikacija defektov v urejenem mediju vsebuje tri korake. i)
Najprej definiramo ureditveni parameter ψ. V nehomogenem sistemu je
ureditveni parameter funkcija koordinat ψ = ψ (r). ii) Določimo prostor
ureditvenega parametra R. To je mnogoterost vseh možnih vrednosti Ureditvenega parametra, ki ne spreminjajo termodinamskega potenciala sistema.
Funkcija ψ (r) preslika točke realnega prostora v mediju na R. Preslikave,
ki nas zanimajo so tiste, ki vsebujejo i-dimenzionalne krogle, ki obkrožajo
defekt v realnem prostoru. Točkovni defekt v 2D in linijski defekt v 3D
lahko obkrožimo (zajamemo) z linearno konturo (npr. krožnico), kjer je
i = 1. Točkovni defekt v 3D zajamemo s kroglo (i = 2). iii) Definiramo
homotopne grupe π i (R). Elementi teh grup so preslikave i-dimenzionalnih
krogel, ki zajamejo defekte v realnem prostoru, na prostor ureditvenega parametra. Da bi mogli klasificirati t0 -dimenzionalne defekte v t-dimenzionalnem
mediju, moramo poznati homotopno grupo π i (R), kjer je i = t − t0 − 1. Elementi homotopnih grup so topološki naboji defektov. Vsak element neke homotopne grupe odgovarja določenemu razredu topološko stabilnih defektov.
Vsak od teh defektov je ekvivalenten drugemu iz istega razreda (z zveznimi
deformacijami lahko enega transformiramo v drugega). Brez-defektno stanje
ψ (r) =konst. ustreza enotskemu elementu homotopne grupe oz. ničelnemu
topološkemu naboju.
Homotopne grupe
Homotopne grupe opisujejo topologijo prostora ureditvenega parametra. Prostor ureditvenega parametra R naj bo povezana površina: vsaki dve poljubni
točki na R lahko povežemo s krivuljo na R. Če izberemo na R poljubno
točko m in narišemo usmerjene zvezne konture, ki se začenjajo in končujejo
v m, med konturami najdemo tudi take, ki jih lahko zvezno transformiramo
eno v drugo. Takim konturam pravimo, da so homotopne. Predstavljajo isti
homotopni razred.
Področje R je enostavno povezano, če ne vsebuje lukenj. V enostavno
povezanih R lahko vsako konturo zmanjšamo na točko m - vse konture
spadajo v isti homotopni razred. Če R ni enostavno povezan, vsebuje več
homotopnih razredov. Zvezna transformacija med različnimi homotopnimi
razredi pa ne obstaja. V nadaljevanju bomo obravnavali defekte v 2D in 3D
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na primeru spinov in nato nematikih.
Točkovni defekti v 2D
V 2D realnem prostoru lahko obstajajo
le točkovni defekti, ki jih opisu
jemo z fundamentalno grupo π 1 S 1 . Preslikava med realnim prostorom in
prostorom ureditvenega parametra poteka tako, da okrog “sumljive točke”
(točke v kateri predpostavljamo defekt) napravimo obhod (konturo) γ. Obhod začnemo v poljubni točki m, obkrožimo “defekt” in obhod zaključimo v
isti točki. Obhod lahko poteka v poljubni smeri. Naj bo to smer urinega
kazalca. Med obhodom dobimo s preslikavo na prostor ureditvenega parametra S 1 krivuljo Γ.
Na sliki 2.7 imamo na levi strani realni prostor, kjer puščice predstavljajo
spinsko polje. V primeru (a) je polje homogeno. Ko v tem polju prehodimo
konturo γ od točke m, nazaj v isto točko, se usmerjenost spinskega polja v
nobeni točki ne spremeni, zato se kontura γ v prostoru ureditvenega parametra preslika v eno samo točko, ki predstavlja krivuljo Γ. V primeru (b) je
polje nehomogeno, zato se usmerjenost spinskega polja med obhodom po γ
ves čas spreminja. Krivulja Γ v prostoru ureditvenega parametra zdaj več ni
točka, ampak kontura. To konturo pa lahko zvezno pretvorimo v točko, zato
S

1

g
G

(a)
m

S

1

g
(b)

G
m

Slika 2.7: Konturo γ okrog “sumljive točke” prehodimo od m nazaj v isto
točko. Na desni imamo preslikavo v prostor UP, kjer se γ preslika v Γ.
Primera (a) in (b) sta topološko enakovredna.
sta primera (a) in (b) topološko enakovredna. V obeh primerih je topološki
naboj obkrožene “sumljive točke” enak 0. Torej omenjena točka ni topološki
defekt.
Na sliki 2.8 vidimo, da je v primeru, ko kontura Γ v prostoru ureditvenega
parametra opiše celotni krog, nemogoče konturo pretvoriti v točko. Točka
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Slika 2.8: Kontura Γ je ovita okrog luknje v prostoru UP, zato je ne moremo
skrčiti na eno samo točo. V tem primeru smo dobili stabilni topološki defekt.
zato v realnem prostoru, ki smo jo obkrožili po krivulji γ, predstavlja stabilni
topološki defekt z nabojem q (2) = 1. To pomeni, da ga ne moremo odpraviti
z zveznimi transformacijami. Topološki naboj q (2) predstavlja torej število
obkroženj
 prostora ureditvenega parametra pri obhodu po krivulji γ. Grupa
π 1 S 1 je posledično izomorfna množici celih števil Z. Topološki točkovni
naboj v 2D prostoru lahko sedaj definiramo kot
I
1
(2)
q =
∇ϕ dl ,
(2.49)
2π
γ

kjer je topološki naboj neodvisen od predznaka ∇ϕ. Pri tem je ϕ azimutalni
kot posameznega spina, če ureditveni parameter predstavimo s funkcijo Ψ =
Ψ0 eiϕ .
Pri tekočih kristalih velja enakovrednost n
b in −b
n, zato pridemo v enakovredni
položaj že pri rotaciji za kot π. To pomeni, da prostor ureditvenega parametra v 2D lahko zapišemo kot S 1 /Z2 .
Na sliki 2.9 defekt obkrožimo in pri tem se “usmerjenost” molekul spremeni za kot π, vendar pa zaradi enakovrednosti n
b in −b
n, pridemo v enakovredno
točko v prostoru ureditvenega parametra. V omenjenem
primeru gre za de
fekt z nabojem q (2) = 1/2. Grupa π 1 S 1 /Z2 je torej sestavljena iz celih
števil in njihovih “polovic”.
1

S/Z2

g

G

Slika 2.9: V primeru enoosnih nematikov pridemo v prostoru UP v isto točko
že pri rotaciji za kot π.
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Slika 2.10: V 3D obkrožimo potencialni defekt z zaključeno površino σ. Ta
se v prostoru ureditvenega parametra preslika v površino Σ. Na zgornjem
delu slike vidimo nestabilni defekt, saj lahko površino Σ zvezno pretvorimo
v točko. Na spodnjem delu slike je prostor UP popolnoma ovit s površino
Σ, zato smo v tem primeru dobili stabilni defekt.
Točkovni defekti v 3D
Točkovni defekti v 2D, v splošnem niso točkovni tudi v 3D. Defekti, ki v 3D
predstavljajo linijske defekte so v 2D točkovni defekti. “Resnični” točkovni
defekti predstavljajo 0D singularna območja ureditvenega parametra v 3D
mediju. V takih točkah ureditveni parameter ni enolično definiran. Singularno točko obkrožimo z zaključeno površino σ. Polmer take površine naj bo
veliko večji od polmera jedra defekta. Prostor ureditvenega parametra je v
tem primeru krogla R = S 2 . Preslikava površine σ v realnem prostoru nam
da površino Σ v prostoru ureditvenega parametra. Če tako površino lahko
skrčimo v točko, obkrožen defekt ni stabilen. Stabilen defekt v 3D dobimo
le tedaj, če se Σ v celoti ovije okrog prostora ureditvenega parametra.
Na sliki 2.10 imamo dva primera defektov, ki smo ju obkrožili z zaključeno
površino σ v realnem prostoru. Na zgornjem delu slike se je površina σ
preslikala v površino Σ v prostoru ureditvenega parametra. Ta površina
pokriva le del prostora ureditvenega parametra. To pomeni, da je topološko
enakovredna točki, saj lahko spine z zveznimi transformacijami homogeno
usmerimo v eno smer. Defekt na spodnjem delu slike 2.10 je stabilen, saj
površina Σ objema celotni prostor ureditvenega parametra. Topološki naboj
je v tem primeru število popolnih ovojev prostora ureditvenega parametras
površino Σ. Razred vseh površin Σ tvori drugo homotopno grupo π 2 S 2 .
Pri feromagnetih je druga homotopna grupa izomorfna Z.
Analitično lahko definiramo topološki naboj točkovnega defekta v 3D
polju enotskih vektorjev sb kot integral po površini σ[7, 66, 67, 68, 69]
q

(3)

1
=
4π

Z


∂b
s
∂b
s
du1 du2 .
×
sb ·
∂u1 ∂u2
σ


(2.50)
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Tukaj sta u1 in u2 poljubni koordinati na zaključeni površini σ, ki obkroža
defekt. Če je npr. sb (u, v) = {sin θ cos ϕ, sin θ sin ϕ, cos θ} in sta polarni kot
θ in azimutalni kot ϕ funkciji koordinat u in v na površini, ki obdaja defekt,
lahko zapišemo [7, 68]

Z 
1
∂θ ∂ϕ ∂θ ∂ϕ
(3)
q =
−
sin θ du dv .
(2.51)
4π
∂u ∂v
∂v ∂u

Pri enoosnih tekočih kristalih velja zaradi n
b ≡ −b
n za prostor ureditvenega
2
parametra: R=S /Z2 . Vse topološke naboje v 3D lahko obravnavamo kot
pozitivne [70].
Defektom lahko pripišemo tudi Frankov indeks, oz. “navojno” število
N . Določimo ga tako, da postavimo skozi središče defekta ravnino, ki je
pravokotna na glavno simetrično os. Nato z en. (2.49) določimo q (2) = N .
Stabilni linijski defekti tako zavzamejo vrednosti N = {±1/2, ±3/2, ...},
točkovni defekti pa N = {±1, ±2, ...}.

2.6

Nered in fazna separacija v tekočih kristalih

Snov zelo redko srečamo v obliki, ki v svoji strukturi ne vsebuje primesi.
Primesi so pogosto tiste, ki snovem dajejo posebne lastnosti; take ki so
fizikalno zanimive in uporabne. V bližini primesi se surejenost snovi spremeni, saj je treba tujek nekako vključiti v lastno strukturo. Struktura snovi
se lahko v bližini takih tujkov zelo razlikuje od strukture v predelih, kjer teh
tujkov ni. Pri makroskopski obravnavi sistema nam tujki, oziroma primesi
predstavljajo nered, ki povzroča nehomogeno urejenost molekul tekočih kristalov.
Glede na količino primesi v sistemu molekul tekočih kristalov se spreminja
temperatura faznega prehoda. Količina primesi pa lahko spreminja tudi
karakter faznega prehoda.

2.6.1

Isingov model

Matematična orodja s katerimi raziskujemo vpliv nereda na fazno obnašanje
tekočih kristalov so bila razvita pri obravnavi (fero)magnetizma. Od tod izvirajo tudi druge zamisli pri raziskavah vpliva nereda kot so: univerzalnost,
zlom simetrije, skaliranje, renormalizacijske grupe in drugo [71]. Tak razvoj
je bil tako prodoren predvsem zaradi relativno enostavnih mrežnih spinskih
modelov, ki dobro opisujejo (fero)magnetne sisteme kakor tudi druge kompleksnejše sisteme. Najenostavnejši model je Isingov spinski model
H=−

X
X
Jij si sj −
Hi si ,
i,j

(2.52)

i

kjer Hamiltonovo funkcijo H sestavljata dva prispevka. V prvem seštevamo
prispevke interakcij na vseh mrežnih točkah (v splošnem na d-dimenzionalni
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kocki) med spinoma si = ±1 na poziciji ri in sj = ±1 na poziciji rj . Pri
tem velja i 6= j in Jij = J (|ri − rj |) predstavlja jakost interakcije med
obema spinoma in je translacijsko invarianten. V enačbi (2.52) predstavlja
Hi zunanje polje, ki je običajno homogeno Hi = H za vsako mrežno točko i.
Nered vnesemo v model s predpostavko, da je translacijska invariantnost
vsaj malo kršena. Zato v zgornji model vnesemo nekatere popravke

in

J (|ri − rj |) −→ J (|ri − rj |) + δJij

(2.53)

H −→ H + hi .

(2.54)

Tu sta δJij naključna sprememba jakosti interakcije in hi naključno
polje, ki modelirata nered, vključen v opazovani sistem. Vsaki od obeh
naključnih spremenljivk lahko pripišemo neko verjetnostno porazdelitev, kjer
je povprečna vrednost običajno enaka nič in ni korelacije med njima [72].
Ločimo pa naslednje primere: i) δJij  Jij - ni večjih vplivov. Nekateri
kritični eksponenti pri prehodih drugega reda se lahko spremenijo, prehodi
prvega reda lahko preidejo v drugi red (npr. [71]). ii) δJij  Jij - uniči se
red dolgega dosega, pojavi se lahko spinsko-steklasta faza. Običajno obravnavamo δJij = 0 in hi 6= 0. V tem primeru dobimo Hamiltonovo funkcijo z
naključnim isingovim poljem (angl. random field Ising - RF)
HRF = −

X
hi,ji

Jij si sj −

X

h i si ,

(2.55)

i

kjer hi, ji pomeni, da se omejujemo na interakcijo med prvimi sosedi. Interakcija opisuje tekmovanje med naključno usmerjenimi polji in urejenostjo dolgega dosega. Kadar je Jij pozitiven imamo v odsotnosti zunanjih
polj opravka z feromagnetom. Pri Jij < 0 govorimo o antiferomagnetu.
Naključno polje ima običajno Gaussovo obliko verjetnostne porazdelitve [72]
!
N
1 X 2
−N/2
P [hi ] = (2πh0 )
exp − 2
,
(2.56)
h
2h0 i=1 i

kjer je h0 jakost naključnega polja in N število različnih vrednosti naključnega
polja. Pogosto sistem opišemo z zvezno Ginzburg-Landauovo Hamiltonovo
funkcijo, ki velja na razdaljah, večjih od korelacijske dolžine. Velja

HGL =

Z

d

d r



1 2 1 4 1
a φ + u φ + κ (∇φ)2 − h (r) φ (r)
2
4
2



.

