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POVZETEK 

V seminarju obravnavamo Brownovo gibanje koloidnega delca v ograjenem nematskem 

tekočem kristalu. Predstavimo osnove Brownovega gibanja in tekočih kristalov ter na kratko 

opišemo pripravo koloidnih raztopin in izdelavo tekočekristalnih celic z različno obdelanimi 

površinami. Iz meritev Brownovega gibanja mikrometrskih kroglic v nematiku izračunamo 

stopnjo anizotropije difuzijskih konstant za posamezne primere in jo primerjamo z rezultati 

podobnih eksperimentov v literaturi. Ugotavljamo, da ureditveno polje tekočega kristala, 

fluktuacije in topološki defekti v okolici koloidnega delca pomembno vplivajo na difuzijo 

koloidnih delcev.   

KLJUČNE BESEDE: Brownovo gibanje, tekoči kristali, koloidni delci, difuzijska konstanta. 

 

ABSTRACT 

In this seminar we discuss Brownian motion of a colloidal particle confined to a nematic 

liquid crystal. We present the basics of Brownian motion and liquid crystals, and further 

describe the preparation of nematic colloids and liquid crystal cells with different surface 

anchoring. We measure the Brownian motion of several microspheres accompanied with 

distinct topological defects, calculate the anisotropy of a diffusion constant for different 

situations, and compare the results with the experimental values from literature. Finally, we 

demonstrate that the nematic director field, fluctuations and topological defects in a vicinity 

of colloidal particles have a significant influence on their diffusive motion. 

 

KEYWORDS: Brownian motion, liquid crystals, colloidal particles, diffusion constant. 
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1 Uvod 

V diplomskem seminarju se ukvarjamo z Brownovim gibanjem koloidnih delcev v tankih 

plasteh nematskega tekočega kristala. Kroglica s premerom reda velikosti mikrometra, ki jo 

potopimo v tekočino, je izpostavljena naključnim trkom molekul v neposredni okolici, zato 

lahko opazujemo njeno gibanje pod optičnim mikroskopom. S sledenjem Brownovemu 

gibanju majhne kroglice pridobimo informacijo o njenih premikih v času. Izkaže se, da lahko 

na ta način določimo viskoznost okoliške tekočine in obenem izračunamo difuzijsko 

konstanto gibajočih se kroglic [1-4]. Če opazujemo delce v običajni, izotropni tekočini, 

ugotovimo, da se v povprečju premikajo v vse smeri enako hitro, zato govorimo o normalni 

difuziji. V tankih plasteh si to predpostavko nekoliko priredimo, saj se običajno osredotočimo 

na dvodimenzionalno (2D) gibanje v ravnini, ki ga lažje analiziramo. V anizotropnih 

tekočinah, kamor prištevamo tudi tekoče kristale, pa difuzija ne poteka v vseh smereh enako 

hitro, kar opišemo z anizotropno viskoznostjo in posledično anizotropno difuzijo [5]. To 

pomeni, da mikroskopske lastnosti anizotropnih tekočin, predvsem nesferična oblika molekul 

in njihova orientacijska urejenost, pomembno vplivajo na difuzijo razpršenih kroglic. Izkaže 

se, da koloidne kroglice difundirajo hitreje v smeri povprečne orientacije dolgih osi molekul 

tekočega kristala, kakor pravokotno nanjo [6]. Podobno obnašanje lahko opazimo tudi v 

primeru koloidnih delcev elipsoidnih oblik v vodi, ki se med premikanjem tudi vrtijo okoli 

svoje osi. Različne kombinacije translacije in rotacije vplivajo na hitrost premikanja delcev v 

različnih smereh [7]. V tekočih kristalih se srečujemo tudi s singularnostmi v uniformnem 

molekularnem polju, ki jih imenujemo topološki defekti. Nastanejo zaradi konfliktnih 

orientacij molekul v bližini površin, zato imajo opazen vpliv na fluktuacije in dinamiko v 

nematskih mezofazah [6, 8]. Nedavno so izmerili in pojasnili tudi izrazitejša odstopanja od 

običajnega Brownovega gibanja koloidnih delcev v tekočih kristalih, ki jih zaznamo le na zelo 

majhni časovni skali [9-11]. Fluktuacije tekočega kristala, ki se sklopijo z molekularnim 

poljem v neposredni bližini koloidnega delca, so namreč občutljive na simetrijo topološkega 

defekta, kar vodi do anomalne porazdelitve premikov po času, ki znatno odstopa od 

pričakovane Gaussove oblike. Navedeni primeri torej kažejo, da so raziskave Brownovega 

gibanja še zmeraj aktualne, saj skupaj z novimi eksperimentalnimi tehnikami prinašajo nova 

spoznanja v 200 let staro raziskovalno področje. 

