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POVZETEK 
 
V diplomskem seminarju obravnavamo dogajanje ob temperaturno induciranem faznem 
prehodu tekočega kristala med nematično ter izotropno fazo. V ta namen smo sintetizirali 
tekoči kristal MBBA ter z invertnim polarizacijskim mikroskopom opazovali dogajanje ob 
faznem prehodu. Vzorec smo izpostavili hitri ter počasni temperaturni spremembi ter 
opazovali fazni prehod ter rast domenskih struktur pri prehodu. Pri hitri podhladitvi smo 
izmerili korelacijske dolžine domenskih struktur ter hitrost naraščanja le-teh. Dogajanje ob 
prehodu smo  opisali z Landau – de Gennesovim fenomenološkim modelom. 
 
Ključne besede:

 

 tekoči kristal, nematik, I – N fazni prehod, Landau – de Gennesov 
fenomenološki model, nenadno spreminjanje temperature ob faznem prehodu, rast domenskih 
struktur, meritve korelacijske dolžine. 

 
ABSTRACT 
 
In this thesis we study the Isotropic – Nematic phase transition. For this purpose we have 
synthesized the liquid crystal MBBA. The phase transition in the MBBA cell was observed 
under a polarizing microscope. We have studied the development of the domain pattern at the 
Isotropic – Nematic phase transition in the case of slow and fast continuous temperature 
reduction. In the case of a fast temperature reduction we measured the correlation length of 
the domain patterns and their expansion speed. The phase transition is described by the 
Landau – de Gennes phenomenological model. 
 
Key words:

 

 liquid crystal, nematic, I – N phase transition, Landau – de Gennes 
phenomenological model, domain pattern growth, measurement of the correlation length. 
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1 UVOD 
 
Leta 1888 je Friedrich Reinitzer preučeval še do tedaj neznane lastnosti holesterola [1]. Pri 
poskusu določitve vrelišča holesteril benzenoata je odkril, da preide pri 146,6°C v motno 
tekočino, ki postane prozorna pri 180,6°C. S tem je spodkopal dotedanje prepričanje, da se 
snovi, ki jih najdemo v naravi, delijo na tri kategorije, in sicer na trdnine, kapljevine ter pline. 
Odkril je do tedaj še povsem neznano vmesno fazo med trdnino ter kapljevino, ki je skozi leta 
dobivala različna imena, kot na primer »urejena tekočina«, »anizotropna tekočina«, 
»mezofaza«..., kljub temu se je do danes najbolj uveljavilo ime tekoči kristali. 
 
Tekoči kristali niso niti kapljevine niti kristali, čeprav kažejo značilnosti obeh faz. Podobno 
kot kapljevine nimajo svoje oblike in zato zavzemajo obliko posode, v kateri se nahajajo. A v 
nasprotju s kapljevinami so molekule v tekoče kristali fazi do neke mere urejene in zato faze 
kažejo nekatere lastnosti kristalov oziroma trdnin. 
 
Glede na urejenost tekočih kristalov jih lahko še nadalje delimo na posamezne tekočekristalne 
faze. Slednje delimo na vrsto orientacijske in translacijske urejenosti. Najpreprostejša 
tekočekristalna faza je nematična faza. Sestavljajo jo podolgovate molekule tako, da so smeri 
dolgih osi delno urejene. 
 
Navdih za temo diplomskega seminarja sem dobil v času študija, kjer sem imel priložnost 
sodelovati na konferenci ECLC (European Conference on Liquid Crystals), kjer sem  
prisostvoval na nekaterih predavanjih ter se iz oči v oči pogovarjal o tematiki z enimi izmed 
najboljših raziskovalcev tekočih kristalov na svetu. Zraven sodelovanja na konferenci me je 
tekom študija pritegnila tematika tekočih kristalov preko raziskovalnega dela oddelka za 
fiziko. S tematiko faznih prehodov nematičnih tekočih kristala sta se že ukvarjala mentorja v 
magistrskem  delu, kjer sta preučevala strukturne prehode nematičnih tekočih kristalov [2], 
kot tudi v raziskavah, kjer sta preučevala fazne prehode nematičnih tekočih kristalov v 
majhnih kapljicah [3]. Preučevala sta tudi razne analogije med tekočekristalnimi sistemi ter 
razvojem vesolja kot tudi fiziko delcev [4]. Tako sem se osredotočil na skupni temelj teh 
raziskav, namreč fazne prehode, ter način, kako teoretične napovedi eksperimentalno 
dokazati. 
 
V delu smo preučevali fazno obnašanje termotropnega tekočega kristala MBBA pri 
prehajanju iz izotropne v nematično fazo. Najprej smo sintetizirali tekoči kristal MBBA. 
Njegovo fazno obnašanje smo preučevali z invertnim polarizacijskim mikroskopom. 
Izmerjeno fazno obnašanje smo razložili z Landau – de Gennes-ovim modelom, kjer smo 
stopnjo urejenosti opisali s krajevno povprečenim orientacijskim ureditvenim parametrom. 
Delo smo strukturirali tako, da je v poglavju 2 podan splošen opis tekočih kristalov, 
nematične tekočekristalne faze in tipičnega predstavnika MBBA. V 3. poglavju je opisan 
fenomenološki opis sistema s tenzorskim ureditvenim parametrom. V 4. poglavju je 
predstavljen eksperimentalen del naloge. V poglavju 5 diskutiramo dobljene rezultate. V 
zadnjem poglavju povzamemo vsebino naloge ter podamo ideje za nadaljnjo delo. 
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2 NEMATIČNI TEKOČI KRISTALI 
 
Že od majhnih nog so nas učili, da obstajajo tri faze, v katerih se lahko snov nahaja. To so 
urejena trdna faza (kristal), manj urejena izotropna faza (kapljevina), ter najmanj urejena 
plinasta faza (plin). A obstajajo določene organske spojine, ki med prehodom iz izotropne v 
kristalno fazo preidejo še v več tako imenovanih tekočekristalnih faz. Te faze izražajo tako 
lastnosti kapljevine, tečejo kakor kapljevina ter oblikujejo kapljice, kakor tudi lastnosti 
kristalne faze, ker kažejo red dolgega dosega (orientacijski ali translacijski red ali oboje) [5]. 
 