(2.57)

Tu je φ (r) krajevno odvisno spinsko polje [71, 72], ki definira makroskopsko stanje sistema, ter a = a0 (T − TC ), hh (r)i = 0 in hh (r) h (r0 )i =
h2 δ (r − r0 ).
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Hipoteza Imry-Ma v Isingovem modelu

Isingov model z naključnim poljem sta prva obravnavala Imry in Ma leta
1975 [24]. Za Isingov model brez zunanjega polja velja, da dobimo urejenost
dolgega dosega za dimenzije d ≥ 1. Torej je najnižja kritična dimenzija d l =
1. Člen z naključnim poljem bo nasprotoval taki urejenosti. V primeru h 
J bo sistem vedno neurejen, zato nas ta primer ne zanima. Za primer h  J
nas zanima ali pride do spremembe najnižje kritične dimenzije dl zaradi
vpliva nereda, ki želi izničiti urejenost? V nadaljevanju podajamo hipotezo
Imry-Ma [24], ne da bi zahajali v podrobnosti matematične izpeljave.
Če obravnavamo domeno s tipično linearno razsežnostjo R bo energija, ki
je potrebna za preklop spinov znotraj domene, sorazmerna površini (gladke)
domene, oz.
Eex ∝ J Rd−1 ,

(2.58)

kjer smo predpostavili, da je razdalja med mrežnima točkama enaka 1. Pri
nizkih temperaturah in zanemarljivo majhnih naključnih poljih ta proces
energijsko ni ugoden, zato ne bo prišlo do spontanega formiranja domen. Ob
prisotnosti naključnih polj se stvari spremenijo. Zaradi lokalno urejevalnega
karakterja naključnega polja na področju z linearno velikostjo R pride do
zmanjšanja energije za
ER ∝ h Rd/2 .

(2.59)

V prisotnosti naključnih polj lahko zapišemo energijo domene z linearno
velikostjo R kot
E (R) ∝ J Rd−1 − h Rd/2 .

(2.60)

Na podlagi zgornjega rezultata lahko za h  J povemo naslednje. Pri
dimenzijah d > 2 bo E (R) > 0. Za dovolj velike domene (dovolj velike R)
bo pri d < 2 energija E (R) negativna. Feromagnetna faza je torej nestabilna za d < 2. Zaradi vpliva naključnih polj se tipična dimenzija spremeni.
Velja dl = 2. Od tod sledi, da bo pri dimenzijah d < 2 zadostovala že infinitezimalno majhna vrednost naključnega polja za uničenje reda dolgega
dosega.

2.6.3

Model z naključno anizotropnostjo

Model z naključno anizotropnostjo običajno imenujemo z angleškim nazivom
Random Anisotropy Model (RAM), ki temelji na Heisenbergovem spinskem
modelu za feromagnete, ki upošteva poljubno prostorsko usmerjenost spinov.
Običajno ga obravnavamo na kubični mreži, kjer velja
HRAM = −J

X
hiji

sbi · sbj − G

X
i

(b
ui · sbi )2 .

(2.61)
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Tu je sbi tro-komponentni spinski enotski vektor, enotski vektor u
bi opisuje
lokalno naključno anizotropnost, G pa je jakost anizotropnosti, ki se v splošnem
lahko krajevno spreminja. Model je smiseln v prostoru z d > 2. Jakost anizotropnosti običajno podajamo z razmerjem G/J. Računalniške simulacije
so izvajali predvsem v limiti neskončno visoke anizotropnosti (G/J → ∞).
Pokazali so, da v tem primeru v sistemu z d = 3 ob izotropni porazdelitvi
u
bi izgubimo feromagnetnost [73]. Simulacije za d = 2 kažejo, da obstaja nemagnetna nizko temperaturna faza, kjer se korelacijska dolžina zmanjšuje s
potenco razdalje. Za primer G/J → ∞ dobimo v nekaterih primerih “kvazired” dolgega dosega [32], kar pa ni bilo potrjeno z eksperimentom.
Naključna anizotropnost nematičnih tekočih kristalov
Model z naključno anizotropnostjo v nematikih je prav tako mrežni model.
Hamiltonovo funkcijo lahko zapišemo analogno modelu RAM in jo poimenujemo RAN (angl. random anisotropy nematic). Sledi
HRAN = −J

X
hi,ji

b j )2 − G
(b
ni · n

X
i

(b
ui · n
b i )2 .

(2.62)

Tu sta n
bi in n
bj direktorja na sosednjih mrežnih točkah. Linearni prvi člen, za
razliko od modela RAM, ni dovoljen zaradi n
b ≡ −b
n. Enotski vektor u
bi , enako
kot v RAM, opisuje lokalno naključno anizotropnost, ki teži k usmeritvi dolge
osi nematika v smeri naključnega vektorja u
bi . Pogosto Hamiltonovo funkcijo
(2.62) pišemo tudi v obliki [74]

X
P2 (b
ni · n
bj ) − G
P2 (b
u·n
bi ) ,
(2.63)

kjer je P2 (x) = 3 cos2 x − 1 /2 Legendre-ov polinom druge stopnje. V
primeru G = 0 dobimo Lebwohl-Lasherjev [75] mrežni model, ki kvalitativno
dobro opiše temperaturno inducirani fazni prehod med izotropno in nematsko
fazo. Ustreza modelu s prosto energijo, ki ima v približku samo eno Frankovo
elastično konstanto.
0
HRAN
= −J

2.6.4

X

Fazna separacija binarnega sistema

Sistem, sestavljen iz dveh komponent, imenujemo binarni sistem. Pri tem
lahko gre za tekočino, sestavljeno iz dveh komponent ali pa npr. kovino,
sestavljeno iz dveh vrst atomov. Pri temperaturah, višjih od določene kritične temperature TC , je sistem običajno mešljiv v vseh razmerjih. Kadar
pa temperatura pade pod TC se sitem loči na dve različni fazi. Z enostavnim
modelom povprečnega polja (angl. mean field ), ki ga bomo predstavili v
nadaljevanju, lahko izračunamo ravnovesno stanje sistema v odvisnosti od
temperature in njegove sestave, ter fazni diagram [76].
Naš cilj je izračun proste energije mešanja. Pri tem naj bo prosta energija
faze A enaka FA , prosta energija faze B pa FB . Prosta energija sistema,
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ki je sestavljen iz obeh komponent naj bo FAB . Prosto energijo mešanja
definirajmo kot
Fm = FAB − (FA + FB ) .

(2.64)

Za izračun Fm je potrebno izračunati spremembi energije in entropije
pri mešanju. Za izračun spremembe entropije uporabimo mrežni model,
kjer ima vsaka mrežna točka q najbližjih sosedov. Sestavo sistema bomo
merili z volumskim deležem φ njegovih sestavin. Volumski delež molekul
(atomov) tipa A naj bo φA , volumski delež molekul tipa B pa φB . Tu velja
φA = NA VA /V . Pri tem je NA število molekul tipa A in VA volumen, ki
ga ena molekula zavzame. V je celotni volumen sistema. Podobno velja za
φB . Predpostavimo, da se skupni volumen ne spreminja s temperaturo, zato
velja φA + φB = 1. Predpostavimo tudi, da sta volumna obeh tipov molekul
enaka.
Tip molekule, ki je prisoten na določeni mrežni točki je neznan. Tudi tip
molekul, ki so najbližji sosedi, ni mogoče z gotovostjo določiti, zato potrebujemo verjetnosti za zasedenost mrežne točke. Entropijo mešanja S m1 za
eno mrežno točko izračunamo z Boltzmannovo enačbo
Sm1 = −kB

X

pi ln pi ,

(2.65)

i

kjer seštevamo po vseh stanjih sistema i in je pi verjetnost za to stanje.
Imamo samo dve možnosti - mrežna točka je lahko zapolnjena z molekulo
tipa A ali z molekulo tipa B. Volumski delež predstavlja verjetnost, da je
mrežna točka zasedena z molekulo določenega tipa. Zato sledi
Sm = −kB (φA ln φA + φB ln φB ) .

(2.66)

V zgornji enačbi (2.66) smo predpostavili tudi, da je verjetnost za zasedenost
posamezne mrežne točke enaka za oba tipa molekul. Entropija mešanja je
enaka nič, če je katerikoli volumski delež enak 1.
V nadaljevanju bomo izračunali še energijo mešanja Um . Pri tem bomo
definirali energijo interakcije med dvema molekulama tipa A kot εAA , interakcijsko energijo med molekulama tipa B je εBB in interakcijska energija med
različnima tipoma molekul naj bo εAB . Predpostavimo εAB = εBA . Določena
mrežna točka ima qφA sosednjih molekul tipa A in
 qφB sosednjih molekul tipa
2
2
B. Energija q/2 φA εAA + φB εBB + 2φA φB εAB je interakcijska energija za
posamezno mrežno točko, kjer faktor q/2 pomeni, da “polovica” interakcije
pripada obravnavani mrežni točki, drugi del pa mrežni točki s katero si deli
vez med molekulama. Da bi dobili energijo mešanja, odštejemo energijo
sistema, ko tekočini nista zmešani q/2 (φA εAA + φB εBB ). Sledi
Um =




q 2
φA − φA εAA + φ2B − φB εBB + 2φA φB εAB .
2

(2.67)
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Definirajmo
q
(2εAB − εAA − εBB ) ,
(2.68)
2 kB T
kjer χ predstavlja energijsko spremembo v enotah kB T , ko molekulo tipa A
iztrgamo iz okolice z molekulami tipa A, in jo vstavimo v okolico s samimi
molekulami tipa B. Na podlagi zgornje definicije (2.68) lahko zapišemo energijo mešanja kot
χ=

Um = χφA φB .

(2.69)

Z dobljeno energijo mešanja lahko zapišemo Helmholtzovo prosto energijo
mešanja Fm = Um − T Sm kot
Fm
= φA ln φA + φB ln φB + χφA φB .
(2.70)
kB T
Dobili smo brez-dimenzijsko prosto energijo mešanja, ki jo merimo v enotah
kB T kot funkcijo koncentracije mešanice in brez-dimenzijskega prametra χ.
Ta predstavlja jakost energijske interakcije med komponentama.
V našem primeru imamo molekule tekočih kristalov in molekule primesi,
ki so razporejene na mrežnih točkah. Imejmo N1 molekul tekočih kristalov,
kjer ena molekula zaseda volumen v1 , ter N2 molekul primesi z volumnom v2 za eno molekulo. Velja naj φ1 = N1 v1 / (N1 v1 + N2 v2 ) in φ2 =
N2 v2 / (N1 v1 + N2 v2 ). Velja tudi φ1 + φ2 = 1. Primesi naj bodo trdni netopljivi delci. Za tekoče kristale je značilno, da je njihovo fazno obnašanje
odvisno od temperature, zato je v naši obravnavi pomembno pri kateri temperaturi opazujemo sistem. Prosta energija, ki jo izberemo za naš termodinamski potencial, bo odvisna tudi od temperature. Prosto energijo lahko sestavimo iz proste energije mešanja (2.70) in proste energije nematika F n (S),
kjer ne bomo upoštevali nehomogenosti ureditvenega parametra in dvoosnosti molekul tekočih kristalov. Sledi [77, 78]
F = kB T [N1 ln φ1 + N2 ln φ2 + χ φ2 N1 ] + N1 v1 Fn (S) .

(2.71)

Tu je χ Flory-Hugginsov interakcijski parameter, ki je odvisen od temperature. Iz enačbe (2.70) sledi χ ∝ 1/T . V delu proste energije (2.71),
ki izhaja iz nematika, velja Fn (S) = aS 2 − bS 3 + cS 4 in je temperaturno
odvisni člen a = a0 (T − φ1 T∗ ) odvisen tudi od koncentracije komponent binarnega sistema. Efektivna temperatura faznega prehoda je torej odvisna
tudi od koncentracije dodanih primesi. V nadaljevanju bomo Fn (S) zapisali
v brez-dimenzijski obliki, zato naj bo S = S0 q, kjer je S0 tipična vrednost
ureditvenega parametra ob faznem prehodu. Sledi


F = kB T [N1 ln φ1 + N2 ln φ2 + χ φ2 N1 ]+N1 v1 f0 (τ + λφ2 ) q 2 − 2q 3 + q 4 ,
(2.72)
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kjer je f0 = b4 /16c3 , τ = (T − T∗ ) / (TNI − T∗ ) in λ = 4a0 cT∗ /b2 . Če upoštevamo V = N1 v1 + N2 v2 , sledi N1 v1 = φ1 V in N2 v2 = φ2 V . Upoštevamo
navedeno in vstavimo v enačbo (2.72). Dobimo




φ1
φ2
1
F
= kB T
ln φ1 +
ln φ2 + χφ1 φ2 +φ1 f0 (τ + λφ2 ) q 2 − 2q 3 + q 4 .
V
v1
v2
v1
(2.73)
V nadaljevanju predpostavimo še, da so molekule tekočih kristalov in molekule
primesi različno velike. Naj velja v2 = v0 in v1 = nv0 , kjer v0 predstavlja
tipično velikost delca primesi in n > 0. Če so molekule tekočih kristalov
večje od delcev primesi, velja n > 1. Uporabimo še φ1 = 1 − φ in φ2 = φ.
Sledi
f

= Γ (1 + δ τ ) [(1 − φ) ln (1 − φ) + nφ ln φ + χ (1 − φ) φ] +


+ (1 − φ) (τ + λφ) q 2 − 2q 3 + q 4 ,
(2.74)

kjer je f = F/f0 V , Γ = kB T∗ (nv0 f0 )−1 in δ = (TNI − T∗ ) /T∗ .
Za fazno ločene sisteme je značilno, da morata biti kemijska potenciala
istovrstnih molekul v eni in drugi fazi enaka. To pomeni, da bo v ravnovesju
kemijski potencial molekul tekočih kristalov enak v npr. nematski in v
izotropni fazi (če je sistem razdeljen na stabilni nematsko in izotropno fazo).
Enako velja za primesi. Kemijska potenciala primesi (npr. aerosilov) v nematski in izotropni fazi morata biti enaka. Kemijski potencial je definiran
kot µ = ∂F/∂N . V našem primeru velja
∂F ∂V
∂F ∂φ
∂F
=
+
.
∂Ni
∂V ∂Ni
∂φ ∂Ni

(2.75)



∂F
∂F
φ ∂F
= v1
−
∂N1
∂V
V ∂φ

(2.76)



∂F
∂F
1 − φ ∂F
= v2
+
.
∂N2
∂V
V ∂φ

(2.77)

Iz enačbe (2.75) sledi

in

Če sedaj uporabimo, v1 = nv0 in v2 = v0 , dobimo


∂f
µ1 = n f − φ
∂φ

(2.78)

ter

µ2 = f + (1 − φ)

∂f
.
∂φ

(2.79)

2.6. NERED IN FAZNA SEPARACIJA V TEKOČIH KRISTALIH

39

Za ravnovesno stanje sistema mora veljati ∂f /∂q = 0. Od tod dobimo dve
možni ravnovesni
nematskega
q
i ureditvenega parametra q. Velja
h vrednosti

qi = 0 in qn = 34 1 + 1 − 89 (τ + λφ) . Ravnovesni vrednosti koncentracije
dodanih primesi izračunamo numerično iz pogojev
µ1 (φn , qn ) = µ1 (φi , 0)

(2.80)

µ2 (φn , qn ) = µ2 (φi , 0) .