 

V seminarju se osredotočimo na Brownovo gibanje nekaj mikrometrov velikih kroglic v 

tekočekristalnih celicah. Površine kroglic in notranje površine celic so obdelane tako, da se 

molekule tekočega kristala na njih uredijo (sidrajo) z dolgo osjo tangentno ali pravokotno na 

površino. Različne kombinacije sidranja tekočekristalnih molekul na površini kroglic in na 

notranjih stenah celic vodijo do različnih topoloških defektov v bližini kroglic (točkovni, 

linijski ali površinski defekti), kakor tudi do različne orientacijske urejenosti molekularnega 

polja v okolici delcev (uniformno planarno, homeotropno ali zvito za 90°). V skladu z 

ugotovitvami iz literature [12-16] pričakujemo anizotropno difuzijo kroglic. Anizotropijo 

podamo z razmerjem difuzijskih konstant vzdolž in pravokotno na povprečno smer 

molekularnega polja. Cilj seminarja je raziskati vpliv konfiguracije topoloških defektov v 

bližini delcev in vpliv molekularnega polja na anizotropno difuzijo v nematski fazi. V ta 

namen bomo analizirali eksperimentalne posnetke Brownovega gibanja kroglic in izračunali 
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difuzijske koeficiente v posameznih primerih. Nekatere rezultate bomo primerjali s 

podobnimi meritvami iz literature, nekaj rezultatov pa bo novih, saj določene kombinacije 

nematskega polja v okolici koloidnih delcev še niso bile podrobneje raziskane. 

 

V nadaljevanju (drugo poglavje) bomo najprej predstavili teoretične osnovne Brownovega 

gibanja v izotropnih tekočinah. Sledijo osnovne značilnosti tekočih kristalov, opis 

konfiguracij topoloških defektov v okolici koloidnih kroglic v nematski fazi in razlaga 

anizotropne ter anomalne difuzije takih delcev v anizotropnih tekočinah. V tretjem poglavju je 

predstavljeno eksperimentalno delo, ki obsega pripravo vzorcev ter izvedbo in analizo 

meritev. Poudarek je na uporabljenih eksperimentalnih tehnikah in interpretaciji zajetih 

podatkov. V četrtem poglavju so predstavljeni rezultati eksperimentalnega dela. V zaključku 

(peto poglavje) navajamo glavne ugotovitve in omenimo nekaj možnosti za nadgradnjo tega 

eksperimentalnega dela. 
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2 Brownovo gibanje in koloidni delci v tekočih kristalih 

2.1 Brownovo gibanje 

Mikroskopski delci v tekočinah se naključno gibljejo, kar je med opazovanjem prašnega delca 

na gladini alkohola leta 1785 kot prvi dokumentiral nizozemski biolog Jan Ingenhousz. Kljub 

temu pa zasluge za opis takšnega gibanja pripisujemo škotskemu botaniku Robertu Brownu, 

ki je leta 1827 med opazovanjem pelodovih zrn na vodni gladini pod mikroskopom zaznal, da 

se njihova lega naključno spreminja [1, 2]. Sprva je menil, da zrna »plešejo« zaradi njihove 

»živosti«, vendar je podoben poskus z anorganskimi drobnimi delci pokazal enak rezultat – 

delci so poplesavali na podoben način, neodvisno od njihovega izvora. Sčasoma se je 

oblikovala hipoteza, da je t.i. Brownovo gibanje posledica intenzivnih trkov molekul vode ob 

mikronske delce z veliko večjo maso. Čeprav se je zdelo, da se morajo trki molekul vode iz 

različnih smeri med seboj izpovprečiti in tako ne morejo prispevati k zaznavnemu gibanju, je 

Albert Einstein leta 1905 dokazal, da pod optičnim mikroskopom zaznamo zgolj statistično 

malo verjetne, a dovolj velike premike delcev [3]. Pogostost trkov molekul vode je namreč 

tako velika (približno 10
12

 trkov na sekundo), da je verjetnost za opazen premik delca v 

izbrani enoti časa končna, kar pomeni, da na makroskopski skali opazujemo povprečno 

dinamiko molekul na mikroskopskem nivoju [4]. 

 

Einstein je pokazal, da je povprečen premik (  ) delca v času  sicer enak nič,           , 

vendar če čez statistični ansambel povprečimo kvadrat premika delcev (angl. mean square 

displacement (MSD)) po izbrani koordinati, dobimo naslednjo časovno odvisnost [4]: 

 

                               (1) 

 

kjer je D difuzijska konstanta, ki opisuje hitrost prerazporejanja delcev v tekočem mediju. V 

primeru 2D gibanja delca v tekočini velja:  

 

                                      (2) 

 

Einstein je difuzijsko konstanto povezal s temperaturo (T) tekočine in s tem povezanim 

kvantom termične energije (kBT, kjer je kB Boltzmannova konstanta) [3, 17]: 

 

            (3) 

 

kjer je  mobilnost delcev v tekočini. Mobilnost je omejena z največjo hitrostjo vmax, ki jo 

delec lahko doseže, če nanj deluje sila F, pri čemer velja  = vmax/F. Ker za kroglico s 

polmerom R v območju mikrometrov, ki se premika v tekočini z viskoznostjo  pri 

temperaturi T, velja Stokesov zakon upora, se enačba (3) zapiše kot: 

 

 
  

   

    
     

(4) 

 



4 

 

zato lahko iz Brownovega gibanja delcev znane velikosti izračunamo viskoznost okoliške 

tekočine. Premiki kroglice v času  zaradi naključnosti procesa vodijo do Gaussove 

porazdelitve (      ), ki jo opisuje enačba [1]: 

 

kjer je    normirana vrednost Gaussove porazdelitve. Širina Gaussove porazdelitve  pa je 

neposredno povezana z difuzijsko konstanto preko enačbe [6]: 

 

 
  

  

 
     

(6) 

 

kar bomo s pridom izkoristili pri analizi naših meritev. 