Organske molekule, ki tvorijo tekočekristalne (TK) faze, so najpogosteje paličaste ali diskaste 
oblike. V delu se bomo omejili na prvo vrsto. Tekoče kristale ločimo na liotropne ter 
termotropne. Liotropne tekoče kristale najdemo v raztopinah, kjer je koncentracija parameter, 
ki določa, v kateri tekočekristalni fazi se sistem nahaja. Pri termotropnih tekočih kristalih je, 
kot že ime pove, ta parameter temperatura. V nadaljevanju se bomo ukvarjali zgolj s 
termotropnimi tekočimi kristali. 
 
Tekoči kristali so karakteristični predstavniki mehke snovi, saj že majhna lokalna motnja 
povzroči odziv na makroskopskem nivoju. Pogosto jih najdemo v bioloških sistemih, 
natančneje v celičnih membranah, kjer lahko sprožijo hitre kemijske reakcije z relativno 
majhno spremembo začetnih pogojev, kot so na primer vrednost pH, tlak ali koncentracija. 
Primeri za tekočekristalne sisteme v bioloških sistemih predstavljajo DNK v kromosomih 
kakor tudi večina beljakovin [6]. 
 
V sodobnejših časih se uporaba tekočih kristalov iz laboratorijev čedalje bolj seli v 
tehnologijo, kjer jih najpogosteje vidimo v tekočekristalnih zaslonih  (LCD monitorjih) [5], 
kakor tudi v fundamentalne raziskave fizikalnih pojavov v področjih od kozmologije pa vse 
do fizike delcev, zato jih pogosto imenujemo kar »laboratorij fizike«. 
 
Termotropne tekoče kristale lahko, glede na simetrijo, orientacijsko in translacijsko urejenost 
razvrstimo v različne tekočekristalne faze. Najpreprostejšo tekočekristalno ureditev 
predstavlja nematična faza, ki ima samo orientacijski red dolgega dosega. V 
termodinamičnem ravnovesju in v odsotnosti zunanjih lokalnih  (npr. površina) ali globalnih 
(npr. električno ali magnetno polje) polj, so dolge osi TK molekul urejene v povprečju vzdolž 
neke smeri. Pri nižjih temperaturah se lahko vzpostavi tudi translacijska urejenost. Slednje 
strukture imenujemo smektične faze [4]. Poznamo vrsto različnih smektičnih faz, ki se med 
seboj razlikujejo glede na kombinacijo translacijske in orientacijske urejenosti.  
 
Nematični tekoči kristali preidejo z višanjem temperature iz kristalne (K) faze pri temperaturi 
faznega prehoda med kristalno in nematično fazo (𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾) v nematično fazo, prikazano na sliki 
1. V primeru čistega vzorca TK, bi bile vse molekule v nematični fazi urejene v izbrano smer, 
ki jo običajno podajamo z nematičnim direktorjem 𝑛𝑛�⃗  za katerega velja |𝑛𝑛�⃗ | = 1 in stanji ±𝑛𝑛�⃗  
sta enakovredni. Sprememba lokalne energije pri zasuku molekule okoli krajše osi za kot 𝜋𝜋 je  
manjša od termičnega šuma (~𝑘𝑘𝑏𝑏𝑇𝑇), zaradi česar lahko ponazorimo molekule nematičnih 
tekočih kristalov kot paličaste objekte, predstavljeno na sliki 1. Zaradi hitrih rotacij so namreč 
mikroskopski detajli izpovprečeni in zato v večini primerov slednji ne igrajo pomembne 
vloge. 
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Slika 1. Faze tekočega kristala. Tipičen termotropni tekoči kristal preide z višanjem 
temperature (T) skozi dva fazna prehoda. Pri temperaturi 𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾  preide iz kristalne (K) v 
nematično fazo (N) ter pri temperaturi 𝑇𝑇𝐾𝐾𝑁𝑁  v izotropno fazo (I). Med nematično in kristalno 
fazo lahko obstajajo še dodatne faze, v katerih so TK molekule urejene v plasti, kar 
poimenujemo smektične faze. Za nematično fazo je značilna orientacijska urejenost, kjer so v 
osi molekul v povprečju usmerjene vzdolž neke smeri, ki jo predstavimo s nematičnim 
direktorjem 𝑛𝑛�⃗ . 
 
Nematična faza je bila poimenovana po grški besedi za nit (νήμα), saj pri pogledu na vzorec 
TK v nematični fazi skozi polarizacijski mikroskop tipično opazimo nitkam podobne linijske 
defekte, prikazano na sliki 2, v primeru motenj ali pogojev na površinah, ki ograjujejo TK, je 
lahko povprečna orientacijska urejenost nematičnega direktorja krajevno odvisna. Smeri 
direktorja so stabilizirane z nečistočami sistema.  
 

 
Slika 2. Tanka plast nematičnega tekočega kristala MBBA pod polarizacijskim mikroskopom 
pri sobni temperaturi. V vzorcu so opazni linijski defekti značilni za nematično fazo.  
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Prvo organsko spojino, ki ima nematično tekočekristalno fazo že pri sobni temperaturi, je leta 
1969 odkril Hans Kelker [7]. To je N–(4-MethoksiBenzilidien)-4-ButilAnilin oziroma MBBA 
(slika 3), ki preide iz izotropne v nematično fazo pri 41°C. Kot je značilno za tipične 
molekule, ki tvorijo nematično tekočekristalno fazo, je tudi molekula MBBA majhna (dolžina 
je reda velikosti nm) in ima paličasto obliko. Orientacija molekul v vzorcu je odvisna od 
temperature zato sodi MBBA med termotropne tekoče kristale [5].  
 

 
Slika 3. Strukturna formula spojine N–(4-MethoksiBenzilidien)-4-ButilAnilin oziroma 
MBBA. Kot je tipično za nematogene spojine, ima paličasto obliko in vsebuje dva benzenska 
obroča. Čist vzorec MBBA preide iz kristalne v nematično fazo pri 18°C ter v izotropno fazo 
pri 41°C. 
 