(2.81)

in

V tem poglavju smo se ukvarjali z različnimi tekoče-kristalnimi fazami in
vpeljali modele za njihovo obravnavo. Modeli slonijo na kontinuumski fenomenološki teoriji Landau-deGennes-Ginzburg. Poleg tega smo obravnavali tudi
model, ki opisuje dinamiko opazovanega sistema na semi-mikroskopskem
nivoju. Ta model nam omogoča obravnavo dinamike topoloških defektov
na ustreznem časovnem območju. Opisali smo topološke defekte in definirali količine s katerimi jih lahko koherentno opišemo. V zaključnem delu
smo obravnavali vpliv nereda na primeru Isingovega spinskega modela in
preslikali model na nematike. Izpeljali smo še enačbe za fazno separacijo,
ki nam omogočajo numerično računanje faznih diagramov za binarni sistem
nematiki - primesi.
Ob upoštevanju navedenega bomo v nadaljevanju podali rezultate raziskav
anihilacije točkovnih defektov v nematiku, ki je ograjen v cilindrični kapilari,
predstavili bomo vpliv nereda na fazno obnašanje sistema, ki se mu zlomi
zvezna simetrija in na fazno ločitev v sistemu nematik - primesi.
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Poglavje 3

Rezultati
3.1

Anihilacija točkovnih defektov v cilindrični kapilari

Obravnave celotnega procesa anihilacije do sedaj še ni bilo. Običajno so se
raziskave osredotočale predvsem na sistem pred trkom defektov. Vzrok je
bila zahtevnost simulacije in eksperimentalna “nedostopnost”. V naši obravnavi sta obdelani obe fazi. Poleg dogajanja pred trkom, obravnavamo tudi
razvoj sistema po trku. Rezultati so objavljeni v treh člankih [43, 44, 45].
V članku [44] obravnavamo sistem s potencialom Lebwohl - Lasher, kjer je
parska interakcija odvisna le od razdalje in medsebojnega kota med molekulama. V člankih [43, 45] pa obravnavamo sistem na podlagi potenciala, ki
ni odvisen samo od razdalje in relativnega kota med molekulama, ampak
tudi od relativne pozicije obeh molekul v parski interakciji. V simulaciji
uporabimo semi-mikroskopski opis tekoče-kristalnih molekul v nematski fazi
opisan z en. (2.43) in en. (2.44). Časovni razvoj sistema spremljamo z
Brownovo molekularno dinamiko, kar smo predstavili z en. (2.47) in (2.48).
V obravnavi ločimo zgodnjo “pred-trkovno” (ZPr) fazo, pozno “pred-trkovno”
(PPr) fazo, zgodnjo “po-trkovno” (ZPo) fazo in pozno “po-trkovno” (PPo)
fazo. Pokazali smo, da po trku defektov lahko nastaneta dve topološko ekvivalentni, a strukturno različni fazi. Različni strukturi nastaneta zaradi
različnih začetnih pogojev simulacije.

3.1.1

Geometrija opazovanega sistema

Polmer kapilare R, ki je cilindrične oblike, je določen z 2R = Nr l0 , kjer je
l0 karakteristična dolžina v heksagonalni mreži in Nr število karakterističnih
razdalj vzdolž polmera kapilare. Na površini kapilare vsiljujemo homeotropno
sidranje (pravokotno na površino). Dolžina cilindra je L = N z l0 , kjer je
Nz število karakterističnih razdalj vzdolž osi kapilare. Na robovih kapilare
vsiljujemo periodične robne pogoje, kar simulira neskončno kapilaro, če je
41
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2R

xd
Slika 3.1: Presek cilindra. Levo je hiperbolični defekt s Frankovim indeksom
N = −1, desno pa radialni defekt s Frankovim indeksom N = 1. Razdalja
med defektoma je podana s ξ d , širina kapilare pa je 2R.
(0)

(0)

Nr l0 < 2ξ d , kjer je ξ d začetna razdalja med defektoma. Vrednosti Nr in
Nz spreminjamo med 30 in 80.
Na sliki 3.1 vidimo postavitev defektov na osi kapilare. Razdalja med
radialnim in hiperboličnim defektom je izražena s ξ d . Na levi strani je hiperbolični defekt z N = −1, na desni pa radialni defekt z N = 1. Po glavni osi
cilindra poteka lokalna os z.
Ravnovesni strukturi nematskega direktorskega polja sta v našem primeru
dve topološko enakovredni strukturi: radialno pobegla struktura (ER) in
planarno-polarna struktura z dvema linijskima defektoma (PPLD). Linijska
defekta v PPLD strukturi imata Frankov indeks enak N = 1/2. Obe strukturi si lahko ogledamo na sliki 3.2 v direktorski reprezentaciji.
Zaradi homeotropnega sidranja je Frankov indeks v ravnini (x, y) kapilare enak +1 in se ne spreminja. S tem se topološki naboj ohranja. Taka
struktura je v 3D enakovredna linijskemu defektu. V 3D so linijski defekti
s celoštevilčnimi Frankovimi indeksi nestabilni, zato se notranjost kapilare
lahko odzove na dva načina. Linijski defekt z N = 1 razpade na dva linijska
defekta z N = 1/2. Druga možnost je, da defekt v notranjosti izgine. Zaradi
dodatne prostostne stopnje se molekule v radialni smeri postopoma usmerjajo pravokotno na plašč kapilare. Temu pravimo pobeg v tretjo dimenzijo.
Nazorneje lahko to vidimo na sliki 3.3. 2D struktura z radialnim direktorskim poljem predstavlja presek linijskega defekta z N = 1 v 3D. Če tako
strukturo objamemo s površino σ in med sprehodom po njej beležimo usmerjenost molekul tekočih kristalov, vidimo, da so molekule v danem primeru
(a) usmerjene radialno, zato površini Σ v prostoru ureditvenega parametra ustreza obroč na ekvatorju krogelne lupine, ki predstavlja prostor ureditvenega parametra. Radialno strukturo lahko zvezno (preko (b) na sliki 3.3)
pretvorimo iz azimutalne postavitve ( ravnina (x, y)) v postavitev, kjer bodo
molekule usmerjene vzdolž osi z (c), kjer površini Σ v prostoru ureditvenega

3.1. ANIHILACIJA TOČKOVNIH DEFEKTOV V CILINDRIČNI KAPILARI43

(a)

(b)

Slika 3.2: Ravnovesni končni strukturi ustrezata (a) radialno pobegli (ER),
ki je prikazana v ravnini (x, z) in (b) planarno polarni z dvema linijskima
defektoma (PPLD), prikazani v ravnini (x, y). Linijska defekta v PPLD
strukturi imata Frankov indeks N = 1/2.
parametra ustreza točka, kar predstavlja strukturo brez defekta, oziroma ER
strukturo.
Za polmere kapilare, ki so večji od Rc (ε) je stabilna ER struktura, za
kapilare z R < Rc (ε) pa PPLD. Pri ε = 0 dobimo Rc (0) = 16 l0 .

3.1.2

Potek in rezultati simulacije

Radialni in hiperbolični defekt smo postavili na osi kapilare s tremi nasprotno
usmerjenimi ER področiji, 1 kar lahko vidimo shematično prikazano na sliki
(0)
3.1. Začetna razdalja med defektoma je bila enaka ξ d . Kadar je bila začetna oddaljenost med defektoma večja od premera kapilare 2R se relativni
položaj obeh defektov s časom ni spreminjal, kar je v skladju z že objavljenimi rezultati [17]. Kadar je začetna razdalja med defektoma dovolj velika,
pridejo do izraza površinski efekti, ki zasenčijo interakcijo med defektoma.
(0)
Kadar velja ξ d /2R < 1, je interakcija med defektoma dovolj močna, da
pride do približevanja in anihilacije.
Po približno 1000 korakih simulacije (za Nr ∼ 50) pride do tvorbe obročaste
strukture defektov (ne glede na začetno relativno razdaljo), ki je topološko
enakovredna točkovnemu defektu. Rezultati so tudi v skladu z raziskavami
v kontinuumski teoriji [11].
Na sliki 3.4 imamo primer konfiguracije direktorskega polja po vzpostavitvi
obročaste strukture defektov (obroč je poudarjen s celo črto). Na levi strani
imamo hiperbolični defekt, na desni pa radialnega. Konfiguracija preseka v
ravnini (x, y) posameznega defekta je predstavljena na spodnjem delu slike.
Ugotovimo lahko, da obroč (gledano v ravnini (x, y)) v obeh primerih tvorita
linijska defekta s Frankovim indeksom 1/2.
1

Dve področji sta “pobegnili” v +z smeri, ena pa v −z smeri.
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(b)
S
s

(c)

Slika 3.3: 2D struktura z N = 1 je v 3D nestabilna. Površina σ v realnem
prostoru nam v prostoru UP da površino Σ. Z zveznimi transformacijami
lahko obroč v (a) preko (b) spremenimo v točko (c), ki predstavlja brezdefektno strukturo.
Glavni osi obročev sta pravokotni na os z kapilare, kar zlomi cilindrično
simetrijo strukture 2 . Ta je bila običajno predpostavljena pri dosedanjih
teoretičnih raziskavah. V ravnini (x, y) so vse smeri osi obročev ekvivalentne.
Na sliki 3.4 sta osi obeh obročev približno vzporedni in usmerjeni približno
vzdolž osi x. V nadaljevanju analizirajmo še konfiguracijo v ravnini (x, z)
kapilare.
Hiperbolični in radialni točkovni defekt lokalno vzpostavita topološko
ekvivalentno t.i. obročasto strukturo, ki jo tvori zaključen linijski defekt. V
ravnini (x, z) zato vidimo radialni, oz. hiperbolični defekt kot par linijskih
defektov s Frankovim indeksom 1/2 oz. −1/2.
(0)

V primeru, ko je ξ d /(2R) < 1, je interakcija med defektoma dovolj
močna, da proces anihilacije lahko steče. Nekaj karakterističnih faz je prikazanih
na sliki 3.5. Na sliki 3.6 pa so prikazane dodatne lastnosti omenjenih faz.
(0)
Direktorske konfiguracije so bile izračunane za ε = 0 in ξ d /(2R) = 0.7. S
(+)
(−)
ξ r in ξ r merimo največji polmer obroča radialnega oz. hiperboličnega defekta. Na sliki 3.5c imamo situacijo po zlitju defektov, zato največji polmer
(⊥)
(z)
merimo s ξ r ali pa s ξ r . Prvi predstavlja polmer kombiniranega obroča,
ki nastane po trku, pravokotno na os z, drugi pa polmer tega obroča v z
smeri.
Polmera hiperboličnega in radialnega obročastega defekta sta pri ε =
0 približno enaka, kar se sklada s teoretičnimi napovedmi [70]. V našem
2
Novejše raziskave, kjer so upoštevali tudi dvoosnost molekul, so potrdile naše rezultate
[79].
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Slika 3.4: Direktorsko polje v kapilari po vzpostavitvi obročastih defektov.
V kapilari imamo na levi strani hiperbolični defekt, na desni strani pa radialnega. V spodnjem delu slike sta prereza defektov v ravnini (x, y), kjer
vidimo, da obroč v tem preseku tvorita linijska defekta s Frankovim indeksom 1/2.

I

II

(a)

( )

III

xr

(b)

( z)

xr

(c)

(d)
Slika 3.5: Različne faze procesa anihilacije v ravnini (x, z) pri ε = 0. (a) zgodnja pred-trkovna, (b) pozna pred-trkovna, (c) trk in (d) zgodnja po-trkovna
faza. Rimske številke v (a) in (c) označujejo področja, katerih projekcije v
ravnini (x, y) vidimo na sliki 3.6.
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(a)

(b)

(c)

Slika 3.6: Na slikah (a) in (b) vidimo projekcijo v ravnini (x, y) hiperboličnega in radialnega obročastega defekta na sliki 3.5(a), kjer sta označena
z I in II. Na sliki (c) je projekcija v ravnini (x, y) slike 3.5(c), kjer je označena
s III.
(±)

primeru znaša ravnovesna vrednost ξ r ∼ 7 l0 . Pri ε 6= 0 se pojavi razlika
med ravnovesnimi velikostmi polmerov obročastih defektov. Radialni defekt
postane občutno večji pri ε > 0.1. V nadaljevanju bomo opisali posamezne
faze poteka anihilacije nekoliko podrobneje.
Pred-trkovna faza
Pri dovolj majhni relativni začetni razdalji se defekta začneta približevati
eden drugemu. Začetna razdalja mora biti dovolj velika, da se med procesom približevanja utegne vzpostaviti obročasta kvazi-ravnovesna struktura.
Ugodno je tudi, če je začetna relativna razdalja večja od dvoosne korelacijske
dolžine. V tem primeru jedri obeh defektov nista vključeni v interakcijo med
defektoma. Posledično lahko oba defekta smatramo kot točkasta defekta, ki
interagirata le preko direktorskega polja. V naši simulaciji so ti pogoji izpol(0)
njeni na intervalu 0.6 < ξ d / (2R) < 1. V PPr fazi se jedri obeh defektov
občutno deformirata zaradi medsebojne interakcije.
Na sliki 3.7 spremljamo ξ d = ξ d (t) za ε = 0.1. Če izrazimo časovni potek
pred-trkovne faze s kritičnim eksponentom α dobimo ξ d ∝ (tC − t)α , kjer je
tC čas od začetka simulacije do trka defektov. Za kritični eksponent velja
α = 0.4±0.1. V simulaciji opazimo, da se kritični eksponent spreminja v procesu anihilacije. V ZPr fazi velja α ∼ 0.3, v PPr fazi pa dobimo α ∼ 0.5. Na
vstavljeni sliki 3.7 spremljamo položaj radialnega (z+ ), oz. hiperboličnega
defekta (z− ) v odvisnosti od časa. V primeru ε > 0 opazimo, da sta hitrosti
približevanja defektov različni. Radialni defekt se giblje hitreje od hiperboličnega. Hitrosti se z večanjem ε vse bolj razlikujeta. Za ε = 0.1 velja
npr. v+ /v− = 1.5 ± 0.2 3 . Dobljene vrednosti so v skladu z eksperimentalno
3