2.2 Osnovne značilnosti tekočih kristalov 

Snovi v naravi običajno obstajajo v treh glavnih agregatnih stanjih: plinastem, tekočem in 

trdnem. Poznamo pa tudi organske snovi, ki nimajo direktnega prehoda iz trdnega v tekoče 

stanje, ampak zavzamejo nekaj vmesnih faz, katerih mehanske in simetrijske lastnosti so 

hkrati podobne fizikalnim lastnostim tekočin in trdnin. Take snovi so tekoči kristali. 

Sestavljajo jih toge molekule paličastih ali ploščatih oblik, ki se zaradi svoje oblike 

orientacijsko in/ali delno pozicijsko uredijo [5]. Ta molekulska urejenost ima doseg vsaj nekaj 

10 mikrometrov in se navzven kaže v vrsti anizotropnih fizikalnih lastnosti, kot so optična 

dvolomnost, anizotropna difuzija, viskoznost in toplotna prevodnost ter prenašanje statičnih 

navorov. 

 

 
Slika 1. Tekoči kristali so lahko v različno urejenih fazah. Ob nematski ureditvi molekul, s katero se ukvarjamo 

v tem seminarju, je prikazana povprečna orientacija skupine molekul, ki jo določa smer direktorja  . Povzeto po 

[18]. 

 

 

          
 

     

           
(5) 
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Glede na urejenost in povprečno orientacijo molekul tekočega kristala ločimo več različnih 

faz (smektična, kolumnarna, nematska), katerih neurejenost narašča s temperaturo (ali 

koncentracijo) do prehoda v izotropno fazo, ki je enaka običajni tekočini brez orientacijske ali 

pozicijske urejenosti molekul [5]. V našem primeru bomo obravnavali le običajen tekoči 

kristal s podolgovatimi molekulami v nematski fazi. Ker so dolge osi molekul tekočega 

kristala na nekem območju v povprečju urejene vzdolž neke smeri, lahko definiramo 

povprečno orientacijo dolgih osi molekul, ki jo imenujemo direktor n. Direktor sicer kaže 

vzdolž dolgih osi molekul, ne določa pa njihove smeri, saj imajo molekule in molekulski pari 

značilno nepolarno simetrijo, zato velja n = -n (glej sliko 1).  

 

Tekoči kristali so v ravnovesju, ko je prosta energija molekul minimalna, kar ustreza 

uniformni urejenosti molekularnega polja v smeri direktorja. Vsakršna deformacija 

direktorskega polja zato poveča prosto energijo in obenem povzroči elastične sile, ki 

nasprotujejo tej deformaciji [5]. Elastični prispevek h gostoti proste energije (       ), ki 

zajema le majhne spremembe smeri direktorja, lahko zapišemo s kombinacijo odvodov po n 

[5]: 

 

         
 

 
         

 

 
             

 

 
                    (7) 

 

kjer členi po vrsti predstavljajo pahljačasto (splay), sučno (twist) in upogibno (bend) 

deformacijo, ki so prikazane na sliki 2. Elastične konstante v enačbi (7) imajo enak red 

velikosti K ~ 10
-12

 N in običajno velja K2 < K1 < K3.    

 

 
Slika 2. a) Pahljačasta, b) zvojna in c) upogibna deformacija 

 

Ker tekoče kristale v eksperimentih ogradimo s površinami, na molekule delujejo navori 

površinskih sil. Skupek molekul je v ravnovesju, ko je navor zaradi površinskih sil 

uravnovešen z navorom zaradi elastičnih sil. Smer sidranja tekočekristalnih molekul 

zagotovimo z ustrezno pripravo površin [19]. V primeru uniformnega planarnega sidranja, 

kjer direktor kaže v izbrano smer in je povsod vzporeden s površino, običajno podrgnemo 

tanek polimerni nanos na steklu, medtem ko v primeru pravokotnega ali homeotropnega 

sidranja površino prevlečemo s kemijsko aktivno snovjo (surfaktantom) (slika 3). Zaradi 

močnih elastičnih deformacij in konfliktnih orientacij direktorja nastanejo topološki defekti, 

to so območja, v katerih povprečne orientacije direktorja ni mogoče določiti. Defekti pogosto 

nastanejo v bližini koloidnih delcev, ob strukturiranih površinah in med faznimi prehodi [5]. 