V vzorcu nematičnih tekočih kristalov, kjer je vsebnost nečistoč dokaj velika, se pojavijo 
različni vzorci ter pogosto defekti. Slednji so nazorno vidni s polarizacijsko mikroskopijo 
zaradi optične anizotropije tekočekristalne faze. Za snov, ki je optično anizotropna, je 
značilno, da so velikosti električnih sil na elektrone odvisna od smeri sile glede na povprečno 
orientacijsko urejenost nosilne molekule [8]. Posledično se tudi svetloba, ki potuje skozi snov 
v različnih smereh razširja z različnimi hitrostmi. Slednji pojav na mezoskopskem nivoju 
opišemo z lomnim količnikom, katerega vrednost je odvisna od smeri upadlega 
elektromagnetnega valovanja glede na povprečno orientacijo TK molekule. 
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3 FENOMENOLOŠKI OPIS  
 
Obstaja množica statističnih teorij, ki obravnava fazne prehode, ampak večina ima 
pomanjkljivosti, kot je na primer prekomerna poenostavitev medmolekulskih interakcij ter 
molekulskih struktur kakor tudi zanemarjenje fluktuacij sistema. Za opis eksperimentalnih 
meritev se zato večinoma uporabljajo tako imenovane fenomenološke teorije, ki izhajajo iz 
lokalnih simetrijskih lastnosti sistema in tako zanemarijo mikroskopske pomanjkljivosti [5]. 
Fenomenološki modeli vsebujejo parametre, ki jih dobimo iz eksperimentalno izmerjenih 
snovnih konstant. Te pa so odvisne od mikroskopskih lastnosti sistema. 
  
Za kvantitativni opis faznih prehodov pogosto izberemo prosto energijo F kot termodinamični 
potencial. V našem eksperimentalnem primeru je volumen vzorca konstanten. Prosto energijo 
zapišemo kot vsoto volumske in površinske energije [5]: 
 
 𝐹𝐹 = ∫�𝑓𝑓ℎ + 𝑓𝑓𝑒𝑒 + 𝑓𝑓𝑝𝑝�𝑑𝑑𝑑𝑑 + ∫𝑓𝑓𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑 (1) 
 
kjer je 𝑓𝑓𝑠𝑠 gostota površinske energije, 𝑓𝑓ℎ ,𝑒𝑒 ,𝑝𝑝  pa so prispevki h gostoti volumske energije. Pri 
tem je 𝑓𝑓ℎ  homogen člen, 𝑓𝑓𝑒𝑒  elastični člen, 𝑓𝑓𝑝𝑝  pa opisuje prispevek zunanjega polja [5]. V 
našem primeru se bomo osredotočili zgolj na homogen prispevek k prosti energiji, saj je 
vzorec dovolj velik, da lahko zanemarimo površinske vplive. Na vzorec tudi ne deluje zunanje 
polje, zaradi česar odpade še člen, ki opisuje vpliv zunanjega polja.  
 
Za opis faznega obnašanja se pogosto uporablja Landau – de Gennesov opis, kjer definiramo 
ureditveni parameter, ki določa povprečno lokalno ureditev sistema. Ureditveni parameter je 
definiran tako, da je enak nič v fazi z višjo simetrijo in različen od nič v fazi z nižjo simetrijo. 
Tik pod faznim prehodom je ureditveni parameter majhen, zato lahko ustrezni termodinamski 
potencial razvijemo po ureditvenem parametru [5]. Za opis nematične faze se običajno 
uporablja tenzorski ureditveni parameter 𝑄𝑄. V primeru tako imenovane enoosne ureditve ga 
zapišemo kot: 
 
 𝑄𝑄 = 𝑑𝑑 �𝑛𝑛�⃗ ⊗ 𝑛𝑛�⃗ − 1

3
𝑁𝑁 �. (2) 

 
Pri tem ⊗  predstavlja tenzorski produkt in 𝑁𝑁 enotski tenzor. Če z-os koordinatnega sistema  
postavimo v smer direktorja 𝑛𝑛�⃗  , velja: 
 

 𝑄𝑄 = 𝑑𝑑

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡−

1
3

0 0

0 − 1
3

0

0 0 2
3⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
, (3) 

 
V večini primerov razvijemo F glede na 𝑄𝑄 in prve prostorske odvode in upoštevamo člene, ki 
zadoščajo lokalni simetriji sistema. Člen 𝑓𝑓ℎ  predstavlja gostoto proste energije neograjenega 
TK, ki ga zapišemo v razvoj tenzorja 𝑄𝑄 do četrtega člena: 
 
 𝑓𝑓ℎ = 3

2
𝑎𝑎(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇∗) ⋅ Sl �𝑄𝑄2� − 9

2
𝐵𝐵 ⋅ Sl �𝑄𝑄3� + 9

4
𝐶𝐶 ⋅ Sl �𝑄𝑄4�, (4) 
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kjer je Sl sled tenzorja B, C ter a, so pozitivne snovne konstante. T predstavlja temperaturo ter 
𝑇𝑇∗ temperaturo največje podhladitve izotropne faze. S parametrizacijo podano z enačbo (2) se 
enačba (4) preoblikuje v: 
 
 𝑓𝑓ℎ = 3

2
𝑎𝑎(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇∗)𝑑𝑑2 − 3

4
𝐵𝐵𝑑𝑑2 + 9

4
𝐶𝐶𝑑𝑑4, (5) 

 
kjer so členi a, B, ter C eksperimentalno določene konstante, 𝑇𝑇∗ predstavlja temperaturo 
podhladitve, ki je pri tipičnih nematičnih TK za 1 K nižja od temperature I – N faznega 
prehoda. V enačbi (5) ni linearnega člena v S, saj smo izbrali ureditveni parameter tako, da je 
nič v izotropni fazi. To pomeni, da ima gostota proste energije minimum pri 0 za temperature 
višje od temperature faznega prehoda.  
 
Vidimo, da homogen prispevek k prosti energiji ni odvisen od  𝑛𝑛�⃗  temveč določa samo 
vrednost S. V ravnovesju ima F minimalno vrednost. V primeru, da imamo prostorsko 
homogen vzorec, ravnovesna stanja določata pogoja: 
 
 𝜕𝜕𝑓𝑓ℎ

𝜕𝜕𝑑𝑑
= 0  (6)  

 
ter 
 
 𝜕𝜕2𝑓𝑓ℎ

𝜕𝜕𝑑𝑑2 > 0. (7) 
 
Iz pogoja (6) sledi ravnovesna vrednost ureditvenega parametra eqS : 
 

 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑇𝑇) = �
𝑑𝑑0
4
�3 + �8(𝑇𝑇−𝑇𝑇∗)

𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾−𝑇𝑇∗
� 𝑇𝑇 > 𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾

0 𝑇𝑇 < 𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾

� , (8) 

 
kjer dobimo dve rešitvi, eno pri temperaturni nad temperaturno izotropno nematičnega 
faznega prehoda (𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾) ter ničelno rešitev pod to vrednostjo. 
 