Zaradi narave numerične metode (Brownova molekularna dinamika), sistem pri
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Slika 3.7: Pred-trkovna faza. Prikazana je odvisnost ξ d = ξ d (t) za ε = 0.1.
Polna črta nakazuje α = 0.5, črtkana predstavlja α = 0.4, črtkana s piko
pa α = 0.3 v nastavku ξ d (t) ∝ (tC − t)α . Na vstavljeni sliki vidimo položaj
posameznega defekta v odvisnosti od časa. Vidimo, da radialni defekt potuje
hitreje kot hiperbolični.
pridobljenimi podatki [18]. Tam so dobili v+ /v− = 1.3 ± 0.1. Rezultati, ki
temeljijo na kontinuumskem modelu [80] kažejo, da tolikšno anizotropnost
hitrosti lahko pripišemo vplivom vzvratnega toka, ki je posledica sklopitve
med orientacijskimi in translacijskimi prostostnimi stopnjami [19, 21]. Vendar pa so bile te simulacije narejene za linijske defekte, v našem primeru pa
govorimo o točkovnih.
Na sliki 3.8 spremljamo časovne spremembe velikosti obročastih defektov.
V področju ZPr faze sta velikosti obeh obročastih defektov časovno približno konstantni. Spreminjata se zaradi relativno majhnega števila molekul,
ki v simulaciji predstavljajo premer obroča, saj zaradi medsebojnih interakcij pride do orientacijskih fluktuacij v 3D. Obroča sta dobro ločljiva, ko
je razdalja med defektoma (ξ d (t)) večja od polmera obroča radialnega ali
(±)
(+)
(−)
hiperboličnega defekta (ξ r ). Ko relativna razdalja doseže ξ d ∼ ξ r + ξ r
vstopimo v PPr fazo in se največja polmera obeh obročev začneta hitro
povečevati, dokler ne trčita.
PPr faza se konča ob trku defektov. Ob trku se obroča s topološkim
nabojem q = 1 zlijeta v en, kombiniran obroč. Ta trenutek je predstavljen
na sliki 3.5(c). Gre še vedno za zaključen linijski defekt, ki ga v ravnini (x, y)
vidimo kot dva linijska defekta s Frankovim indeksom 1/2, v ravnini (x, z)
določenem koraku računanja orientacij posameznih molekul, v splošnem ni v ravnovesju.
Zato se tudi pri enakih začetnih pogojih hitrosti defektov lahko razlikujejo.
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Slika 3.8: Časovna odvisnost tipične velikosti obroča hξ r i = ξ r + ξ r
v pred-trkovni fazi. V ZPr fazi so velikosti defektov približno enake. Polmera
se začneta povečevati ob vstopu v PPr fazo.
pa dva linijska defekta s Frankovima indeksoma +1/2 oz. −1/2. Velikosti
(⊥)
(z)
polmerov združenega obroča označimo s ξ r v smeri osi z in s ξ r pravokotno
na os z.
Po-trkovna faza
V tej fazi spremljamo razvoj obročaste strukture, ki nastane z združitvijo, oz.
zlitjem obročastih struktur, ki sta pripadali radialnemu in hiperboličnemu
defektu. Ob trku sta obe obročasti strukturi v splošnem različno orientirani.
Osi obročev sta lahko relativno zasukani za poljuben kot. Za ZPo fazo je
zato značilno, da se med zlitjem kombinirani obroč razvije. Vzpostavi se stabilna obročasta struktura, oz. sklenjeni linijski defekt. V tej fazi je struktura
(z)
obroča elipsasta s premerom najdaljše osi ξ r . Na sliki 3.6(c) vidimo presek
obroča v ravnini (x, y), kjer obroč sestavljata defekta s Frankovim indeksom
+1/2. Na sliki 3.5(c) in (d) vidimo obročasto strukturo v ZPo in PPo fazi.
Linijska defekta na levi in desni strani orisane obročaste strukture imata različni vrednosti Frankovih indeksov (−1/2 oz. +1/2), saj se skupni topološki
naboj mora ohraniti. Oba defekta sta topološko enakovredna, saj lahko v 3D
iz ene v drugo strukturo preidemo z zvezno deformacijo direktorskega polja.
Na sliki 3.9 je predstavljena zvezna transformacija iz defekta s Frankovim
indeksom 1/2 v defekt s Frankovim indeksom −1/2 v smeri puščice, preko
vmesnih stanj, v prostoru ureditvenega parametra.
Po formiranju stabilne obročaste strukture vstopimo v PPo fazo. Rezul-
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Slika 3.9: Prostor ureditvenega parametra. Zvezna pretvorba linijskega defekta s Frankovim indeksom 1/2, preko vmesnih stanj, v defekt z N = −1/2.
Smer pretvorbe nakazuje puščica. Na sliki smo Frankov indeks dodali
površini Σ, kateri v primeru linijskih defektov ustreza polkrožnica.
tat te faze je lahko brez-defektna pobegla struktura ER, ali pa njej topološko
enakovredna PPLD faza z dvema linijskima defektoma vzdolž osi z. Na sliki
3.10(a) je prikazan prehod v ER fazo. Tipična velikost obročaste strukture,
(z)
ki jo merimo z 2ξ r /R se po trku pri t/tc − 1 = 0 začne zmanjševati in po
tipičnem času, ki je odvisen od parametra anizotropnosti ε, pade na vrednost
0. To pomeni, da se je polmer obročaste strukture zmanjševal in na koncu
izginil.
Na sliki 3.10(b) se tipična velikost obročaste strukture s časom povečuje.
Pri majhnih ε je naraščanje počasno in približno linearno, medtem ko je
pri večjih ε zaznati hitrejšo rast takoj po trku in nato upočasnitev. Na
slikah 3.10(a) in (b) smo za tipično velikost obročaste strukture uporabili
(z)
ξ r . Rezultat tega procesa je nukleacija nove strukture, ki jo označimo s
PPLD. Poglavitni razlog za nukleacijo nove faze je meta-stabilnost strukture
ER, ki jo povzroči tvorba obročaste strukture po trku defektov in je odvisna
od razmerja Rc (ε) /R. Na sliki 3.10 je prikazan polmer defektov po trku v
odvisnosti od časa pri različnih Rc (ε). Rc (ε) smo spreminjali s spreminjanjem anizotropnosti ε, medtem ko sta bila polmer R in začetna razdalja med
(0)
defektoma ξ d ves čas konstantna.
Pri R > Rc (ε) je ER struktura globalno stabilna. Zato obročasta struk(z)
tura postopoma izginja. Na sliki 3.10(a) doživi ξ r (t) kvalitativno spremembo med zmanjševanjem obročaste strukture. Za prvo fazo je značilno,
da se struktura zlitih defektov uredi v obročasto strukturo. Ta je zaradi globalne stabilnosti ER strukture nestabilna in v drugi fazi postopoma izgine.
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Slika 3.10: Pozna potrkovna faza. Tipična vrednost polmera obročaste struk(z)
ture ξ r se po trku s časom zmanjšuje, ko je rezultat anihilacije brez-defektna
ER struktura (a). Ko se tipična velikost obročaste strukture s časom povečuje
pa je rezultat simulacije nukleacija PPLD strukture, ki ima vzdolž osi z dva
linijska defekta z N = 1/2 (b).
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Slika 3.11: Naraščanje razdalje med linijskima defektoma v ravnini (x, y)
kapilare je odvisno od parametra anizotropnosti ε. Ravnovesna razdalja
med defektoma je sorazmerna ε, prav tako čas v katerem sistem to razdaljo
doseže.
Pri R < Rc (ε) je struktura ER globalno metastabilna glede na PPLD
strukturo. Lokalno predstavlja stabilna obročasta struktura zametek PPLD
faze. Če je obročasta struktura dovolj velika, sproži prehod v PPLD fazo.
Naraščanje obročaste strukture lahko razdelimo v dve fazi. V prvi fazi je
(⊥)
rast izotropna. V drugi fazi, ko ξ r doseže svojo maksimalno vrednost, se
rast nadaljuje le vzdolž osi z. V tej fazi je oblika obroča vedno bolj elipsasta
(slika 3.5(d)).
Rezultati simulacije kažejo, da lahko z razmerjem e
ξ = ξ r (ε) /R določimo
kateri od obeh scenarijev se bo odvil po trku defektov. V primeru e
ξ <e
ξc ∼
0.5 je obročasta struktura nestabilna in vodi do končne ER strukture. PPLD
struktura se realizira pri e
ξ >e
ξ c . Kadar pa je R  Rc (ε) oba defekta sprožita
rast PPLD strukture. V tem primeru nukleacija steče, ne da bi se defekta
začela približevati.
(⊥)
Na sliki 3.11 je prikazana odvisnost ξ r , ki predstavlja razdaljo med linijskima defektoma v ravnini (x, y) v odvisnosti od časa pri nukleaciji PPLD
faze. Ravnovesna razdalja na kateri se defekta zaustavita, relativno eden
glede na drugega, je sorazmerna parametru anizotropnosti ε. Razdalja se z
večanjem parametra anizotropnosti ne more povečati nad določeno razdaljo,
ki je odvisna od površinskih efektov, in jakosti sidranja površinskih molekul.
Z večjim ε se povečuje tudi čas v katerem se taka ravnovesna razdalja vzpostavi.
V nadaljevanju bomo podrobneje obravnavali pojava, ki v dosedanjih
raziskavah nista bila opažena. Prvi pojav je tvorba obročastih struktur pri
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Slika 3.12: Presek obročaste strukture v (x, y) ravnini. Obročka predstavljata položaj linijskih defektov, ki tvorita obročasti defekt. Elipsa predstavlja
molekulo tekočega kristala. Molekule TK opišemo v polarnem koordinatnem
sistemu s pomočjo kota φ in vektorja r. Pri opisu molekule v lastnem koordinatnem sistemu potrebujemo tudi kot Ψ.
približevanju topoloških defektov pri čemer je os obroča pravokotna na os
kapilare. Po prehodu v tako obliko, osi obeh obročev rotirata v ravnini (x, y).
Drugi pojav je tvorba skupne obročaste strukture po trku defektov in prehod
v končno ER, oziroma PPLD strukturo, kar je odvisno od elastičnih lastnosti
sistema in velikosti obročaste strukture po trku.

3.1.3

Rotacija osi obročastega defekta

V procesu približevanja točkovnih defektov pri anihilaciji se zlomi cilindrična
simetrija, ker točkovna defekta tvorita topološko enakovredni obročasti strukturi [13], katerih glavni osi sta pravokotni na glavno os kapilare. Glavna os
kapilare je usmerjena vzdolž osi z koordinatnega sistema, vezanega na kapilaro. Naše simulacije so pokazale, da sta osi obročev topoloških defektov, po
prehodu v ravnino (x, y), vrtljivi okrog osi z in neodvisni med seboj, dokler se defekta ne približata dovolj in preideta v PPr fazo. Po trku defektov
se strukturi zlijeta v eno, skupno strukturo. V tem procesu se defekta, ki
imata na splošno različno orientirani osi postavita tako, da sta osi obročastih
defektov vzporedni.
Na sliki 3.6 vidimo preseke obročastih struktur. Krožci označujejo linijske
defekte. Vidimo lahko, da se molekule znotraj obroča usmerjajo vzporedno
glede na molekulo, ki je na notranji strani obroča.
Na sliki 3.12 je prikazan položaj linijskih defektov obročaste strukture v
ravnini (x, y). Orientacijo molekul v notranjosti obročaste strukture določajo
molekule tik ob linijskem defektu, ki so na notranji strani obroča. Ravnovesna
2
velikost obroča je bila teoretično določena kot [13, 81] ξ r = rc e(4+ln 2−4Ec rc /πK ) ∼
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30rc , kjer je Ec gostota energije jedra defekta, rc polmer jedra defekta (približno enak nematski korelacijski dolžini) in K elastična konstanta. Lego,
oz. orientacijo molekule4 na položaju r v polarnih koordinatah, določimo s
kotom Ψ (φ, t) na naslednji način
n
b (%, φ) = cos Ψ (φ, t) eb% + sin Ψ (φ, t) ebφ .

(3.1)

F = Fel + Fpov .

(3.2)

Zaradi rotacije obroča, se kot Ψ tudi časovno spreminja. Celotna prosta
energija sistema molekul, ki sestavljajo notranjost obročaste strukture, je
sestavljena iz elastičnega in površinskega prispevka
R

Elastični prispevek Fel = fel dV lahko zapišemo podobno kot v enačbi
(2.15), le da v našem primeru zvojna deformacija odpade. Če uvedemo še
poenostavitev z eno elastično konstanto iz en. (2.15), sledi
i
Kh
(∇ · n
b)2 + (b
n×∇×n
b )2 .
(3.3)
2
Na opazovani sistem vpliva površina kapilare, ki uredi molekule ob površini,
te pa potem vsiljujejo orientacijo molekulam v notranjosti kapilare. Prav
tako pa na naš sistem vpliva tudi linijski defekt, ki bližnjim molekulam
vsiljuje orientacijo, ki je odvisna od njegovega Frankovega indeksa. To
pomeni, da “površinski” člen sestavljata dva prispevka
Z
Z
Fpov = fp1 dS + fp2 ds ,
(3.4)
fel =

kjer je drugi člen prispevek linijskega defekta, ki tvori obroč. Tega integriramo vzdolž linijskih segmentov ds. Zato ta člen ni “pravi” površinski
prispevek. Za fp1 in fp2 lahko zapišemo
fp1 =

W
sin2 (Ψ − ΨS )
2

(3.5)

in
w
sin2 (Ψ − Ψd ) .
(3.6)
2
V enačbah (3.5) in (3.6) je W jakost sidranja molekul na površini kapilare in w jakost sidranja tik ob linijskem defektu. ΨS in Ψd sta ustrezna
kota, ki ju narekuje površinsko sidranje molekul
 tekočih kristalov. Jakosti
nimata enakih fizikalnih enot. Velja W J/m2 in w [J/m]. Zaradi rotacije
obročastega defekta se kot Ψd , ki ga vsiljujejo molekule tik ob linijskem defektu, spreminja s časom. Tako je Ψd = Ψd (t). V našem primeru velja
ΨS = 0 in Ψd = π2 + ω t, kjer je ω krožna frekvenca rotacije obroča.
fp2 =

4
V naši obravnavi se omejimo na opis z enoosnimi molekulami. Molekule, ki sestavljajo,
oz. so v bližini jedra defekta, so v splošnem dvoosne.
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Celotno prosto energijo v en. (3.2) delno integriramo in dobimo prosto
energijo na enoto dolžine obravnavanega sistema
KπR2
∂F
=F =
∂L
2%2



∂Ψ
1+
∂φ

2

+

w
cos2 (Ψ + ωt) ,
2

(3.7)

kjer je R polmer kapilare in % polmer obroča. V nadaljevanju želimo obravnavati dinamiko sistema molekul, ki so postavljene znotraj obročaste strukture
defekta. Pri tem predpostavimo, da se molekule hitro odzovejo na spremembo položaja obroča in so vzporedne molekulam, najbližjim linijskemu
defektu na notranji strani obroča. Dinamiko sistema bomo opisali s po močjo
časovno odvisne Ginzburg-Landau-ove enačbe (npr. [71, 82])
δF
∂Ψ
= −c
,
(3.8)
δΨ
∂t
kjer leva stran enačbe predstavlja funkcionalni odvod, tako da so na levi
strani odvodi po spremenljivki φ, na desni strani pa odvodi po t. V enačbi
(3.8) je c rotacijska viskoznost sistema. Iz Euler - Lagrangejeve enačbe δF
δΨ =
∂F
d ∂F
∂Ψ − dφ ∂Ψφ , kjer je Ψφ = ∂Ψ/∂φ, sledi
KπR2 ∂ 2 Ψ w
δF
=−
− sin 2 (ωt + Ψ) .
δΨ
2%2 ∂φ2
2

(3.9)

Reševanja enačbe (3.8) se lotimo z nastavkom Ψ (φ, t) = u (φ − ωt). Rezultat
je diferencialna enačba
u00 + 2c ωK u0 + wK sin 2 (ωt + u) = 0 ,

(3.10)


kjer velja ∂Ψ/∂φ = u0 in ∂Ψ/∂t = −ω u0 in K = %2 / KπR2 . Dobljena
enačba nas spominja na enačbo vsiljenega nihanja, a je nelinearna, zato
jo lahko rešujemo le numerično. Običajna poenostavitev z upoštevanjem
majhnih kotov tukaj ne pride v poštev, saj so velikosti zasukov v splošnem
znatne.
Na sliki 3.13 vidimo tri tipične primere, s simulacijo dobljenih, rotacij
obročastih defektov v ravnini (x, y) kapilare. Razlikujejo se glede na faktor orientacijske anizotropnosti ε. V primeru (a) je vrednost orientacijske
anizotropnosti ε = 0, v primeru (b) velja ε = 0.08, za (c) pa ε = 0.2. Predstavljeni sta rotaciji obeh obročev. Po trku obeh defektov se oba obroča
orientirata enako, zato se obe krivulji združita v isto točko.
Glede na dobljene rezultate lahko povemo, da je v našem primeru “dušenje”
zanemarljivo, kar pomeni, da je koeficient c ωK zelo majhen, saj “amplituda
nihanja” s časom ne upada, ampak ostaja približno enaka, vse do trka obeh
obročastih struktur.
S povečevanjem orientacijske anizotropije povečujemo heterogenost interakcij med molekulami na enaki medsebojni razdalji, kar pomeni hitrejšo adaptacijo sistema na zunanjo motnjo in s tem tudi hitrejše rotiranje
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Slika 3.13: Tipične oblike sukanja obročastih defektov v ravnini (x, y).
Primeri (a), (b) in (c) se razlikujejo le glede na faktor ε.Velja (a) ε = 0.0,
(b) ε = 0.08, (c) ε = 0.2. Čas t = 0 označuje trenutek, ko sta se vzpostavili
obročasti strukturi obeh defektov.
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obročastih struktur okrog dolge osi cilindra. V primeru Lebwohl - Lasherjevega potenciala, podanega z en. (2.45), je interakcija odvisna le od relativnega kota med dvema molekulama v interakciji. Pri ε > 0 pa postane
pomemben tudi položaj molekul. S povečevanjem heterogenosti interakcij
se zmanjšuje tudi relaksacijski čas sistema molekul, kar povzroči, da se sistem znotraj obroča hitreje odziva na preferenčno usmeritev molekul tik ob
obroču, ki narekujejo usmerjenost molekul v notranjosti obroča.