Pod polarizacijskim optičnim mikroskopom jih zlahka opazimo kot temne črte ali točke, saj 

zaradi neurejenosti molekul močno sipajo svetlobo. 
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Slika 3. a) Homeotropno, b) (uniformno) planarno in c) (neurejeno) planarno sidranje 

 

Tekočekristalne molekule se zaradi termične energije neprestano premikajo in spreminjajo 

svojo orientacijo, zato s časom nekoliko fluktuira tudi smer direktorja. Karakteristični čas 

fluktuacij    je odvisen predvsem od razmerja med posameznimi elastičnimi konstantami    

(K1, K2 in K3) in različnimi viskoznostnimi koeficienti (rotacijska viskoznost, Lesliejev 

koeficient in Miesowicova translacijska viskoznost), kar poenostavljeno zapišemo kot [5]: 

 

 
   

 

 
 
 

 
 
 

     
(8) 

 

 

kjer je d debelina plasti tekočega kristala. Ob tem je smiselno pripomniti, da so tekoči kristali 

z vidika mehanike viskoelastiki, kar pomeni da je tok tekočine sklopljen z elastičnostjo 

tekočega kristala. To pomeni, da se po eni strani zaradi toka spremeni smer direktorja, po 

drugi strani pa se ob zasuku direktorja pojavi tok tekočine (t.i. backflow). 

2.3 Koloidni delci v nematskih tekočih kristalih 

V tem poglavju so na kratko opisani primeri, ki smo jih opazovali v eksperimentih. Koloidni 

delci, ki jih primešamo v tekoči kristal, »zmotijo« uniformno urejenost direktorskega polja, 

zato v njihovi okolici nastanejo defekti. Koliko in na kakšen način koloidni delec deformira 

orientacijski red tekočega kristala, je odvisno od njegove velikosti, oblike in jakosti sidranja 

molekul na njegovi površini [20].  

 

Če se osredotočimo na mikrometrske kroglice s polmerom R v ravnovesnem stanju, lahko 

zapišemo ravnovesje med energijo površinskega sidranja (Fsidranja) in elastično energijo 

(Felastična) [16]: 

 

 
         

          
 

 
      

 
   

  
   

 
  

  
  

 
 

 

 
     

(9) 

 

kjer je  odklon direktorja od prvotne smeri, W je jakost sidranja,        je prostornina 

kroglice,              je gostota elastične energije in   = K/W je ekstrapolacijska dolžina 

nematika, ki znaša v primeru močnega sidranja nekaj 10 nm. Če so kroglice majhne (R <<  ), 

potem sicer le šibko zmotijo direktorsko polje, vendar lahko kljub temu vplivajo na optične, 

dielektrične in viskoelastične lastnosti tekočega kristala. Večje, mikrometrske kroglice (R >> 

 ) pa običajno močno deformirajo direktorsko polje v svoji okolici in povzročijo značilen 

pojav topoloških defektov, kar zlahka opazimo pod polarizacijskim optičnim mikroskopom.   
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Tip defekta v bližini kroglice je prav tako odvisen od njene velikosti, jakosti in vrste sidranja 

na površini ter stopnje ograjenosti tekočega kristala [20]. Ukvarjali se bomo s tremi različnimi 

konfiguracijami defektov, ki so prikazane na sliki 4 za primer uniformne planarne ureditve 

okoliškega direktorskega polja. Za koloidne delce z močnim pravokotnim (homeotropnim) 

sidranjem tekočekristalnih molekul na površini sta značilni dve, simetrijsko različni, 

konfiguraciji defektov: (i) kvadrupolna z značilnim Saturnovim obročkom in (ii) dipolna s 

točkastim hiperboličnim defektom ob robu delca [21]. Pri planarnem (tangencialnem) sidranju 

pa opazimo dva točkasta defekta, znana pod imenom »boojum«, ki sta praktično prilepljena na 

površino delca [20]. 

 

 
Slika 4. a) Homeotropno sidranje na površini kroglice povzroči b) dipolno ali c) kvadrupolno konfiguracijo 

direktorskega polja, ki je prikazano s črnimi črtami. Z manjšanjem delca in jakosti sidranja ali z večanjem 

zunanjega polja in ograjenosti postane dipolna struktura energijsko manj ugodna, zato se preoblikuje v 

kvadrupolno. č) Planarno sidranje na kroglici povzroči nastanek d) površinskih »boojum« defektov. 

Mikroskopski posnetki vzorcev se lepo ujemajo s skicami [19]. Povzeto po sliki 12 v [20]. 
 

Zaradi defektov in elastičnih deformacij direktorskega polja delujejo med koloidnimi delci 

anizotropne privlačne sile, ki vodijo do nastanka urejenih struktur [22-24]. Doseg teh 

interakcij je zaradi elastičnih deformacij dolgega dosega v tekočem kristalu skoraj tisočkrat 

večji kot v primerljivih vodnih disperzijah. Prav tako je vrsta interakcij močno odvisna od tipa 

defektov. Izkaže se, da se delci z dipolno simetrijo defektov organizirajo v dipolne koloidne 

verige ali 2D kristale, medtem ko se elastični kvadrupoli povezujejo v heksagonalne koloidne 

skupke [24].    