Predpostavimo, da poglavitno dogajanje v bližini temperature faznega prehoda opisuje 
homogen člen gostote proste energije 𝑓𝑓ℎ . Pri tem predpostavimo, da S opisuje krajevno 
povprečno stopnjo ureditve v sistemu. Fazno obnašanje tako imenovanega efektivnega 
sistema ocenimo tako, da bo slednje odvisno od minimalnega števila neodvisnih parametrov. 
V ta namen vpeljemo skaliran ureditveni parameter q kot: 
 
 𝑒𝑒 = 𝑑𝑑

𝑑𝑑0
 , (9) 

 
kjer moramo 𝑑𝑑0 še določiti. Nato izpostavimo v enačbi (5) člen 𝐶𝐶𝑑𝑑0

4 in dobimo naslednji 
izraz: 
 
 𝑓𝑓ℎ = 𝐶𝐶𝑑𝑑0

4 �𝑎𝑎(𝑇𝑇−𝑇𝑇∗)
𝐶𝐶𝑑𝑑0

2 𝑒𝑒2 − 𝐵𝐵
𝐶𝐶𝑑𝑑0

𝑒𝑒3 + 𝑒𝑒4�. (10) 
 
Sedaj definiramo 𝑑𝑑0 tako, da  bo koeficient drugega člena enak 2. Torej: 
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 𝑑𝑑0 = 𝐵𝐵
2𝐶𝐶

. (11) 
 
Vpeljali smo vrednost 𝑑𝑑0 kot vrednost 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒  pri temperaturi faznega prehoda: 
 

 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾) = �3𝐴𝐴
2𝐶𝐶

(𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾 − 𝑇𝑇∗) = 𝐵𝐵
2𝐶𝐶

. (12) 

 
Koeficient pred 𝑒𝑒2 v enačbi (10) definiramo kot brezdimenzijsko temperaturo �̃�𝑡 
 
 �̃�𝑡 = 𝑎𝑎(𝑇𝑇−𝑇𝑇∗)

𝐶𝐶𝑑𝑑0
2 = 4𝑎𝑎(𝑇𝑇−𝑇𝑇∗)𝐶𝐶

𝐵𝐵2  . (13) 
 
Vpeljimo brezdimenzijsko gostoto proste energije 𝑓𝑓ℎ�  kot: 
 
 𝑓𝑓ℎ� = 𝑓𝑓ℎ

𝐶𝐶𝑑𝑑0
4. (14) 

 
Sledi: 
 
 𝑓𝑓ℎ� = �̃�𝑡𝑒𝑒2 − 2𝑒𝑒3 + 𝑒𝑒4. (15) 
 
Funkcija brezdimenzijske gostote proste energije, predstavljena na sliki 4, izraža globalni 
minimum pri vrednosti skaliranega ureditvenega parametra 𝑒𝑒 = 0, ki ustreza izotropni fazi. 
Pri nižanju temperature se pojavi lokalni minimum pri vrednosti temperature, ki predstavlja 
temperaturo pregretja. Pri temperaturi faznega prehoda postaneta oba minimuma globalna in 
enaka 0. Pri temperaturi nižji od temperature faznega prehoda postane minimum, ki 
predstavlja nematično fazo globalen, s čimer faza postane stabilna dokler ne preide 
temperature podhladitve, kjer postane izotropna faza nestabilna. 

 
Slika 4. Brezdimenzijska gostota proste energije fh�  v odvisnosti od skaliranega ureditvenega 
parametra q pri različnih temperaturah. Velja TI > T∗∗ > TIN > T∗ > TN  . Pri TIN  ima funkcija 
dva globalna minimuma. Pri temperaturah višjih od temperature pregretja T > T∗∗  postane 
nematična faza nestabilna. Med temperaturo pregretja T∗∗ ter temperaturo podhladitve T∗ sta 
obe fazi možni. Pri temperaturah pod temperaturo podhladitve TN < T∗ postane izotropna faza 
nestabilna.  
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Tako smo dobili izraz (15), ki je odvisen samo od enega kontrolnega parametra (�̃�𝑡). Iz 
pogojev: 
 
 𝜕𝜕𝑓𝑓ℎ�

𝜕𝜕𝑒𝑒
= 0 (16) 

 
ter 
 
 𝜕𝜕2𝑓𝑓ℎ�

𝜕𝜕𝑒𝑒2 > 0, (17) 
 
 dobimo naslednji ravnovesni rešitvi: 
 

 𝑒𝑒 = �
3±√9−8𝑡𝑡

2
, �̃�𝑡 > �̃�𝑡𝑁𝑁𝐾𝐾

0 , �̃�𝑡 < �̃�𝑡𝑁𝑁𝐾𝐾
�, (18) 

 
pri čemer je: 
 
 �̃�𝑡𝑁𝑁𝐾𝐾 = 1 = 4𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾−𝑇𝑇∗)

𝐵𝐵2 . (19) 
 
Sledi 
 
 𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾 = 𝐵𝐵2

4𝑎𝑎
+ 𝑇𝑇∗ (20) 

 
in 
 
 𝑑𝑑(𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾) = 𝑑𝑑0, (21) 
 
oziroma 𝑒𝑒(�̃�𝑡𝑁𝑁𝐾𝐾 = 1) Iz pogoja: 
 
 �𝜕𝜕2𝑓𝑓ℎ

𝜕𝜕𝑒𝑒2 �
𝑒𝑒>0

= 0, (22) 

 
dobimo še temperaturo pregretja 𝑇𝑇∗∗. To je temperatura (𝑇𝑇 > 𝑇𝑇∗∗), ki nam določa mejo 
stabilnosti nematične faze. 
 
Rešitev pogoja (22) nam da: 
 
 �̃�𝑡∗∗ = 9

8
= 4𝑎𝑎(𝑇𝑇∗∗−𝑇𝑇∗)𝐶𝐶

𝐵𝐵2 . (23) 
 
Podobno določimo temperaturo podhladitve izotropne faze z enačbo 
 
 �𝜕𝜕2𝑓𝑓ℎ

𝜕𝜕𝑒𝑒2 �
𝑒𝑒=0

= 0 (24) 

  
in dobimo  
 
 �̃�𝑡𝑐𝑐 = 0, (25) 
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oziroma: 
 𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝑇𝑇∗. (26) 
 
Ravnovesne rešitve funkcije skaliranega ureditvenega parametra (18) nam prikazujejo fazno 
obnašanje v bližini faznega prehoda, predstavljeno na sliki 5. Rešitve enačbe (18) nam podajo 
ravnovesno vrednost funkcije, kjer sta obe fazi enako verjetni. Pri vrednost �̃�𝑡𝑁𝑁𝐾𝐾  poteče fazni 
prehod. A nematična faza je še možna do temperature pregretja 𝑡𝑡∗∗ = 9/8, kjer postane 
nematična faza nestabilna. Pri temperaturi podhladitve 𝑡𝑡∗ = 0 postane izotropna faza 
nestabilna.  