3.1.4

Strukturni prehod po trku defektov

Po trku se obročasta defekta združita v en, skupni obroč. Simulacije so
pokazale, da pri konstantni začetni oddaljenosti defektov in konstantni velikosti kapilare, polmer nastalega skupnega obroča določajo elastične lastnosti opazovanega sistema. Le te smo spreminjali s spreminjanjem faktorja
orientacijske anizotropnosti ε. Pokazalo se je, da obstaja določena kritična
velikost orientacijske anizotropnosti εc , ki ločuje različna scenarija razvoja
sistema v PPo fazi. Za sisteme, kjer je ε < εc velja, da se po formiranju skupnega obroča polmer le tega začne zmanjševati in izgine ob prehodu sistema v
popolnoma brez-defektno stanje, oz. ER strukturo. Sistemi pri katerih velja
ε > εc pa se razvijejo v planarno strukturo z dvema linijskima defektoma
(PPLD). Pravimo, da je prišlo do nukleacije nove, topološko enakovredne
faze.
Nukleacijo običajno povezujemo s faznimi prehodi. V sistemu, ki je blizu
temperaturno odvisnega faznega prehoda, se v obstoječi fazi aktivirajo jedra nove faze. Če je velikost jedra dovolj velika se rast jedra nadaljuje, v
nasprotnem primeru pa jedro izgine. Verjetnost, da pri temperaturi T nastane “kritično” jedro je sorazmerna [51, 71, 83, 84, 85] e−∆FC /(kB T ) , kjer
je ∆FC prosta energija, ki je potrebna, da se formira kritično jedro, ki
ne izgine. Relaksacijski čas nukleacije je veliko večji od značilnega relaksacijskega časa mikroskopske dinamike sistema [85]. Prosta energija, ki je
potrebna za tvorbo kritičnega jedra je mnogo večja od tipične proste energije faznega sistema, v kateri se tvorijo jedra novo-nastajajoče faze. To
pomeni, da je verjetnost za tvorbo kritičnega jedra znotraj relaksacijskega
časa mikroskopske dinamike izredno majhna.
V našem primeru imamo opravka z obročasto strukturo, ki jo predstavlja
zaključen linijski defekt. Struktura direktorskega polja znotraj kapilare, ki
je rezultat procesa anihilacije, je odvisna od velikosti obroča po vstopu v
PPo fazo in razlike prostih energij zunaj in znotraj obroča.
Na sliki 3.14 sta področji PP (oz. PPLD) in ER ločeni z obročasto
strukturo, ki nastane po trku obeh defektov. Označimo polmer PP območja s
ξ r , kjer smo zanemarili debelino obročastega defekta. V primeru, ko je sistem
ograjen, je nukleacija tesno povezana z velikostjo in tudi obliko uporabljene
omejitve. Velikost kritičnega nukleacijskega jedra je nujno odvisna od tipične
velikosti R omejujočega sistema. V ograjenem vzorcu tekočih kristalov lahko
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Slika 3.14: Po trku se formira obročasti defekt s polmerom ξ r , ki obkroža PP
fazo. Obe strukturi obkroža ER faza, ki sega do roba sistema, ki ga omejuje
cilinder s polmerom R.
zapišemo celotno prosto energijo, ki je potrebna za tvorbo področja PP kot
(npr. [86])


4π
4π 3
3
2
F = − |∆f | ξ r + 4πξ r σ + fE V −
ξ ,
(3.11)
3
3 r

kjer je σ površinska napetost obročaste strukture, ki jo tukaj obravnavamo
kot majhno kroglico oz. nukleacijsko jedro. ∆f = fP − fE predstavlja razliko gostot proste energije v področjih PP (fP ) in ER (fE ), ki mora biti
negativna5 . V prvem členu prepoznamo energijo za formiranje PP področja.
Sistem spodbuja formacijo take strukture in se s tem prosta energija zmanjšuje, zato je predznak pri tem členu negativen. Drugi člen predstavlja upiranje sistema formiranju površine, ki ločuje obe strukturi, saj s tem sistemu
povečamo energijo. Zadnji člen predstavlja prosto energijo preostalega dela
sistema, kjer so molekule tekočih kristalov urejene v ER strukturo.
n)2 ' RK2 , kjer je
V nadaljevanju bomo upoštevali približek fE = K2 (∇b
polmer kapilare R korelacijska dolžina v ER fazi. K je elastična konstanta,
odvisna od ε. ∇b
n predstavlja prostorske spremembe direktorskega polja v
področju z ER strukturo. Z upoštevanjem poenostavljenih elastičnih interakcij lahko zapišemo en. (3.11) v obliki


4π 3
K
∆F = − ξ r |∆f | + 2 + 4πσξ 2r .
(3.12)
3
R
Zgornjo enačbo (3.12), kjer je ∆F = F − V fE , sedaj minimiziramo glede na
ξ r z ∂∆F
∂ξ = 0 in dobimo kritični polmer obročaste strukture po trku defektov
r

ξ (C)
=
r

2R2
.
|∆f | R2 /σ + ξ σ

(3.13)

5
fP < fE zato v enačbi pišemo negativni predznak ter absolutno vrednost razlike gostot
proste energije.
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V enačbi (3.13) je ξ σ = K/σ korelacijska dolžina površinske napetosti. S
povečevanjem R se povečuje tudi velikost obročaste strukture, ki je potrebna
za prehod sistema v PPLD fazo, ki se tvori po trku. Na sliki 3.15 6 vidimo,
da se maksimalna vrednost ξ r po začetnem relativno strmem povečevanju,
(B)
(B)
2σ
je polmer
glede na velikost kapilare, saturira pri vrednosti ξ r = |∆f
| . ξr
obročaste strukture, ki bi se pojavila po trku defektov v neograjenem vzorcu.
Če je obročasta struktura večja bo sistem z nukleacijo prešel v končno PPLD
strukturo. Če nastane obročasta struktura, katere polmer je manjši od kritičnega v en. (3.13), se bo zaradi površinskih vplivov nastala PPLD struktura zmanjševala in končno anihilirala. Z manjšanjem korelacijske dolžine
površinske napetosti se poveča razpoložljiva velikost formirane obročaste
strukture po trku. Poglavitni vzrok je odvisnost razmerja med elastično konstanto in površinsko napetostjo od faktorja orientacijske anizotropnosti ε. Ta
neposredno določa potencial med molekulami tekočih kristalov. Večanje korelacijske dolžine ξ σ pomeni močnejšo interakcijo med molekulami in s tem
večjo “togost” sistema molekul tekočih kristalov.
En. (3.13) vstavimo v en. (3.12) in dobimo mejno energijo, ki je potrebna
sistemu, da lahko kreira dovolj velika nukleacijska jedra, ki v sistemu iniciirajo nastanek PPLD strukture:
∆FC =

16π
σ3
3 (|∆f | + K/R2 )2
(B)

(B)

(3.14)

Pri tankih kapilarah z R  ξ r , kjer je ξ r korelacijska dolžina neograjene ER strukture, je zaradi homeotropnega sidranja ravnovesna struktura
enaka PPLD [42, 88]. V takem primeru je obroč katerekoli velikosti “dovolj
velik,” da se razvije končna PPLD struktura. Z večanjem kapilare naletimo
na mejno vrednost Rmin pri kateri je ravnovesna struktura v kapilari enaka
tisti v ER, vendar lahko že najmanjše nukleacijsko jedro sproži prehod v
PPLD fazo. Tukaj je ξ r = 0. V celotni obravnavi bi bilo zato potrebno
R nadomestiti z R − Rmin , kar upoštevamo na sliki 3.15. Z naraščanjem
velikosti kapilare se kritična velikost obroča, ki sproži prehod v PPLD fazo,
povečuje. Pri neki največji vrednosti kapilare RH pa je vrednost kritičnega
polmera obroča enaka tisti za neograjen vzorec. Za kapilare, katerih polmer
je večji od RH , lahko rečemo, da so enakovredne vzorcu brez ograjevalnih
površin.
Velikost obroča, ki nastane po trku defektov, je močno odvisna od za(0)
četne razdalje med defektoma ξ d . Pri tem je začetna razdalja omejena
na 2R zaradi razlogov, ki so bili že omenjeni. Potencial je v tem primeru
sekundarnega pomena. V naši raziskavi smo preverjali kdaj postane pri kon(0)
stantnem razmerju ξ d /2R = 0.8 in ε = 0 obročasta struktura po trku
dovolj velika, da pride do prehoda v končno PPLD strukturo. Mejna vred6

Rezultati so bili potrjeni v [87]
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Slika 3.15: Odvisnost med kritičnim polmerom obročaste strukture po trku
defektov od polmera kapilare, s katero smo omejili anihilirajoča defekta.
Spreminjali smo korelacijsko dolžino površinske napetosti. Polna črta predstavlja ξ σ = 1. Narisana sta še primera z vrednostima ξ σ = 50 in ξ σ =100.
nost števila karakterističnih razdalj v radialni smeri, ki predstavlja premer
kapilare, je bila Nr = 26. Iz tega sledi, da pri omenjenem razmerju velikosti
kapilare in začetne razdalje med defektoma, pri kapilarah z Nr < 26, sploh
ne bi mogli dobiti končne ER strukture. V naših izračunih, na katere se
sklicujemo na sliki 3.10, smo uporabljali Nr = 50, kar daje pri razmerju
(0)
ξ d /2R = 0.8 in ε = 0 končno ER strukturo.
Na sliki 3.16 vidimo odvisnost časa tc , ki je potreben, da pride do trka
radialnega in hiperboličnega defekta, od interakcijskega potenciala, ki ga
predstavlja koeficient anizotropnosti ε.
Vidimo lahko, da se z zviševanjem anizotropnosti potenciala zmanjšuje
čas, ki je potreben, da defekta trčita. To je posledica večjega efektivnega
dosega interakcije zaradi večje anizotropnosti. Tako se molekule v okolici defekta hitreje prilagajajo narekovanemu direktorskemu polju, ko se jim defekt
približuje. Odvisnost časa tc od parametra ε smo na isti sliki aproksimirali
z eksponentno padajočo krivuljo.
Za potrebe nadaljnje obravnave definirajmo tudi lastni čas τ = t/t c − 1,
s katerim merimo časovno dogajanje ob in po trku obročastih defektov. Na
sliki 3.17(a) je prikazana odvisnost velikosti obročaste strukture neposredno
po trku defektov in v dveh kasnejših trenutkih, v odvisnosti od parametra
anizotropnosti, ki predstavlja različne med-molekulske interakcije.
Velikost obročaste strukture narašča, oz. se zmanjšuje tem hitreje, čim
večja je razlika v ε glede na neko kritično vrednost εc . Tukaj εc označuje tisto
vrednost parametra anizotropnosti, ko se pri konstantni velikosti kapilare in
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Slika 3.16: Odvisnost časa med začetkom opazovanja in trkom defektov ob
spreminjanju interakcijskega potenciala, ki ga določa koeficient anizotropnosti ε. Polna črta predstavlja približek z eksponentno krivuljo.
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Slika 3.17: Velikost obročaste strukture v odvisnosti od parametra anizotropnosti ε ob različnih lastnih časih τ . Z večanjem τ se velikost sistema hitreje
spreminja, če se ε za opazovani sistem čim bolj razlikuje od določenega značilnega εc .
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konstantni začetni razdalji med defektoma, velikost obročaste strukture po
trku defektov ne spreminja. V našem primeru velja εc ∼
= 0.06.
Pri obravnavi dinamike obročaste strukture po trku je treba povedati, da
so večino raziskav opravili v sistemih, ki so bili planarno ograjeni, oz. neograjeni (npr. [2, 89]). Ugotovili so, da velja v neograjenih vzorcih odvisnost
ξ r ∝ τ 1/2 , v planarno ograjenih vzorcih pa je dinamika linearno sorazmerna
s časom [89]. Ob upoštevanju e
ξ = ξ r /R in ob predpostavitvi dinamike tipa
Lifshitz-Slyozov [82, 83] (ξ (τ ) ∝ τ 1/3 ), lahko zapišemo

2

2 ∂e
ξ
e
ξ
= D (ε) (ε − εc ) ,
∂τ

(3.15)

kjer e
ξ določa hitrost razširjanja (krčenja) obročaste strukture po trku. D (ε)
je neznana disipacijska funkcija, ki je v splošnem odvisna od interakcijskega
potenciala. Rešitev zgornje diferencialne enačbe je
i1/3
h 3
e
.
ξ (ε, τ ) = e
ξ 0 + D (ε) (ε − εc ) τ

(3.16)

V en. (3.16) je e
ξ 0 velikost obročaste strukture pri τ = 0. Iz dobljene enačbe
je razvidno, da se bo velikost obročaste strukture s časom povečevala, če
bo ε > εc in se bo zmanjševala v nasprotnem primeru. Odvisnost e
ξ (τ ) si
lahko ogledamo na sliki 3.10. Na sliki 3.18(a) smo podatkom iz slike 3.10
prilagodili funkcijo, opisano z en. (3.16). Istočasno smo zaradi prilagoditve
morali spreminjati tudi funkcijo D (ε), ki smo jo na sliki 3.18(b) aproksimirali
z eksponentno padajočo funkcijo
D (ε) = D (∞) + D (0) e−ε/ε0 ,

(3.17)

kjer je D (0) = 743.2, D (∞) = 11.52 in ε0 = 0.0168.

3.2

Vpliv nereda na fazno obnašanje

V naši raziskavi se bomo v nadaljevanju ukvarjali z vplivom nekoreliranega
polja z naključno anizotropnostjo na fazni prehod drugega reda za sistem pri
katerem se zlomi zvezna simetrija. Obravnavali bomo dve obliki razporeditve
domenske strukture v sistemu. Prva bo prostorsko homogena razporeditev
domen. To pomeni, da bomo sistem obravnavali kot da ga sestavljajo domene
z enako velikostjo. Linearna velikost domene bo enaka ξ D . Temperatura
faznega prehoda bo zato v vseh domenah enaka TC . V drugem primeru bomo
govorili o prostorsko nehomogenem sistemu, kjer bodo domene z različnimi
velikostmi. V tem primeru se tudi temperatura faznega prehoda spreminja
od domene do domene.
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Slika 3.18: (a) Aproksimacija rezultatov iz slike 3.10 s funkcijo (3.16). (b) Podatke za D(ε) v primeru prilagajanja rezultatov na sliki (a) lahko aproksimiramo z eksponentno padajočo funkcijo.