2.4 Anizotropna in anomalna difuzija kroglic v tekočih kristalih 

Tekoči kristali so znani primer anizotropnih tekočin, v katerih orientacijska urejenost 

paličastih molekul ključno vpliva na gibanje koloidnih delcev. Ker je difuzijska konstanta 

anizotropna, torej odvisna od smeri, v katero se giblje delec, jo opišemo z difuzijskima 

konstantama v smeri vzdolž in pravokotno na direktor. Podoben pojav lahko opazimo tudi pri 

delcih nesferičnih oblik v izotropnih tekočinah [7]. V nematskih tekočih kristalih 

pričakujemo, da bo za majhno kroglico difuzijska konstanta vzdolž direktorja (  ) večja kot 

pravokotno nanj (  ):      .    in    sta lastni vrednosti difuzijskega tenzorja in 
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predstavljata difuzijsko konstanto vzdolž (  ) in pravokotno (  ) na direktor. Zaradi 

anizotropne viskoznosti, ki jo z opazovanjem difuzije kroglic s premerom reda velikosti 

mikrometra v tekočem kristalu lahko eksperimentalno določimo [6], se lastne vrednosti 

difuzijskega tenzorja zapišejo kot [13]: 

 

 
      

   

        
     

(10) 

 

kjer je     viskoznost za tok tekočine v smeri direktorja,    pa viskoznost za tok pravokotno 

na direktor. Primer anizotropne difuzije majhne kapljice silikonskega olja v tekočem kristalu 

E7 je prikazan na sliki 5. Trajektorija kapljice v nematiku ustreza Brownovemu gibanju, 

porazdelitev premikov vzdolž izbranih smeri (vzporedno (||) in pravokotno ( ) na direktor) pa 

ima značilno Gaussovo obliko [6]. Iz različne širine porazdelitev je lepo razvidna anizotropna 

difuzija (glej enačbo (6)), zato bomo ta pristop uporabili tudi pri analizi naših meritev. 

 

 
Slika 5. a) Trajektorija (x, y) Brownovega gibanja mikrometrske kapljice v nematiku. Časovni korak med 

premikoma  znaša 0,125 s. b) Porazdelitvi števila premikov (N) v odvisnosti od velikosti premika (δ) vzdolž (||) 

in pravokotno ( ) na direktor n kažeta anizotropno difuzijo. Vrisani črti ustrezata Gaussovi porazdelitvi (P(δ)) 

po času, ki je podana v številu korakov v odvisnosti od velikosti koraka. Povzeto po [6]. 

 

Pri merjenju difuzije z Brownovim gibanjem kroglic v tekočih kristalih lahko na kratki 

časovni skali poleg navadne, anizotropne difuzije opazimo tudi anomalno difuzijo [10, 11]. 

Pojavi se zaradi sklopitev med fluktuacijami tekočega kristala, hitrostnim poljem nematika in 

premiki kroglice, zanjo pa je značilno, da zveza med povprečnim kvadratom odmika delca in 

časom ni več linearna. V tem primeru se povprečni kvadrat odmika delca zapiše kot [10]:  

 

                   (11) 

 

kjer je eksponent  različen od 1. Glede na vrednost eksponenta  ločimo dva tipa anomalne 

difuzije: (i) subdifuzijo za 0 <  < 1 in (ii) superdifuzijo, ko je  > 1. Pri subdifuziji se 

kroglica pogosto dalj časa zadržuje na enem mestu zaradi številnih lokalnih minimumov 

energije, v katere se delec ujame, ali zaradi anomalij v bližnji okolici. Za superdifuzijo pa je 

značilna večja verjetnost za velike premike (t.i. Levy flights) kot pri normalni difuziji, kar 

pogosteje opazimo pri premikih živali, ki iščejo hrano [25]. Pri obeh vrstah anomalne difuzije 

porazdelitev po premikih delca ni več Gaussova, pač pa so repi porazdelitve krajši (pri 
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subdifuziji), ter daljši (v primeru superdifuzije), kot je prikazano na sliki 6b. Tako lahko, že iz 

analize povprečja kvadrata odmika delca ali prilagajanja Gaussove krivulje histogramu 

premikov sklepamo, katero vrsto difuzije imamo v posameznem primeru.   

 

 
Slika 6. a) Povprečen kvadrat odmika (     ) v izbrani smeri v odvisnosti od časa ( ), ki so ga za kroglico v 

nematskem tekočem kristalu IS-8200 izmerili Turiv in sodelavci [10]. Če je naklon grafa           večji od 1, je 

gibanje kroglice superdifuzno, če je manjši od 1 pa subdifuzno. b) Graf kaže tri meritve za anomalno gibanje 

kroglice v IS-8200 in teoretično Gaussovo porazdelitev (       ). Modre meritve imajo nekoliko večji rep, kar 

kaže na superdifuzijo, rdeče meritve ustrezajo subdifuziji, zelene pa normalni difuziji [10].  