 
Slika 5. Skaliran orientacijski ureditven parameter q v odvisnosti od �̃�𝑡. Pri negativnih 
vrednostih brezdimenzijske temperature je obstoj izotropne faze nemogoč, dokler ne preide 
sistem temperature podhladitve �̃�𝑡∗ = 0. Funkcija predstavlja ravnovesne rešitve enačbe in 
predstavlja samo mejo med izotropno ter nematično fazo. Pri temperaturi �̃�𝑡𝑁𝑁𝐾𝐾 = 1 poteče fazni 
prehod, pri temperaturi pregretja 𝑡𝑡∗∗ = 9/8 pa postane nematična faza nestabilna. 
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4 EKSPERIMENT 
 
V prejšnjih poglavjih smo si ogledali fizikalno ozadje tekočih kristalov, njihova zgradbo in 
prikazali lastnosti. Predstavili smo tudi teoretični model za opis faznih prehodov. V 
nadaljevanju bomo obravnavali eksperimentalno delo, kjer smo sintetizirali vzorec MBBA ter 
opazovali temperaturno inducirani fazni prehod med izotropno in nematično fazo v tanki 
plasti nematičnega tekočega kristala. 
 

4.1  Sinteza MBBA 
 
Sintezo tekočega kristala MBBA [9] smo izvedli na Oddelku za kemijo Fakultete za 
naravoslovje in matematiko Univerze  v Mariboru, predstavljeno na sliki 6. Za sintezo smo 
potrebovali : 
 
2 - stekleni kapalki,  
4 - čaše 50 mL,  
1 - lij ločnik 100 mL, 
2,74 g – 4–metoksibenzaldehid C8H8O2 (4–anisaldehid), 
2,96 g – 4–butilanilin C10H15N, 
20 mL – 5 % vodna raztopina citronske kisline C6H8O7, 
20 mL – 5 % vodna raztopina NaHCO3, 
20 mL – petroleter. 
 
Reaktanti in produkti sinteze so strupeni, zato sintezo izvajamo v digestoriju, ne vdihujemo 
hlapov ter uporabljamo vso zaščitno opremo, da onemogočimo stik spojin s človeškim 
telesom. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 6. Sinteza MBBA. a) Kemijska formula sinteze MBBA. b) Med sintezo reaktante               
4-metoksibenzaldehid 4-anisaldehid ter butilanilin zmešamo ter c) segrevamo v čaši na 
magnetnem mešalu s grelnikom približno 30 minut. Sinteza je končana, ko kapnemo zmes na 
steklo in postane motna. d) Avtor pri testiranju stopnje sinteze. 
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4.2  Postavitev eksperimenta 
 
Tanko plast tekočega kristala MBBA smo s pipeto nanesli na stekelce, ki smo ga predhodno 
očistili z isopropanolom 2. Vzorec smo pokrili s krovnim steklom. Tako pripravljen vzorec 
smo namestili na grelni element Lincoln, ki smo ga montirali v invertni polarizacijski 
mikroskop Nikon Eclipse Ti. Tako smo lahko opazovali vzorec pri segrevanju. Pri poskusu 
smo uporabili grelni element proizvajalca Lincoln, ki omogoča brezstopenjsko segrevanje ter 
ohlajanje vzorca z natančnostjo 0,1°C. Element deluje na principu Peltierjevega efekta ter 
tako z pomočjo električne napetosti spreminja temperaturo vzorca [10]. 
 
Poskuse smo izvajali na invertnem mikroskopu Nikon Eclipse Ti, predstavljen na sliki 7. 
Mikroskop omogoča opazovanje z pomočjo polarizirane svetlobe ter zajem barvne kot tudi 
črno bele slike ter video posnetke visoke kakovosti. Posnetke smo objavili na spletni strani 
www.repnik.com\complex\meritveMBBA.  
 
V polarizacijskem mikroskopu opazujemo vzorec med dvema prekrižanima polarizatorjema. 
Če je vzorec iz izotropne snovi vidimo črno, saj svetloba skozi prekrižane polarizatorje ne 
preide. Če je vzorec optično anizotropen, kot so to tekoči kristali, pa lahko opazujemo 
strukture površja. 
 

 
Slika 7. Invertni polarizacijski mikroskop Nikon Eclipse Ti z možnostjo zajemanja dogajanja 
z visoko ločljivostno kamero. Namesto pomične mizice je vstavljen grelni element, ki 
omogoča kontrolirano spreminjanje temperature opazovanega vzorca.  
 

4.3  Meritve in analiza 
 
Meritve smo izvajali na tanki plasti nematičnega tekočega kristala MBBA, ki smo ga skupaj z 
grelnim elementom postavili na mesto pomične mizice v invertni polarizacijski mikroskop 
Nikon Eclipse Ti. Na vzorec ni vplivalo nobeno zunanje polje. Grelec je enakomerno segreval 
celoten vzorec. Opazovali smo dogajanje v nematičnem tekočem kristalu pri počasnem ter pri 
hitrem spreminjanju temperature v bližini faznega prehoda. Meritve smo opazovali skozi 
okular s 20-kratno povečavo. Meritve smo tudi posneli s črno – belo kamero z resolucijo 
1280×960 slikovnih elementov, kjer je velikost posameznega slikovnega elementa 6,7 µm. Na 
sekundo posnetka smo zajeli 5 slik, kar omogoča dovolj natančno opazovanje dogajanja pri 
faznem prehodu. 
 

http://www.repnik.com/complex/meritveMBBA�
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4.3.1 Počasno spreminjanje temperature blizu faznega prehoda 
 
Vzorec smo izpostavili dvema različnima temperaturnima spremembama ter opazovali 
dogajanje ob temperaturno induciranem faznem prehodu. Opravili smo 3 meritve v okolici 
temperature faznega prehoda in sicer dvakrat s segrevanjem iz nematične v izotropno ter 
enkrat z ohlajanjem iz izotropne v nematično fazo.  
 