3.2.1

Prostorsko homogeni sistemi

V prvem delu raziskave bomo predpostavili, da se sistem po vnosu ujetega
nereda razporedi v domensko strukturo, kjer so vse domene predstavljene s
tipično domeno katere linearna razsežnost je določena s ξ D . Temperatura
faznega prehoda je za vse domene enaka TC . Z Landau - deGennesovim
pristopom bomo obravnavali splošni primer sistema za katerega je značilen
fazni prehod drugega reda. V primeru tekočih kristalov lahko gre za prehod
nematska -smektična A ali npr. smektična A - smektična C.
Fazno urejanje in strukturo urejene faze lahko opišemo z ureditvenim
parametrom η kot skalarnim poljem in kontinuumskim enotskim vektorskim
poljem m,
b ki razodeva urejenost dolgega dosega urejene faze. Vektorsko polje
m
b označujemo tudi kot degeneracijski parameter. Fazni prehod povzročimo
s skalarnim poljem r, ki bo v našem primeru temperatura.
Model
Ustrezno brez-dimenzijsko gostoto proste energije 3D sistema lahko zapišemo
v obliki f = fh + fe + fARF , kjer fh predstavlja homogeni prispevek, fe
elastični in fARF prispevek nereda z naključno anizotropijo. Homogeni prispevek
lahko zapišemo analogno en. (2.29) za smektik kot
fh = a0 (T − TC ) η 2 + bη 4 + cη 6 .

(3.18)

Elastični prispevek določa povečanje energije zaradi nehomogenosti v sistemu. Pri tem gre v splošnem za nehomogenosti ureditvenega parametra
η in prav tako za nehomogenost (hidrodinamičnega) vektorskega polja m.
b
Prispevka modeliramo z
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fe = κ0 |∇η|2 + κη 2 |∇m|
b 2 .

(3.19)

fARF = −Λ P2 (m
b · eb) ,

(3.20)

V prvem členu en. (3.19) modeliramo prispevek elastične energije zaradi
krajevnih sprememb ureditvenega parametra η, drugi člen pa analogno z en.
(2.16) modelira krajevne deformacije vektorskega polja m.
b V en. (3.19) sta
κ0 in κ pozitivni elastični konstanti, ki vsiljujeta homogeno urejanje η in
m.
b Za vsako od obeh polj je značilna razdalja na kateri se nehomogenosti
v sistemu poznajo. V splošnem obstaja za vsako od obeh polj drugačna
značilna razdalja. Če se urejenost sistema na mejah domen ne spreminja
preveč lahko zanemarimo prvi člen in upoštevamo le zadnjega.
Prispevek nereda z naključno anizotropijo lahko predstavimo z [74, 75]

kjer je Λ jakost nereda, ki vsiljuje vektorskemu polju m
b lokalno usmerjenost vzdolž eb. Enotski
 vektor se pri tem naključno spreminja. Velja še
P2 (x) = 3 cos2 x − 1 /2, kjer je P2 (x) Legendre-ov polinom druge stopnje. Ta prispevek je izvor t.i. statičnega nereda, ki v sistem vnaša “frustracije.” Lokalno želi povečati urejenost zaradi fARF ∝ −η, vendar pa istočasno vsiljuje ξ → 0 kar povečuje nered.
V nadaljevanju uporabimo hipotezo Imry-Ma [24], ki govori o tem, da že
pri infinitezimalno majhnem neredu sistem, za katerega je značilen fazni prehod drugega reda, razpade na domensko strukturo, kjer je povprečna linearna
velikost domene enaka ξ D = (V )1/3 , če je V prostornina povprečne celice.
Predpostavljamo, da se ureditveni parameter pri prehodu med dvema domenama spreminja postopoma. Z upoštevanjem zapisanega se v nadaljevanju
usmerimo na obravnavo povprečne domene za katero tipično velja |∇m|
b 2∼
2
2
2
1/ξ D . Za gostoto proste energije lahko zapišemo f = fh + κη /ξ D − ΛηP2 .
Pripomnimo, da je vrednost P2 za izotropno porazdelitev eb znotraj domene
enaka 0. Ta možnost je v realnih vzorcih možna
√ le pri pogoju ξ D → ∞.
Ob končni razsežnosti ξ D uporabimo P2 ∼ 1/ N , kjer je N ∼ (ξ D /ξ e )3
število nečistoč v področju s prostornino ξ 3e . Tu je ξ e merilo za razdaljo na
kateri se tipično spremeni usmerjenost eb. Če postavimo ξ e = 1 (v poljubni
dolžinski enoti) merimo ξ D v enotah ξ e . Da bi se izognili singularnostim,
uvedemo brez-dimenzijsko količino ξ 2 + 1 = (ξ D /ξ e )2 . Pri ξ = 0 velja
ξ D = ξ e . Poenostavljeno gostoto proste energije lahko sedaj zapišemo v
naslednji brez-dimenzijski obliki
f = rη 2 +
V enačbi (3.21) sta

κ
Λ
β 4 1 6
η + η +
η2 −
3/4 η .
2
2
3
1+ξ
1 + ξ2
r=

T − TC
TC

(3.21)

(3.22)
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−1
koeficient trikritičnosti
brez-dimenzijska temperatura in β = 2b 3cq02
sistema7 s tipično vrednostjo ureditvenega parametra q0 . V primeru fe =
fARF = 0 homogeni del gostote proste energije povzroči fazni prehod pri
r = rC = 08 . Ureditveni parameter η h za homogeno fazo je η h (r > rC ) = 0
q
1/2
β2
β
in η h (r < rC ) =
. Homogeni prispevek predstavlja tek−
r
−
4
2

movanje med urejanjem in termičnimi fluktuacijami, ki predstavljajo neurejenost v sistemu. Fazno obnašanje bomo v nadaljevanju preučevali z variacijskima parametroma, oz. spremenljivkama η in ξ. Z minimizacijo enačbe
(3.21) glede na ξ dobimo


0 ; η ≤ η0
i1/2
ξ= h
,
(3.23)
 (η/η )4 − 1
; η > η0
0

kjer je η 0 =
Velja

3Λ
4κ .

Prosto energijo lahko sedaj zapišemo za oba primera posebej.

f=

Specifična toplota

(

fh + κη 2 − Λη ; η ≤ η 0
4
.
fh − κ3 3Λ
η −2 ; η > η 0
4κ

(3.24)

V nadaljevanju bomo naše rezultate primerjali z eksperimentalnimi opažanji.
Pri eksperimentalnih raziskavah opravljajo kalorimetrične meritve pri katerih
merijo temperaturno odvisnost ureditvenega parametra in odzivne funkcije
sistema, ki je običajno specifična toplota. S spreminjanjem koncentracije
dodanih primesi (npr. aerosilnih nanodelcev) se spreminja jakost nereda
katerega izvor so dodane primesi. V nadaljevanju bomo izpeljali enačbo za
specifično toploto pri konstantnem tlaku.
Specifična toplota pri konstantnem tlaku je definirana kot
∂2g
.
(3.25)
∂T 2
V definiciji (3.25) je g Gibbsova gostota proste energije. Obravnavajmo sistem v katerem velja g = g (T, η, p). Ureditveni parameter η naj bo prostorsko
homogen. Za gostoto proste energije lahko pišemo


 
 
∂g
∂g
∂g
dg =
dT +
dη +
dp .
(3.26)
∂T η,p
∂η t,p
∂p T,η
cp = −T

Če upoštevamo, da je tlak v celotnem sistemu konstanten (dp = 0), je zadnji
člen v enačbi (3.26) enak nič. Sledi
7
8

Sistem je trikritičen pri β = 0.
Najnižja možna temperatura T = 0K je pri r = −1.
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∂g
∂T
 
∂g
∂T



=
p



∂g
∂T



+
η,p



∂g
∂η



T,p
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dη
.
dT

(3.27)

= A (T, η, p) + B (T, η, p). Zato bo ob naslednjem
 


dη
∂A
∂A
odvodu po temperaturi veljalo ∂A
∂T p = ∂T η,p + ∂η
dT in enako za
Na splošno velja

p

T,p

B (T, η, p). Sledi




 2   2  
dη
d2 η
∂g
∂ g
dη
=
+2
+
+
.
∂η 2 T,p dT
∂η T,p dT 2
p
η,p
p dT
(3.28)
∂g
Upoštevamo, da v ravnovesju velja ∂η = 0. Upoštevajmo navedeno in iz en.
(3.28) sledi
 2 
 2 
 2 
dη
∂ g
∂ g
∂ g
=
+
.
(3.29)
2
2
∂T p
∂T η,p
∂T ∂η p dT


∂2g
∂T 2



∂2g
∂T 2



∂2g
∂T ∂η



Ob upoštevanju ravnovesne vrednosti za drugi odvod gostote proste energije
po temperaturi v enačbi (3.29) sledi iz en. (3.28)
∂2g

dη
∂T ∂η
= − ∂2g .
dT
2

(3.30)

∂η

Enačbo (3.30) vstavimo v en. (3.29) in iz zveze (3.25) dobimo končni rezultat
cp = T

∂2g
∂T ∂η
∂2g
∂η 2

,

(3.31)

kjer smo upoštevali, da je prvi člen v enačbi (3.29) enak nič9 .
Če želimo enačbo (3.31) uporabiti v našem primeru za gostoto proste
energije, zapisane z enačbo (3.24), je potrebno enačbo za specifično toploto
(3.31) zapisati v brez-dimenzijski obliki cep . Sledi
cep = (1 + r)

∂2f
∂r∂η
∂2f
∂η 2

.

(3.32)

Za naš primer lahko na podlagi proste energije v en. (3.24) zapišemo


(1+r)η

; η ≤ η0
r+κ+3βη 2 +5η 4
cep =
.
(3.33)
(1+r)η

;
η
>
η

4
0
Λ
81
−4
2
4
r+κ+3βη +5η − 256

κ3

η

9
Sledi iz enačbe (3.21), saj je temperaturno odvisen samo prvi člen, pa še ta samo
linearno.
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Na slikah 3.19(a) in (b) sta numerična izračuna ureditvenega parametra η in
korelacijske dolžine ξ v odvisnosti od temperature r.
Vidimo lahko, da povečanje jakosti nereda povzroči tako spremembo temperature faznega prehoda kakor tudi njegov karakter. Pri Λ = 0 je fazni prehod drugega reda pri povečevanju jakosti nereda pa fazni prehod preide v prvi
red. S povečevanjem jakosti nereda se temperatura faznega prehoda zmanjšuje. Korelacijska dolžina se s povečevanjem jakosti nereda (pri konstantni
temperaturi) hitro zmanjšuje. Na sliki 3.19(c) spreminjamo koeficient trikritičnosti sistema β. Z zmanjševanjem β se odziv sistema ob faznem prehodu
povečuje. Fizikalno ozadje koeficienta trikritičnosti v npr. smektični fazi smo
obdelali že v prvem poglavju. Načeloma je β lahko tudi negativen. Takrat
dobimo prehod prvega reda kar pa nas v trenutni obravnavi ne zanima.
Na sliki 3.20 sta prikazani (a) odvisnost skoka ureditvenega parametra ob
faznem prehodu ∆η in (b) temperature faznega prehoda rC od jakosti nereda
Λ. Ugotovimo lahko, da že infinitezimalno majhna jakost polja naključne
anizotropnosti povzroči spremembo karakterja faznega prehoda iz drugega
v prvi red. Profili so bili izračunani za brez-dimenzijsko elastično konstanto
κ ≤ 1. Vidimo lahko, da ob določeni kritični jakosti nereda Λ = Λ C pride
do vnovične spremembe karakterja faznega prehoda. Tokrat prehod prvega
reda preide v postopni, oz. gradualni prehod. Gradualni prehod ni fazni
prehod, saj sistem tudi pri visokih temperaturah izkazuje neko urejenost in
je ureditveni parameter večji od nič. Z zniževanjem temperature urejenost
samo še povečujemo. Na sliki (b) vidimo, da se s povečevanjem nereda
temperatura faznega prehoda zmanjšuje do kritične točke, ki smo jih označili
s krožcem. V taki točki pride do postopnega prehoda.
Za razliko od slike 3.20 smo na sliki 3.21 računali profile za κ > 1.
Ugotovimo, da v primerih, ko je κ & 1.2 do postopnega prehoda več ne more
priti, saj temperatura faznega prehoda prej doseže r = −1 kar odgovarja
temperaturi T = 0 K. Tako sistem ob vključitvi nereda ohrani fazni prehod
prvega reda za vse Λ > 0.
Kritično vrednost jakosti nereda pri kateri pride do gradualnega prehoda ΛC , lahko izračunamo tudi analitično. Ta leži na presečišču binodalne
∂f /∂η = 0 in spinodalne krivulje ∂ 2 f /∂η 2 = 0. Iz enačb za binodalno in
spinodalno krivuljo pri vrednosti ureditvenega parametra η = η 0 = 3Λ/4κ
sledi

2κ
ΛC =
3

r

16
β + κ−β
3
2

Za npr. trikritične sisteme velja ΛC ∼ κ5/4 .

!1/2

.