 

V eksperimentih lahko anomalno difuzijo zaznamo le takrat, ko je karakteristični čas 

fluktuacij manjši od časovne ločljivosti merilnega sistema, zato je bila v tekočih kristalih 

izmerjena šele pred kratkim [10]. Na gibanje kroglice s polmerom R v tekočekristalni celici z 

debelino d  in močnim sidranjem na površini namreč vplivajo le fluktuacije, za katere velja 

[10, 11]: 

 

  

 
 
  

 
 
 
         , 

(12) 

 

kjer je    relaksacijksi čas fluktuacij v celici z debelino d. Ugotavljamo, da je tipičen čas, pri 

katerem so opazili izrazito subdifuzijo, praktično enak karakterističnemu času fluktuacij (  ) 

in znaša v primeru nematika 5CB z debelino plasti 50 m zgolj 6 ms [10]. Ker smo v naših 

eksperimentih običajno sledili gibanju kroglic z le 20 do 50 slikami na sekundo, se temu 

režimu nismo uspeli približati. Nekoliko natančnejše in vsebinsko sorodne meritve 

anizotropne difuzije kroglic v feromagnetnem tekočem kristalu je pred kratkim podrobneje 

opisala Hana Majaron v svojem magistrskem delu [16]. 
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3 Eksperimentalno delo 

3.1 Priprava vzorcev 

Pri vseh eksperimentih smo uporabljali monomerni tekoči kristal 5CB (4-ciano-4'-n-

pentilbifenil, Nematel) (slika 7), ki ga tvorijo podolgovate organske molekule s togo sredico 

iz benzenovih obročev, na katero je pripeta gibljiva alkilna veriga in močno polarna CN 

glava. Pri nizkih temperaturah je 5CB bel prah iz drobnih kristalčkov, med 24 in 35°C pa 

tvori nematsko tekočekristalno fazo. 

 

 
Slika 7. a) Strukturna formula tekočega kristala 5CB in b) vzorec 5CB v kristalni, nematski in izotropni fazi. 

Povzeto po [19]. 

 

Pri pripravi vseh vzorcev sem sledil navodilom mentorja, eksperimentalno delo pa sem 

opravil z raziskovalno opremo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.  

 

Uporabljali smo koloidne delce v obliki kroglic iz kvarčnega stekla (SiO2) s premerom 4 m 

proizvajalca Bangs Laboratories, ki so dobro vidne pod optičnim mikroskopom. Dobavljeni 

koloidni delci so v obliki finega prahu, zato smo jih pred mešanjem s tekočim kristalom 

morali kemijsko obdelati in ustrezno spremeniti lastnosti njihove površine. Da bi preprečili 

agregacijo kroglic, smo najprej zagotovili homeotropno ali pa planarno sidranje na površini. 

Vzeli smo 10 mg koloidnih delcev v prahu in najprej 5 mg koloidnih delcev dodali 1 ml 

deionizirane vode in 20 l silana DMOAP (N,N-dimetil-N-octadecil-3-aminopropil-

trimetoksilil klorid, ABCR) za zagotovitev močnega homeotropnega sidranja. Preostalih 5 mg 

koloidnih delcev smo zmešali z 2% koncentracijo silana MAP (N-metil-aminopropil-

trimetoksilil, ABCR) v vodi za zagotovitev planarnega sidranja na površini kroglic. Nato smo 

obe koloidni raztopini 1 minuto centrifugirali pri 1500 obratih na minuto, da so se kroglice 

posedle na dno centrifugirke. Nato smo odpipetirali raztopino silana in dodali enako količino 

čiste deionizirane vode. Z mehaničnim mešanjem smo nato zopet dobili homogeno disperzijo 

in postopek izpiranja ponovili še petkrat. Koloidne delce smo potem sušili 30 minut na 110 

°C. Pri tem se je voda popolnoma odstranila iz vzorcev in silana sta se kemijsko močno 

vezala na površino kroglic. Posušene koloidne delce smo pozneje zmešali še s tekočim 

kristalom 5CB, pri čemer smo običajno pripravili precej razredčeno (približno 0,1%) 

koncentracijo. Na koncu smo mešanico fukcionaliziranih steklenih kroglic v tekočem kristalu 
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za 15 minut postavili v ultrazvočno kopel pri 100 Hz in tako dobili končno homogeno 

koloidno disperzijo.      

 

V eksperimentih smo uporabljali tri različne geometrije tekočekristalnih celic:                       

(i) homeotropno, (ii) planarno in (iii) zasukano (angl. twist) celico, v kateri se molekule 

tekočega kristala zasučejo za 90° od spodnje do zgornje ograjujoče površine (glej sliko 2). Te 

celice smo izdelali iz 1510 mm
2
 velikih koščkov stekla z debelino 0,7 mm (BK7, Donnelly). 

Na steklu je bil naparjen tanek sloj ITO (indij-kositrov oksid), ki služi kot prozorna prevodna 

plast. V primeru planarnih in zasukanih celic je bila na ITO plast nanešena še 100 nm debela 

plast polimera polyimid (PI 5291, Brewer Science). 