V prvem primeru na sliki 8 prikazujemo fazno spreminjanje TK pri segrevanju na intervalu 
med 25 in 35°C s temperaturno spremembo 2°C na minuto. Vzorec ob segrevanju preide iz 
nematične TK faze (sl. 8a – b), kjer lahko skozi polarizacijski mikroskop opazujemo tipične 
strukture nematičnih TK, v izotropno fazo, kjer izginejo vse tipične lastnosti nematične faze 
in je vzorec za polarizacijski mikroskop videti črn (sl. 8f). Tik pred faznim prehodom se 
začnejo pojavljati posamezni otočki izotropne faze (sl. 8c), ravno v točki faznega prehoda sta 
v vzorcu izotropna in nematična faza enako verjetni, zato je polovica vzorca v nematični fazi 
ter druga polovica v izotropni fazi (sl. 8d). Tik nad faznim prehodom pa prevlada izotropna 
faza ostanejo le še otočki nematične faze (sl. 8e). 
 

 
Slika 8. Segrevanje vzorca MBBA od 25°C do 35°C s hitrostjo 2°C/min. Vzorec je pri 25°C v 
nematični fazi (a – b). Pri višanju temperature se pojavijo posamezni otočki izotropne faze 
(c), ki rastejo, dokler pri temperaturi faznega prehoda ne postane izotropna faza enako 
verjetna kot nematična faza (d). Nad to temperaturo prevlada izotropna faza in ostanejo le še 
osamljeni otočki nematične faze (e), ki pa popolnoma izginejo pri višanju temperature (f).  
 
V drugem primeru smo vzorec segrevali od 27 do 29°C, s temperaturno spremembo 0,5°C na 
minuto, saj smo pri prvotnem poskusu opazili, da vzorec preide v tem območju iz nematične  
v izotropno fazo, predstavljeno na sliki 9. Vzorec ob začetku segrevanja kaže strukture 
nematične faze (sl. 9a – b). Tik pod temperaturo faznega prehoda je vzorec pretežno v 
nematični fazi, a pojavljajo se posamezni otočki, kjer prevlada izotropna faza (sl. 9c). Pri 
temperaturi faznega prehoda je verjetnost, da se vzorec nahaja v nematični ali izotropni fazi 
enaka (sl. 9d), ob višanju temperature se otočki izotropne faze večajo ter združujejo, ko 
prevladuje izotropna faza (sl. 9e), vse dokler ostanejo v vzorcu le še posamezni majhni otočki, 
kjer prevladuje nematična faza (sl. 9f).  
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Slika 9. Segrevanje vzorca MBBA od 27°C do 29°C s hitrostjo 0,5°C/min. Vzorec je pri nizki 
temperaturi v nematični fazi (a – b), ko višamo temperaturo se začnejo pojavljati posamezni 
otočki, kjer prevladuje izotropna faza (c). Velikost teh otočkov je ob temperaturi faznega 
prehoda enaka velikosti vzorca v nematični fazi (d). Ob višanju temperature se otočki večajo 
(e), dokler ne najdemo le še posamezne osamljene otočke nematične faze (f). 
 
V tretjem primeru smo spremljali ohlajanje vzorca od 30,0 do 25,5°C, predstavljeno na sliki 
10. Sistem smo izpostavili sobni temperaturi. Vzorec je bil pri začetni visoki temperaturi v 
izotropni fazi, le na posameznih delih so se začele pojavljati kapljice (sl. 10a), kjer je 
prevladovala nematična faza. Ob ohlajanju se je najprej večalo število kapljic (sl. 10b – c), 
nato so se le te začele združevati ter rasti (sl. 10d). Velikost kapljic z nematično fazo, je bila 
ob temperaturi faznega prehoda enaka velikosti vzorca v izotropni fazi (sl. 10e). Vzorec je ob 
temperaturi, ki je manjša od temperature faznega prehoda, popolnoma v nematični fazi ter 
izraža domenske strukture ter linijske defekte značilne za nematično fazo (sl. 10f). 
 

 
Slika 10. Ohlajanje vzorca na sobno temperaturo. Vzorec je pri začetni visoki temperaturi v 
izotropni fazi (a). Le na posameznih mestih se pojavijo kapljičaste strukture, kjer prevlada 
nematična faza (b), ki pa se večajo z nižanjem temperature (c), vse dokler pri temperaturi 
faznega prehoda ni vzorec enakomerno v nematični ter izotropni fazi (d). Pri nadaljnjem 
ohlajanju se število kapljičastih struktur veča (e), vse dokler vzorec ne preide daleč pod 
temperaturo faznega prehoda ter je samo še v nematični fazi (f).   
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4.3.2 Hitro spreminjanje temperature blizu faznega prehoda 
 
V drugem delu smo opazovali dogajanje v sistemu pri hitri spremembi temperature. V ta 
namen smo sistem segreli do 29,0 °C, kjer je sistem v izotropni fazi. Nato smo sistem hitro 
podhladili, s hitrostjo 5°C na minuto, na temperaturo območje tik pod temperaturo faznega 
prehoda, kjer sta nematična in izotropna faza metastabilni. Poskuse smo izvedli pri štirih 
različnih končnih temperaturah, kjer smo vedno med posameznimi meritvami vzorec segreli 
nazaj na izhodiščno temperaturo. Ko smo dosegli ciljno temperaturo podhladitve, smo 
spremljali dogajanje v vzorcu naslednji 2 minuti pri konstantni temperaturi, pri čemer smo 
posneli dogajanje vsakih 20 s in nadalje izvajali meritve korelacijske dolžine (ξ), ki 
predstavlja polmer kapljičastih struktur oziroma tipično razdaljo, na kateri se sistem še odziva 
na motnje. Meritve na slikah smo izvedli s pomočjo programskega orodja Fiji. Pri meritvah 
dolžin smo predpostavili absolutno napako meritve v velikosti premera enega slikovnega 
elementa, t.j. 6,7 µm, ter absolutno napako pri meritvah časa 0,2 s. 
 
V prvem primeru smo sistem po tem, ko smo ga segreli na 29,0°C, s hitrostjo 5°C na minuto, 
ohladili na 𝑇𝑇1 = 28,8°C ter spremljali dogajanje naslednji 2 min. Sistem se nahaja pod točko 
faznega prehoda, ampak zaradi hitre podhladitve še vedno izraža metastabilno izotropno fazo. 
Pojavijo pa se kapljičaste strukture, kjer prevladuje nematična faza, kjer njihov polmer 
predstavlja korelacijsko dolžino, ki se s časoma veča. Na posnetkih (slika 11) smo si izbrali 
povprečnega predstavnika kapljičastih struktur ter na njemu izvedli meritve korelacijske 
dolžine, ki smo jih za vsak čas (t) predstavili v grafu na sliki 12.  
 