(3.34)
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Slika 3.19: (a), (b) temperaturni odvisnosti ureditvenega paramatra η in
korelacijske dolžine ξ. Profili so izračunani pri κ = 100 in β = 0.01 s spreminjanjem jakosti nereda Λ. (c) temperaturna odvisnost specifične toplote ob
spreminjanju koeficienta trikritičnosti β. Profili so izračunani pri κ = 100 in
Λ = 0.
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Slika 3.20: (a) odvisnost skoka ureditvenega parametra ∆η ob faznem prehodu v odvisnosti od jakosti nereda Λ. Vidimo lahko, da že najmanjši nered
sproži spremembo karakterja faznega prehoda iz drugega reda v prvi red.
(b) odvisnost temperature faznega prehoda rC v sistemu od jakosti nereda.
S krožci so označene kritične točke kjer fazni prehod prvega reda preide v
postopni (gradualni) prehod.
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Slika 3.21: (a) odvisnost skoka ureditvenega parametra ∆η ob faznem prehodu v odvisnosti od jakosti nereda Λ. (b) odvisnost temperature faznega
prehoda rC v sistemu od jakosti nereda. S krožci so označene kritične točke
kjer fazni prehod prvega reda preide v postopni prehod. Za κ & 1.2 ne pride
več do postopnega prehoda. Sprememba faznega prehoda iz drugega v prvi
red je permanentna.
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Prostorsko nehomogeni sistemi

V nadaljevanju bomo obravnavali sistem kjer se velikost domene krajevno
spreminja. Velikost domen opišemo z določeno porazdelitveno funkcijo. Zaradi
različnih velikosti domen se tudi temperature faznih prehodov spreminjajo
od domene do domene. Tako je tudi temperatura faznega prehoda odvisna
od porazdelitve domen. Istočasno je tudi ureditveni parameter krajevno
odvisen. Pišemo lahko η (r) = b (r) η. Tu je b (r) porazdelitvena funkcija, ki
določa vrednost ureditvenega parametra v točki r. V prostorsko homogenih
sistemih velja b (r) = 1. V realnih sistemih velja to samo približno. V
nadaljnji obravnaviR bomo pri računaju upoštevali povprečno velikost vseh
domen ξ D = 1/V V ξ D (r) d3 r, kjer je V prostornina celotnega sistema in
ξ D (r) linearna velikost domene na položaju r. Porazdeljenost domen po
velikosti bomo upoštevali v t.i. efektivni temperaturi faznega prehoda. Zapišemo lahko


(eff)
TC = TC − Tb 1 − ξ 2D (r) |∇b (r)|2 ,
(3.35)
kjer velja Tb = C |∇b (r)|2 /a0 in je C elastična konstanta. Predpostavljamo,
(eff)
da se vrednosti η (r) in b (r) znotraj domene ne spreminjata, zato je tudi T C
znotraj domene konstantna. V modelu, opisanem z en. (3.21), se spremeni
brez-dimenzijska temperatura. Velja r =

(eff)

T −TC

(eff)
TC

. Porazdelitvena funkcija,

ki opisuje krajevno odvisnost temperatur faznega prehoda naj bo Gaussova.
Velja

!2 
(eff)


T
−
T
2
0
(eff)
C
 ,
(3.36)
P TC
= √ exp −
σ
σ π
(eff)

kjer je T0 = TC in σ = ∆T /2 ln 2. Pri tem ∆T predstavlja širino Gaussove
krivulje za porazdelitev temperatur faznega prehoda na polovični višini porazdelitvene funkcije. Za ureditveni parameter in specifično toploto lahko
zapišemo sedaj njuni pričakovani vrednosti

hηi =
hcp i =

Z

Z



(eff)
(eff)
η P TC
dTC



(eff)
(eff)
cp P TC
dTC .

(3.37)
(3.38)

V naši obravnavi bomo preučevali vpliv širine porazdelitve temperatur
faznega prehoda na odziv sistema ob faznem prehodu. Pri tem bomo osrednjo pozornost namenili temperaturni odvisnosti ureditvenega parametra in
specifične toplote.
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Slika 3.22: Odziv sistema na nehomogeno porazdelitev temperatur faznega
prehoda. (a) Ureditveni parameter
 in(b) specifična toplota pri različnih
(eff)
vrednostih širine porazdelitve P TC
. V izračunih je Λ = 0.01, κ = 100
in β = 0.01.

Na sliki 3.22 sta prikazana profila ureditvenega parametra in specifične
toplote, če spreminjamo širino porazdelitve temperatur faznega prehoda. Pri
tem je treba poudariti, da sta na slikah prikazani pričakovani vrednosti obeh
količin kakor smo ju definirali z enačbama (3.37) in (3.38).
Z upoštevanjem nehomogenosti domenske strukture v sistemu izginejo
nezvezni odzivi sistema. Pričakovani vrednosti sta zvezni funkciji temperature. S povečevanjem nehomogenosti sistema in zato večanjem ∆T se vrednost specifične toplote ob faznem prehodu zmanjšuje. Istočasno se krivulja,
ki predstavlja temperaturno odvisnost specifične toplote, širi. Nehomogenost
strukture izniči globalni fazni prehod v sistemu za vsak Λ > 0. Dobljeni
rezultati se kvalitativno ujemajo z objavljenimi eksperimentalnimi rezultati
[50].
Na sliki 3.23 imamo primerjavo med rezultati [50], dobljenimi z eksperimentalnimi meritvami in numeričnimi rezultati, ki izhajajo iz našega modela.
Na sliki (a) primerjamo odvisnost med odzivom sistema ob faznem prehodu,
kar v našem primeru predstavlja maksimalna vrednost specifične toplote, od
jakosti nereda ob spreminjanju elastične konstante. Pri tem smo ohranjali
temperaturno območje ∆T konstantno kar odgovarja enaki domenski strukturi ob različnih elastičnih lastnostih. S povečevanjem jakosti nereda se odziv
sistema počasneje zmanjšuje, če elastično konstanto povečujemo. Če spreminjamo domensko strukturo in ohranjamo velikost elastične konstante, se cep
zmanjšuje, ko ∆T povečujemo. To je zaradi povečevanja heterogenosti, zato
se povprečna cep , ki jo v sistemu lahko eksperimentalno izmerimo, zmanjšuje.
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Slika 3.23: Primerjava dobljenih rezultatov in eksperimentalnih podatkov
[50] za maksimalne vrednosti odziva specifične toplote cep ob faznem prehodu.
(a) cp v odvisnosti od Λ pri različnih vrednostih koeficienta elastičnosti in
ob konstantni vrednosti ∆T = 1.0. (b) cp (Λ) pri konstantnem κ = 100 in
pri različno širokih Gaussovih porazdelitvah temperatur faznega prehoda.

3.2.3

Nered in fazna separacija

Za opis vpliva nereda na fazno separacijo uporabimo mrežni model, ki smo
ga že predstavili v podpoglavju 2.6.4. Iz enačb (2.80) in (2.81) sledi
µ1 (φn , qn ) = Γ (1 + δτ ) ( (1 − n + φn χ) φn + ln (1 − φn )) +

+ φ2n λ + τ qn2 − 2qn3 + qn4 ,
µ1 (φi , 0) = Γ (1 + δτ ) (φi (1 − n + φi χ) + ln (1 − φi )) ,

(3.39)

(3.40)

(3.41)

× (φn − 1) qn2 λ − Γ (1 + δτ ) (n − 1 + χ (1 − φn )) ,

µ2 (φn , qn ) = nΓ (1 + δτ ) ln φn + (φn − 1) ×

µ2 (φi , 0) = Γ (1 + δτ ) (n ln φi + (φi − 1) (1 − n + (φi − 1) χ)) (.3.42)

V en. (3.39) je µ1 (φn , qn ) kemijski potencial za primesi v nematski fazi. V
ravnovesju mora biti enak kemijskemu potencialu primesi v izotropni fazi v
en. (3.40). Tudi kemijska potenciala tekoče-kristalnih molekul v nematski
µ2 (φn , qn ) in izotropni fazi µ2 (φi , 0) morata biti v ravnovesju enaka. Na
sliki 3.24 imamo fazni diagram za binarni sistem tekoči kristali - primesi.
Prosti parametri λ, χ, Γ so bili postavljeni na vrednost 1. Črta (i) označuje
ravnovesno vrednost φn , črta (ii) pa ravnovesno vrednost φi , ki smo ju dobili
iz enačb (2.80) in (2.81).
Za vrednosti koncentracije primesi φ < φn je, pri določeni temperaturi τ ,
sistem v stabilni nematski fazi. Za φ > φi pa je sistem v stabilni izotropni
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Slika 3.24: Fazni diagram binarnega sistema TK-primesi. Črta (i) ločuje
stabilno nematsko fazo od metastabilne, črta (ii) pa ločuje stabilno in metastabilno izotropno fazo. Črtkana črta s piko predstavlja spinodalno krivuljo
znotraj katere je nematska faza popolnoma nestabilna. Črtkana črta predstavlja fazni prehod med izotropno in nematsko fazo sistema v odvisnosti od
koncentracije primesi. Vrednost parametrov: λ = χ = Γ = 1.0
fazi. S črtkano črto je določen fazni prehod med izotropno in nematsko fazo
v odvisnosti od koncentracije primesi, ki sledi iz τ NI = 1 − λ φ. Črtkana črta
∂2f
s piko predstavlja spinodalno krivuljo ∂φ
2 = 0, znotraj katere je nematska
faza popolnoma nestabilna, kar smo označili z uN. Metastabilni nematska
in izotropna faza se nahajata med spinodalno krivuljo in črtama (i) in (ii).
Označili smo ju z mN oz. mI.
V področju z nestabilno nematsko fazo bo prišlo v sistemu do fazne separacije s procesom, ki ga imenujemo spinodalna dekompozicija. Sprožimo jo
že z majhno fluktuacijo v kompoziciji. Če v sistem dodamo koncentracijo
primesi, ki glede na fazni diagram spada izven nestabilnega področja, pride
do fazne separacije z nukleacijo. V tem primeru fluktuacije koncentracije
niso dovolj za fazno separacijo. V sistemu se mora tvoriti dovolj veliko jedro10 (nukleacijsko jedro), ki se bo s časom povečevalo. Časovno obnašanje
sistema v začetni fazi spinodalne dekompozicije, oz. nukleacije spremljamo
s Cahn-Hilliardovo enačbo, ki je posplošitev difuzijske enačbe [76].
V nadaljevanju bomo raziskali vpliv spreminjanja prostih parametrov λ,
χ in Γ na fazni diagram obravnavanega binarnega sistema. Najprej bomo
spreminjali parameter Γ. Ta je odvisen od vrste uporabljenih nematikov in
velikosti dodanih delcev primesi. Na sliki 3.25 so prikazani fazni diagrami
pri različnih Γ in λ = χ = 1.
10

Običajno je takih jeder v sistemu lahko več.
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Slika 3.25: Fazni diagrami pri χ = λ = 1.0. S polno črto smo označili fazni
diagram za n = 0.4, črtkana črta velja za n = 1.0, pikčasta črta pa velja za
fazni diagram, kjer je n = 1.6. Stabilna nematska faza je levo od krivulj (i),
(1) in (a). Desno od krivulj (ii), (2) in (b) je stabilna izotropna faza. Med
dvema istovrstnima krivuljama (med (i) in (ii), med (1) in (2), ter med (a)
in (b)) sta izotropna in nematska faza metastabilni.
Ker sta parametra Γ in λ soodvisna11 lahko spreminjamo Γ le s spreminjanjem velikosti dodanih delcev primesi, če naj λ ostane konstantna. V
diagramu z n = 0.4 so delci primesi, ki smo jih dodali molekulam tekočih
kristalov največji, pri n = 1.6 pa najmanjši12 . Ugotovimo lahko, da se pri velikih dodanih delcih in “nizkih” temperaturah (τ < 0.2) sistem fazno separira
tako, da stabilno nematsko fazo sestavljajo tekoči kristali brez primesi. “Izotropno”
fazo pa predstavljajo primesi. To pomeni, da sta komponenti med seboj fizično ločeni s fazno mejo. Z zmanjševanjem delcev primesi se z zniževanjem
temperature sistem fazno separira tako, da imamo lahko v npr. nematski fazi
poleg molekul tekočih kristalov tudi določen delež delcev primesi. Pri tem se
področji, kjer sta nematska in izotropna faza meta-stabilni, ožata. V primeru
n = 1.6 vidimo, da z zniževanjem temperature meta-stabilno področje lahko
celo izgine. Prehod med stabilno nematsko in stabilno izotropno fazo se
zgodi pri določenem φC . Ugotovimo lahko, da v izotropno fazo sistem lahko
preide, ko je koncentracija dodanih primesi že blizu 95%. Identične rezultate dobimo tudi v primeru, ko ohranjamo n = 1 in spreminjamo velikost
tipičnega delca v sistemu v0 .
Na podlagi f0 = b4 /16c3 , λ = 4a0 cT∗ /b2 in Γ = kB T∗ (nv0 f0 )−1 (glej zapise pod
2
Bc
λ
enačbama (2.72) in (2.74) ) namreč sledi Γ = a4k
2
0 b v0
12
Pri n = 0.4 so dodani delci 2.5 krat večji od molekul TK, v primeru z n = 1.6 pa
dosegajo 62.5% velikosti molekul TK.
11
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Slika 3.26: Fazni diagrami pri Γ = λ = 1.0. Polna črta predstavlja primer, ko
je χ = 1.0. Črtkana črta predstavlja primer χ = 3.6. Stabilna nematska faza
je levo od krivulj (i) in (1). Desno od krivulj (ii) in (2) je stabilna izotropna
faza. Med dvema istovrstnima krivuljama (med (i) in (ii) ter med (1) in (2))
sta izotropna in nematska faza metastabilni.
V primeru spreminjanja sklopitvene konstante χ in ohranjanjem ostalih
prostih parametrov na konstantni vrednosti dobimo pri zmanjševanju sklopitve (χ < 1) enak odziv sistema kot, če bi zmanjševali velikost delcev
primesi. S povečevanjem sklopitve pa pride pri določeni vrednosti sklopitve do tega, da sistem takoj po zmanjšanju temperature pod τ = 1 s fazno
separacijo preide v fizično ločeni fazi, kjer imamo na eni strani molekule
tekočih kristalov na drugi pa primesi. Na sliki 3.26 vidimo primerjavo med
faznima diagramoma za χ = 1 in χ = 3.6, ki je narisan s črtkano črto. Ostali
parametri so postavljeni na 1.
Spreminjanje parametra λ, ki spreminja temperaturo faznega prehoda
zaradi dodajanja delcev primesi v sistem napolnjen s tekočimi kristali je
povezano s tipičnimi lastnostmi tekočih kristalov. Kadar preučujemo različne tipe tekočih kristalov se s tem spreminjajo tipične vrednosti parametrov a0 , b, c, T∗ , TNI in v0 . S tem se spreminjajo vrednosti za parameter λ,
istočasno pa se spreminja tudi vrednost parametra Γ, saj sta soodvisna 13 . V
primeru, ko bi se lahko spreminjal λ in Γ ostajal konstanten pa mora veljati
−1
4kB c2 a0 b2 nv0
= konst. V našem primeru je konstanta enaka 1.
Na sliki 3.27(a) smo povečevali vrednost parametra λ nad 1. Ugotovimo
lahko, da se s povečevanjem λ metastabilno področje povečuje na račun
zmanjševanja stabilnega nematskega območja.
13
V primeru spreminjanja Γ ni nujno, da se spreminja tudi λ, saj le ta ni neposredno
odvisen od velikosti molekul.

3.2. VPLIV NEREDA NA FAZNO OBNAŠANJE
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Slika 3.27: Fazni diagrami pri Γ = χ = 1.0. (a) v odvisnosti od λ. Primerjamo fazna diagrama za λ = 1.5 in λ = 2.5. Meja med stabilno in metastabilno izotropno fazo se praktično ne spreminja. Območje stabilne nematske faze se občutno zmanjša. (b) Fazna diagrama za λ = 1.0 in λ = 0.2.
Z zmanjševanjem λ se področje s stabilno nematsko fazo zelo razširi. V kritični točki (CP) izgine meja med obema fazama. Stabilna nematska faza je
na področju levo od krivulj (i), oz. (1). Desno od krivulj (ii), oz. (2) je
ustrezna stabilna izotropna faza.
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Pri nižjih temperaturah se namreč ravnovesna vrednost deleža primesi
v stabilni izotropni fazi ne spreminja, medtem ko se vrednost koncentracije
primesi v nematski fazi občutno zmanjša. Vidimo tudi, da se področje z
nestabilno nematsko fazo, ki jo ograjuje spinodalna krivulja s povečevanjem
λ oža in premakne proti manjšim vrednostim koncentracije dodanih primesi.
S povečevanjem λ ob fazni separaciji dobimo področja, kjer sistem v nematski
fazi ne dopušča primesi. Izotropna faza pa po drugi strani lahko vsebuje delež
molekul tekočih kristalov. Na sliki 3.27(b) sta fazna diagrama za λ = 1.0 in
λ = 0.2, kjer gre za nasprotno težnjo sistema kot pri povečevanju λ. Področje
s stabilno nematsko fazo se hitro razširja. Oži pa se metastabilno področje.
V kritični točki (CP)14 pride celo do izenačitve obeh ravnovesnih vrednosti
za koncentracijo primesi v nematski, oziroma izotropni fazi. Nematska in
izotropna faza postaneta tako neločljivi.