 

Posamezne homeotropne tekočekristalne celice smo izdelali iz dveh kosov omenjenega stekla, 

ki smo jih predhodno kemijsko obdelali. Koščke stekla smo zložili v namensko stojalo in jih 

najprej oprali v 10% vodni raztopini čistila Čistko (Atotech). Stekla v tej raztopini smo za    

10 minut postavili v ultrazvočno kopel in jih nato več minut spirali s curkom deionizirane 

vode. Nato smo jih 20 minut sušili pri 80°C v laboratorijskem sušilniku. Potem smo pripravili 

1% vodno raztopino DMOAP in očiščena stekla 10 minut namakali v tej raztopini, da so se 

čimbolj enakomerno prevlekla s tanko plastjo silana. Vsako stekelce smo nato natančno sprali 

z deionizirano vodo, jih spihali s čistim dušikom in jih 45 minut sušili na 110°C. Pri 

sestavljanju tekočekristalne celice smo pazili, da sta bili ITO plasti vedno obrnjeni v 

notranjost celice, saj nam je to zagotavljalo enostavnejšo uporabo optične pincete in 

premikanje posameznih kroglic z laserskim snopom. Uporabljali smo 6, 10 in 12 m debele 

distančnike iz plastične folije, s katerimi smo običajno sestavili klinaste celice, kjer se je 

debelina plasti od enega do drugega roba celice enakomerno spreminjala od približno             

6 do 12 m. Na ta način smo si zagotovili dovolj raznovrstne konfiguracije defektov v bližini 

kroglic znotraj ene same celice. Tako pripravljeno celico smo na koncu vpeli v improvizirano 

stiskalnico in vogale zalepili z majhno količino dvokomponentnega lepila (UHU ali Torr Seal, 

Varian). 

 

Stekelca s tankim polimernim nanosom za pripravo planarnih in zasukanih celic smo najprej 

podrgnili s kvalitetnim črnim žametom. Žamet je bil nalepljen na ravno površino in obtežen s 

svinčeno kocko, ki je zagotavljala približno konstantno silo pravokotno na površino. Drgnili 

smo vedno v isti smeri z enakomernim potegom žameta vzdolž daljše osi stekelc. Sam 

postopek in smer drgnjenja sta namreč zelo pomembna za kvalitetno izvedbo eksperimentov, 

saj ne določata le smeri molekul tekočega kristala v ravnini (azimutalni kot), ampak tudi 

njihov nagib iz ravnine (polarni kot). Podobno kot pri pripravi homeotropnih celic, smo tudi 

tukaj med dve obdelani stekelci vstavili dva različno debela distančnika in tako dobili klinasto 

celico. V primeru planarne celice smo lahko izbirali med dvema možnostima, saj sta smeri 

drgnjenja stekelc lahko postavljeni vzporedno ali antiparalelno. Večinoma smo se odločili za 

vzporedno drgnjena stekla, saj je v tem primeru polarni kot molekul v sredini med obema 

stekelcema enak nič. V primeru za 90° zasukane celice smo eno steklo obrnili za 90°, jo 

fiksirali in zalepili na enak način kot prej. 
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Debeline praznih celic nismo posebej preverjali z interferenco prepuščene svetlobe, saj smo se 

osredotočili na tanke plasti in 2D Brownovo gibanje koloidnih delcev. Vsako celico smo 

neposredno pred izvedbo meritev napolnili s prej pripravljeno mešanico mikrometrskih 

kroglic v tekočem kristalu z metodo kapilarnega vleka. To pomeni, da smo kanili nekaj l 

veliko kapljico raztopine na rob tekočekristalne celice, tekočina pa se je zaradi kapilarne sile 

sama enakomerno razporedila v prostor med pripravljenima stekelcema. Pred meritvami smo 

morali počakati približno 30 minut, da se je tok raztopine popolnoma umiril. 

3.2 Izvedba meritev in postopek analize 

Brownovo gibanje mikrometrskih kroglic smo opazovali z Nikonovim NIR Apo vodno 

imerzijskim objektivom s 60-kratno povečavo, ki je bil pritrjen na invertni mikroskop Nikon 

Eclipse Ti-U. Posnetki gibanja so bili zajeti z monokromatsko kamero PixeLINK PL-A741 s 

hitrostjo od 10 do 60 slik na sekundo. Ker nismo posebej proučevali fluktuacij tekočega 

kristala, ki so bolje vidne pri zaprti zaslonki na mikroskopu, smo imeli zaslonko normalno 

odprto. Vzorci so bili ves čas v območju sobne temperature (21 ± 1) °C, razen pri opazovanju 

difuzije v izotropni fazi, kjer smo tekoči kristal segreli na okoli 40 °C. Večina analiziranih 

posnetkov je trajala od 150 do 300 sekund, pri čemer smo v povprečju zajeli med 8.000 in 

15.000 slik. Meritve so bile opravljene na improvizirani optični mizi v laboratoriju, zato 

tresljaji iz okolice niso zaznavno vplivali na rezultate meritev. Skica tipične planarne klinaste 

celice s koloidno disperzijo v nematiku je prikazana na sliki 8a, posnetka realnega vzorca pa 

na slikah 8b in c. Tekočekristalna celica je na invertnem mikroskopu obrnjena navzdol, zato 

smo jo pred meritvami z lepilnim trakom zalepili na objektno steklo. 