 
Slika 11. Časovni razvoj kapljičastih struktur v sistemu, ki ga ohladimo z 29,0°C na 28,5°C s 
hitrostjo 5°C/min, t je čas od trenutka, ko je sistem dosegel 28,5°C. 
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Slika 12. Korelacijska dolžina (𝜉𝜉) v odvisnosti od časa (t), po hitri podhladitvi sistema z 
29,0°C na 28,5°C. Naklon premice poda hitrost spreminjanja korelacijske dolžine s časom kot 
𝑑𝑑𝜉𝜉/𝑑𝑑𝑡𝑡 = 29(1 ± 0,1)101 nm/s = (29 ± 3)101 nm/s. 
 
V drugem primeru smo sistem najprej segreli na izhodiščno temperaturo 29,0°C ter ga hitro 
podhladili na 𝑇𝑇2 = 28,3°C, s hitrostjo 5°C na minuto, ter zajeli dogajanje naslednji 2 min. 
Sistem se nahaja v metastabilni izotropni fazi. V primerjavi s prvim primerom se pojavi večje 
število večjih kapljičastih struktur. S časom se število struktur ter velikost le-teh veča. Na 
fotografijah, ki so na sliki 13 smo izvedli meritve korelacijskih dolžin, ki so predstavljene v 
grafu na sliki 14. 
 

 
Slika 13. Časovni razvoj kapljičastih struktur v sistemu, ki ga ohladimo z 29,0°C na 28,3°C s 
hitrostjo 5°C/min, t je čas od trenutka, ko je sistem dosegel 28,3°C. V vzorcu se pojavijo v 
primerjavi s prvim primerom (slika 11) večje in številčnejše kapljičaste strukture, ki s časom 
rastejo kljub konstantni temperaturi. 
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Slika 14. Korelacijska dolžina (𝜉𝜉) v odvisnosti od časa (t), po hitri podhladitvi sistema z 
29,0°C na 28,3°C. Naklon premice, ki nam poda hitrost spreminjanja korelacijske dolžine s 
časom, je enak 𝑑𝑑𝜉𝜉/𝑑𝑑𝑡𝑡 = 30(1 ± 0,1)101nm/s = (30 ± 3)101nm/s. 
  
V tretjem primeru smo vzorec segreli na izhodiščno temperaturo 29,0°C ter ga zatem hitro 
podhladili na 𝑇𝑇3 = 28,1°C. V podhlajenem stanju smo opazovali dogajanje naslednji 2 minuti. 
Sedaj je sistem bolj globoko v nematični fazi, zato se v primerjavi s prejšnjimi meritvami 
pojavljajo večje ter številčnejše kapljičaste strukture, ki kljub konstantni temperaturi s časom 
naraščajo. Na sliki 15, ki predstavljajo časovni razmik 20 s, smo izmerili korelacijsko dolžino 
ter jih predstavili v grafu na sliki 16. 
 

 
Slika 15. Časovni razvoj kapljičastih struktur v sistemu, ki ga ohladimo z 29,0°C na 28,1°C s 
hitrostjo 5°C/min, t je čas od trenutka, ko je sistem dosegel 28,1°C. Izrazite so velike 
kapljičaste strukture, ki lokalno izražajo nematično fazo. Kljub konstantni temperaturi se 
strukture s časom večajo.  
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Slika 16. Korelacijska dolžina (𝜉𝜉) v odvisnosti od časa (t), po hitri podhladitvi sistema z 
29,0°C na 28,3°C. Naklon premice, ki nam poda hitrost spreminjanja korelacijske dolžine s 
časom, je enak 𝑑𝑑𝜉𝜉/𝑑𝑑𝑡𝑡 = 31(1 ± 0,1)101nm/s = (31 ± 3)101nm/s. 
 
V četrtem primeru smo zopet segreli vzorec na izhodiščno temperaturo 29,0°C ter ga zatem 
hitro podhladili na 𝑇𝑇4 = 27,9°C. Globoko v podhlajenem stanju smo opazovali dogajanje 
naslednji 2 minuti, kar je prikazano na sliki 17. V primerjavi s prejšnjimi meritvami v vzorcu 
prevladujejo kapljičaste strukture, ki lokalno predstavljajo nematično fazo. Na sliki 17 smo 
izvedli meritve korelacijske dolžine ter jih prestavili v grafu na sliki 18. 
 

 
Slika 17. Časovni razvoj kapljičastih struktur v sistemu, ki ga ohladimo z 29,0°C na 27,9°C s 
hitrostjo 5°C/min, t je čas od trenutka, ko je sistem dosegel 27,9°C. Globoko v metastabilni 
izotropni fazi sliko dominirajo kapljičaste strukture, ki s časom rastejo in se zlivajo v večje 
strukture. 
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Slika 18. Korelacijska dolžina (𝜉𝜉) v odvisnosti od časa (t), po hitri podhladitvi sistema z 
29,0°C na 28,3°C. Naklon premice, ki nam poda hitrost spreminjanja korelacijske dolžine s 
časom, je enak 𝑑𝑑𝜉𝜉/𝑑𝑑𝑡𝑡 = 34(1 ± 0,1)101nm/s = (34 ± 3)101nm/s. 
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5 REZUTATI IN RAZPRAVA 
 
 
Pri počasnem segrevanju vzorca smo uporabili dve različni hitrosti (r) segrevanja in sicer 
𝑟𝑟1 = 2,0 K/min ter 𝑟𝑟2 = 0,5 K/min. Označimo s 𝑇𝑇𝑚𝑚  temperaturo, kjer smo na oko lahko 
rekli, da je enako velik del vzorec v nematični kot v izotropni fazi. 
 
Iz meritev (sliki 8 in 9) sledi: 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚(𝑟𝑟1) = (28,6 ± 0,1)°C 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚(𝑟𝑟2) = (28,5 ± 0,1)°C 
  
Pričakovali bi, da bi pri počasnejšem segrevanju dobili višjo vrednost 𝑇𝑇𝑚𝑚 . Iz meritev ne 
moremo sklepati na pravilnost trditve, kajti naše izmerjene vrednosti v okviru napake 
sovpadajo. Ker smo vzorce segrevali, velja: 
 
 𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾 < 𝑇𝑇𝑚𝑚 < 𝑇𝑇∗∗. (28) 
  
Za tipične nematične TK velja, da je razlika med temperaturo faznega prehoda 𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾  ter 
temperaturo podhladitve 𝑇𝑇∗ enaka 1 K. Ker sta 𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾  ter 𝑇𝑇∗∗ relativno blizu glede na natančnost 
meritev lahko trdimo, da je: 
 
 𝑇𝑇𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾 . (29) 
 
Izmerjena temperatura faznega prehoda je bistveno nižja od vrednosti za čisti MBBA, kjer 
znaša 41°C. To nakazuje na relativno visoko koncentracijo nečistoč, kar je posledica 
neizkušenosti na področju kemijskih sintez. Dejstvo je tudi, da je bila sinteza izvedena na 
našem oddelku prvič in je bil naš primarni cilj obravnavanje dogajanja ob faznem prehodu 
nematičnega tekočega kristala in ne sinteza sama.   
 