14

Za λ = 0.2 sta kritični vrednosti v kritični točki φC = 0.783 in τ C = 0.916.

Poglavje 4

Zaključki
Primarni cilj doktorske disertacije je bil preučevanje vpliva defektov in nereda
na fazno obnašanje tekočih kristalov. Pri tem smo se omejili na nematske in
smektične termotropne tekoče kristale. Vir nereda v našem primeru predstavljajo ograjujoče površine in primesi, ki jih dodamo tekoče-kristalnemu
sistemu. Nered, ki v tekoče-kristalnem sistemu povzroči konflikte v urejenosti molekul tekočega kristala, pogosto vodi do topoloških defektov.
V disertaciji dobljeni rezultati so povezali vpliv nereda na fazno obnašanje
tekoče-kristalnih sistemov, kjer nered vpliva na sistem tako, da se vzpostavi
domenska struktura, ki lahko na mejah domen vključuje tudi topološke defekte. Nered je lahko v sistemu ujet in so domene fiksne ali pa se topologija
sistema spreminja z anihilacijo defektov in fazno separacijo, ki generira področja z različnimi soodvisnimi fazami.
Nered v sistemu se lahko zmanjša, če pride do t.i. anihilacije defektov, kjer se enakovredna defekta z različnim predznakom navojnega števila
združita in izgineta. Podrobnejša obravnava topoloških defektov v tekočekristalnih sistemih je omejena na računalniške simulacije in analitične modele, saj je eksperimentalna obravnava zaradi majhnosti defektov izredno
težavna, oz. nemogoča. Navadno so raziskave omejene na sisteme z linijskimi defekti [20, 21, 90, 91]. Običajno jih izvajajo z metodama Monte
carlo in Molekularna dinamika. V 3D je bilo največ raziskav opravljenih na
sistemu ograjenem v cilindrični geometriji (npr. [17, 22]). V teh raziskavah
so preučevali predvsem sistem dveh točkovnih topoloških nabojev z nabojem
1 in različnima predznakoma navojnega števila.
V disertaciji smo omenjene raziskave, ki so se omejile predvsem na dogajanje pred in ob trku defektov, nadgradili s simulacijo, ki je obravnavala
celoten režim. Z metodo Brownove molekularne dinamike in ustreznim modificiranim potencialom tipa inducirani dipol – inducirani dipol smo sistem
obravnavali tudi po trku. Ugotovili smo, da sta možna dva scenarija: a)
defekta anihilirata v brez-defektno strukturo, b) sistem se lahko razvije v
topološko enakovredno strukturo za katero sta značilna dva linijska defekta
77
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vzdolž glavne osi kapilare (PPLD).
V dosedanjih raziskavah so različno hitrost približevanja defektov pripisovali efektom vzvratnega toka [19, 21, 80]. V simulacijah nismo upoštevali
efektov vzvratnega toka, a smo kljub temu ugotovili različno hitrost defektov
ob približevanju kar je bilo pokazano tudi z eksperimentalnimi raziskavami
[18]. To pomeni, da so pri omenjenem pojavu pomembne elastične lastnosti
sistema kar smo pokazali v disertaciji.
Elastične lastnosti smo spreminjali s potencialom preko koeficienta elastične
anizotropnosti ε. Spremembe koeficienta elastičnosti povzročijo spremembe
elastičnih konstant K11 , K22 in K33 in s tem njihova medsebojna razmerja.
Ob ε → 0 se naš model zreducira na t.i. Lebwohl – Lasherjev model. Različne elastične konstante bistveno vplivajo na dinamiko in razvoj sistema.
S povečevanjem ε se sistem hitreje odziva na motnje, zato sistem potrebuje
vedno manj časa, da defekta trčita (slika 3.16). Odvisnost časa, potrebnega
za trk defektov od ε, je približno eksponentno padajoča. Med približevanjem
točkovnih defektov se jedri obeh defektov razvijeta v topološko enakovredni
obročasti strukturi.
V nasprotju s predvidevanji (npr. [14]) smo ugotovili, da je glavna
simetrijska os posameznega obroča pravokotna na glavno os ograjujoče kapilare. Obe obročasti strukturi prosto rotirata okrog glavne osi kapilare.
Uporabljali smo približek enoosnih molekul, a je bil naš rezultat potrjen z
numeričnimi simulacijami, ki so upoštevale tudi dvoosnost tekoče-kristalnih
molekul [79, 87]. Omenjene simulacije so potrdile tudi naše napovedi za
dva možna scenarija ravnovesnega stanja sistema po trku. Kateri od obeh
možnih scenarijev se bo odvil po trku defektov je v pretežni meri odvisno
od velikosti združene obročaste strukture po trku defektov. Če je obročasta
(C)
struktura večja od določene mejne vrednosti ξ r za izbran ε, se razvije
(C)
PPLD končna struktura, če je obročasta struktura manjša od ξ r defekta
anihilirata. Mejna vrednost je pri ozkih kapilarah močno odvisna od velikosti
ograditve kar nam podaja en. (3.13). Pri večjih kapilarah se z večanjem
polmera kapilare odvisnost zmanjšuje in pri določeni vrednosti R H kapilara
(C)
več ne vpliva na ξ r (slika 3.15). Naš model je bil potrjen z numeričnimi simulacijami [87]. Dinamika združene obročaste strukture po trku (slika
3.18) je tipa Lifshitz-Slyozov, kjer velja ξ r (τ ) ∼ τ 1/3 (glej en. 3.16). Večina
opisanih rezultatov je bila objavljena v treh člankih [43, 44, 45]. V recenziji
je trenutno še en članek s preostalimi ugotovitvami.
Ograjujoče površine in primesi v tekoče-kristalni sistem vnašajo nered
zaradi katerega lahko nastanejo topološki defekti. Nered v sistemu, ki vsebuje zlomljeno zvezno simetrijo povzroči, da se sistem oblikuje v domensko strukturo, ko v sistemu zaznamo že najmanjši vpliv nereda. Velikost
domen ξ D je odvisna od jakosti nereda Λ in elastičnih lastnosti sistema
κ. Teoretično se problema vpliva nereda lotevajo z modelom naključnega
polja (npr. [24, 30]), ki lokalno vsiljuje določeno smer kontinuumskemu
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vektorskemu polju, ki opisuje sistem. Nered povzroči nehomogenost vektorskega polja, kakor tudi ureditvenega parametra, značilnega za opazovani
sistem. Raziskave se navadno omejijo na obravnavo homogeno domensko
strukturo kjer obravnavamo sistem na podlagi domene s povprečno linearno
razdaljo ξ D . Rezultati eksperimentalnih raziskav (npr. [50]) kažejo, da se z
jakostjo nereda zmanjšujeta temperatura faznega prehoda in odzivnost sistema. Povečuje pa se področje v bližini faznega prehoda na katerem se sistem
odziva na spremembe temperature.
V disertaciji postavimo kontinuumski model (en. (3.21)), ki vključuje
vplive naključnega polja v obliki površinskih interakcij. Model vključuje tudi
možnost trikritičnega obnašanja sistema kar omogoča čim širšo obravnavo.
Zaradi povezave z eksperimentalnimi rezultati izpeljemo enačbo (3.33) za
odzivno funkcijo, ki je v našem primeru specifična toplota pri konstantnem
tlaku. Dobljena enačba je posebej primerna za numerično obravnavo, saj ne
vsebuje odvodov.
V modelu že najmanjši nered povzroči v sistemu fazni prehod prvega
reda, če je za nemoten sistem značilen fazni prehod drugega reda. Pri tem se
tudi korelacijska dolžina zelo hitro zmanjša. Pri dovolj “mehkih” sistemih, se
ob nadaljnjem povečevanju jakosti nereda, fazni prehod prvega reda razvije
v postopni prehod med dvema fazama. Jakost nereda pri kateri pride do
tega pojava ΛC smo izračunali analitično (en. (3.34)) in je močno odvisna
od elastičnih lastnosti sistema. Za trikritične sisteme velja Λ C ∼ κ5/4 .
V disertaciji smo ugotovili, da pri sistemih, ki so bolj togi ne pride do
postopnega prehoda zato, ker se temperatura faznega prehoda s povečevanjem jakosti nereda prehitro zmanjšuje. Teoretično bi lahko prišlo do postopnega prehoda pri takih sistemih šele pri temperaturi, ki je manjša od 0K
(glej sliko 3.21).
Pri obravnavi prostorsko nehomogenih domensko strukturiranih sistemov
smo predpostavili različne velikosti domen. Velikosti domen so bile Gaussovo
razporejene. Z velikostjo domene je povezana tudi temperatura faznega prehoda za določeno domeno. Tako je bila tudi za temperature faznega prehoda v domenah značilna enaka porazdelitvena funkcija s širino ∆T . Z
numeričnimi izračuni smo pokazali, da se s povečevanjem jakosti nereda in s
povečevanjem ∆T zmanjšuje odzivnost sistema v bližini temperature faznega
prehoda TC . Istočasno pa se povečuje območje v bližini TC na katerem se
sistem odziva na spremembe temperature. Rezultati numeričnih izračunov
se kvalitativno skladajo z eksperimentalnimi raziskavami (npr. [50]). Delni
rezultati naših raziskav so bili objavljeni v [92].
V sistemih, ki smo jih obravnavali z opisanim modelom (en. (3.21)), je
bil nered statičen – v sistemu ujet. Obstaja pa še druga vrsta nereda, ki
se odziva na sistem. V takih primerih govorimo predvsem o neredu v obliki
primesi, ki so gibljive v sistemu. Nered zaradi vpliva ograditve je tukaj sekundarnega značaja. Gibljivost nereda lahko povzroča v sistemih fazno separacijo. Raziskave so v tekoče-kristalnih sistemih do sedaj potekale na podlagi
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kombinacije modelov Flory-Huggins (Carnaham-Starling) in Maier-Saupe
(Landau-deGennes) in so se v glavnem orientirali na pojasnjevanje eksperimentalno dobljenih rezultatov. Poglobljene raziskave o vplivih posameznih
gradnikov modela na razvoj sistema pri fazni separaciji pa ni bilo.
V disertaciji obravnavamo neograjen sistem, v katerega smo dodali primesi
s koncentracijo φ. Sistem obravnavamo glede na vplive velikosti dodanih
primesi, sklopitve med primesmi in molekulami nematskih tekočih kristalov
in vplive različnga naklona zmanjševanja temperature faznega prehoda zaradi
dodanih primesi. Ločena obravnava posameznih vplivov je otežena zaradi
medsebojne prepletenosti.
Ugotovili smo, da povečevanje velikosti posameznih delcev primesi, pri
zmanjševanju temperature pod temperaturo faznega prehoda čiste nematske
faze TN I , privede do tega, da sta stabilna nematska in stabilna izotropna
faza fizično ločeni. Z zmanjševanjem delcev primesi pa dosežemo, da stabilna
nematska faza vsebuje znaten delež primesi. Pri določeni temperaturi T <
TN I pride pri koncentraciji φC do izginjanja meta-stabilnega področja. V tej
točki že najmanjša fluktuacija v koncentraciji povzroči, da je celoten sistem
v stabilni nematski, oz. stabilni izotropni fazi (slika 3.25).
Naše ugotovitve kažejo, da se sistem obnaša podobno, če zmanjšujemo
sklopitev med delci primesi in molekulami nematikov. Povečevanje sklopitve χ pri χC povzroči fazno ločitev na fizično ločeni, stabilno nematsko in
stabilno “izotropno” fazo takoj, ko temperaturo zmanjšamo pod T N I (slika
3.26).
Pri spreminjanju naklona zmanjševanja temperature faznega prehoda
kot posledico dodanih primesi (spreminjanje koeficienta λ) gre za to, da
se molekule tekočih kristalov različno odzivajo na koncentracijo dodanih
primesi. S povečevanjem naklona (povečevanje λ), se z večanjem koncentracije, molekule tekočih kristalov vedno težje urejajo. Gre predvsem za
interakcijo med tekoče-kristalnimi molekulami in površino delcev primesi.
Molekule se homeotropno prilepljajo na primesi. Pri zmanjševanju faktorja
λ molekule tekočih kristalov vedno manj interagirajo s površino primesi in te
na stabilno nematsko fazo ne vplivajo vse do zelo visokih koncentracij. Pri
povečevanju omenjenga naklona zmanjševanja temperature faznega prehoda
se v ravnovesju vzpostavi sistem v katerem so območja (v faznem diagramu)
s stabilno nematsko fazo fizično ločena od področij s stabilno izotropno fazo
(slika 3.27 (a)). Področja s stabilno izotropno fazo lahko poleg delcev primesi
vsebujejo tudi molekule tekočih kristalov. Pri manjšem naklonu zmanjševanja temperature faznega prehoda se področje s stabilno nematsko fazo
povečuje kar pomeni, da je tudi ob znatni koncentraciji primesi sistem kljub
temu lahko v stabilni nematski fazi. Pri ustrezni vrednosti hitrosti zmanjševanja temperature faznega prehoda se v sistemih, kjer je T < TC , nematska
in izotropna faza več ne ločita. Celotni sistem je tedaj v urejeni fazi (slika
3.27 (b)).
Na podlagi opravljenih raziskav lahko sklepamo na podobno obnašanje
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tudi pri sistemih, ki jih opisujemo s podobnimi modeli, a so npr. težje
dosegljivi in dražji za eksperimentalno preučevanje (superprevodniki, superfluidi, kozmologija). Npr. pri superprevodnikih lahko Landau-Ginzburgovo
prosto energijo superprevodnega sistema zapišemo ekvivalento izrazu (2.35),
kjer namesto direktorskega polja n
b nastopa vektorski potencial A in je ∇×A
lokalno magnetno polje [2]. Podobnosti veljajo predvsem za sisteme z zlomljeno zvezno simetrijo, ki jih srečamo v vseh vejah fizike. V takih sistemih
je namreč veliko lastnosti univerzalnih in preslikava med njimi je relativno
preprosta.
V nadaljevanju bi bilo potrebno podrobneje preučiti korelacijo med jakostjo
nereda v sistemih z zlomljeno zvezno simetrijo in “razmazanostjo” temperature faznega prehoda TC zaradi različih velikosti domen. Oboje namreč
istočasno vpliva na obnašanje sistema in je soodvisno. Pričakujemo, da
povezava ni linearna. Tudi pri preučevanju fazne separacije kot posledice
vključevanja nereda v tekoče-kristalni sistem je možnih še veliko raziskav,
predvsem ograjenih sistemov, in vplivov zunanjih polj. V efektivni prosti
energiji nematske faze namreč nismo upoštevali elastičnih deformacij direktorskega polja. V nadaljnjih raziskavah bo potrebno upoštevati tudi vpliv
domenske strukture sistema in vključenih defektov. Pri tem je možnih veliko kombinacij binarnih sistemov, ki imajo različne interakcijske značilnosti.
Nekatere raziskave pa so zanimive tudi za razvoj optičnih naprav, predvsem
valovodnih struktur.
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