Omenimo še, da je videz vzorca v nematični fazi relativno raznolik. To je zaradi prostorske 
nehomogenosti vzorca zaradi nečistoč v sistemu. Poglavitna lastnost nematičnih TK je 
namreč mehkoba, oziroma velika orientacijska odzivnost na zunanje motnje. Tako lokalno 
vidimo raznolik vzorec pod polarizacijskem mikroskopu saj različne lokalne usmerjenosti 
molekul TK vplivajo na optične lastnosti sistema.  
 
V nadaljevanju se osredotočimo na opazovanje, kjer smo vzorec v izotropni fazi izpostavili 
sobni temperaturi, prikazano na sliki 10. Vzorec je bil na začetku segret na temperaturo 𝑇𝑇𝑁𝑁 in 
je bil popolnoma v izotropni fazi, kar sovpada s teoretično napovedjo na sliki 4, kjer ima 
funkcija gostote proste energije pri 𝑇𝑇𝑁𝑁 samo en minimum, ki predstavlja izotropno fazo. Pri 
nižanju temperature se začnejo pojavljati kapljičaste strukture pri temperaturi pregretja 𝑇𝑇∗∗, 
kjer postane nematična faza metastabilna. Pri temperaturi faznega prehoda 𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾 , kjer ima 
funkcija dva globalna minimuma, je v vzorcu enakomerno zastopana nematična in izotropna 
faza. Pri temperaturi podhladitve 𝑇𝑇∗, kjer postane izotropna faza nemogoča, ima funkcija 
gostote proste energije samo še en minimum, ki predstavlja nematično fazo. 
 
 
V primerih prikazanih na slikah 11, 13, 15, 17 smo izvedli hitre podhladitve iz začetne 
temperature 𝑇𝑇0 = 29°C na različne končne temperature 𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇4, kjer velja 𝑇𝑇∗ < 𝑇𝑇1,2,3,4 < 𝑇𝑇𝑁𝑁𝐾𝐾 . 
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V vseh primerih je končna faza ostala podhlajena izotropna faza. V sistemu so se začele 
pojavljati lokalne kapljičaste strukture, ki so predstavljale zametke nematične faze. Tipičen 
polmer teh struktur predstavlja dolžino, na kateri se lokalna motnja na sistemu ne pozna več, 
imenovano korelacijska dolžina. Izvedli smo meritve korelacijskih dolžin ter njihovo časovno 
odvisnost pri konstantni temperaturi slike 12, 14, 16, 18. Izrazito je, da v vseh primerih, kjer 
je sistem podhlajen na neko temperaturo, korelacijske dolžine s časom rastejo, kljub temu, da 
je temperatura konstantna. Na sliki 19 smo predstavili odvisnost hitrosti spreminjanja 
korelacijske dolžine v odvisnosti od temperature podhladitve. V okviru napak je očitno, da se 
hitrosti spreminjanja korelacijskih dolžin večajo z nižanjem temperature. V teoretični 
napovedi na sliki 4 je razvidno, da se z nižanjem temperature večja globalni minimum 
funkcije gostote proste energije, ki predstavlja nematično fazo, ter manjša lokalni minimum, 
ki predstavlja izotropno fazo. Tako vidimo, da če sistem bolj podhladimo, lahko pričakujemo 
hitrejši prehod iz plitvega lokalnega minimuma v veliko globlji globalni minimum. 
 
 

 
Slika 19. Hitrost spreminjanja korelacijske dolžine s časom (𝑑𝑑𝜉𝜉/𝑑𝑑𝑡𝑡) v odvisnosti od 
temperature podhladitve 𝑇𝑇.  
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6 ZAKLJUČEK 
 
V diplomskem seminarju smo obravnavali dogajanje ob temperaturno induciranem faznem 
prehodu tekočega kristala MBBA med nematično ter izotropno fazo. V ta namen smo 
sintetizirali vzorec MBBA ter z invertnim polarizacijskim mikroskopom opazovali dogajanje 
ob faznem prehodu. Vzorec smo izpostavili dvema različnima načinoma spremembe 
temperature ob prehodu. Preučevali smo počasno spreminjanje temperature, kjer smo določili 
temperaturo faznega prehoda na (28,6 ± 0,2)°C, prikazano na slikah 8 in 9. Preučevali smo 
hitro spreminjanje temperature, kjer smo opazovali prehajanje metastabilne izotropne faze v 
nematično fazo ter pojavljanje kapljičastih struktur z zametki nematične faze slike 11, 13, 15, 
17. Pri hitrem prehodu smo opravili meritve korelacijskih dolžin kapljičastih struktur, kjer 
smo opazili, da z nižanjem temperature podhladitve hitrosti večanja korelacijskih dolžin 
naraščajo, slika 19. Dogajanje ob prehodu smo nadalje opisali s Landau – de Gennesovim 
fenomenološkim modelom, kjer smo stopnjo urejenosti opisali s krajevno povprečenim 
orientacijskim ureditvenim parametrom, sliki 4 in 5.  
 
V diplomskem delu sem prikazal le utrinek iz sveta tekočih kristalov. Pri nadaljnjih poskusih, 
bi bilo potrebno ponovno sintetizirati MBBA z večjo čistostjo. Lahko bi poskusili dopolniti 
hitro temperaturno spremembo na širšem temperaturnem oknu ter ob množici različnih 
hitrosti spreminjanja temperature. Poleg dogajanja ob faznem prehodu je pri tekočih kristalih 
zanimiv tudi odziv na zunanja polja ter na površine. Zanimivo bi bilo tudi preučiti fizikalno 
ozadje uporabe tekočih kristalov solarnih celicah. Sistemi, ki uporabljajo nematične tekoče 
kristale kot sestavni del, so bistveno boljši v določenih vidikih kot današnji polprevodniški 
sistemi, kjer je sama proizvodnja kakor tudi končni produkt naravi škodljiv, zahteven ter 
neekonomičen. Pri organskih solarnih celicah je ravno nasprotno, saj so kot že ime pove 
sestavljene iz organskih spojin, ki so naravno razgradljive, proizvodnja je preprostejša in 
hitrejša ter s tem cenejša.  
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