 

 
Slika 8. a) Skica klinaste celice s planarnim sidranjem in homeotropno koloidno disperzijo; pri manjših 

debelinah nastanejo elastični kvadrupoli, pri večjih pa dipoli. b) Primer pripravljenega vzorca in c) prikaz 

nematskih koloidov pod optičnim mikroskopom. č) Osnovni princip delovanja optične pincete. d) Postavitev 

eksperimenta v laboratoriju. 

 

Ker se koloidni delci v tekočem kristalu radi združujejo zaradi privlačnih elastičnih interakcij, 

je v pripravljenem vzorcu težko najti posamezne kroglice. Zaradi tega smo pred začetkom 

meritev primerno gibljive kroglice z optično pinceto premaknili na ustrezno območje, kjer so 

se nato zgolj Brownovo gibale zaradi termičnih fluktuacij molekul tekočega kristala.    

Optična pinceta (Tweez, Aresis) je raziskovalna naprava, ki je nameščena na prej omenjeni 
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mikroskop. Sestavlja jo vir infrardeče laserske svetlobe z valovno dolžino 1064 nm in sistem 

akustooptičnih deflektorjev (AOD) za uklanjanje in natančno nastavljanje lege optičnih pasti. 

Princip delovanja optične pincete je prikazan na sliki 8č, na sliki 8d pa je fotografija 

uporabljenega sistema. Fokusiran laserski snop v ravnini celice tvori optično past, ki privlači 

mikroskopsko majhne dielektrične delce. Snop deluje na stekleno kroglico z dvema silama:  

(i) sipalno silo zaradi gradientnega tlaka in (ii) gradientno silo, ki je sorazmerna z gradientom 

intenzitete laserske svetlobe [19]. Za delce, ki imajo večji lomni količnik od okoliške snovi, 

kaže ta sila v smeri gradienta, torej proti sredini laserskega snopa. Za dovolj velik gradient 

intenzitete svetlobe moramo uporabiti objektiv z veliko numerično aperturo. Premer pasti je 

širok nekaj mikrometrov, zato omogoča manipulacijo delcev podobne in manjše velikosti.  

 

V anizotropnih tekočinah je manipulacija koloidnih delcev nekoliko bolj kompleksna, saj je 

lomni količnik anizotropen; za tekoči kristal 5CB sta redni (no) in izredni (ni) lomni količnik 

enaka no = 1,52 in ni = 1,74, medtem ko imajo koloidni delci lomni količnik n = 1,37. Da 

lahko v tekočem kristalu sploh ujamemo takšne koloidne delce, je odgovornih več pojavov, ki 

so odvisni predvsem od moči laserskega snopa [26]. Podrobnosti teh pojavov za naše 

eksperimente niso bistvene, zato na kratko komentiramo le režim, pri katerem je intenziteta 

laserske svetlobe tako velika, da se tekoči kristal lokalno segreje v izotropno fazo. Zaradi 

velike moči laserja, ki je reda velikosti 10
10

 W/m
2
, dosežemo izotropno fazo že pri relativno 

majhni absorpciji svetlobe, ki se v glavnem zgodi na ITO plasteh v tekočekristalni celici. 

Tako nastane nekaj mikrometrov veliko območje izotropne faze, ki predstavlja mejo z 

okoliško nematsko fazo in deluje na defekte v tekočem kristalu z močno privlačno silo. Zato 

lahko »primemo« defekt ob koloidnem delcu in ga tako skupaj z delcem premikamo po 

vzorcu. Če je območje izotropne faze večje od koloidnega delca, se ta ujame v segreto 

območje, vendar ostane blizu fazne meje, saj ga fokus laserskega snopa zaradi razlike v 

lomnih količnikih odbija. S tem načinom manipulacije je ob določenih pogojih mogoče 

spreminjati tudi tip topološkega defekta v okolici koloidnih delcev, kar je zelo uporabno pri 

sestavljanju večjih koloidnih struktur [19]. 

 

Opazovanje, premikanje in snemanje Brownovega gibanja koloidnih delcev v tekočem 

kristalu smo nadzorovali z računalniškim programom Tweez [27], katerega posnetek zaslona 

je prikazan na sliki 9a. Na zaslonu izberemo dovolj veliko območje okrog koloidne kroglice, 

nastavimo primerno svetlost in posnamemo njeno gibanje v datoteko formata ».tww«. Nato 

odpremo posnetek s programom PartTrack [27], s katerim določimo lego težišča kroglice 

(koordinati x in y) ob določenem času t. Ta program določi težišče intenzitete pikslov, katerih 

intenziteta je nad mejno intenziteto, ki jo izbere uporabnik (slika 9b). Uporabnik lahko izbere 

tudi velikost območja, ki mu želi slediti, da program lažje sledi izbranemu objektu in ne 

nehomogenostim v ozadju. Pri naših meritvah smo sledili svetli notranjosti kroglic, dobljene 

podatke pa smo naknadno obdelali s programom Origin Pro. Iz podatkov o legi kroglice (x in 

y) lahko narišemo trajektorijo in izračunamo odmike (x in y) od začetne ali drugače izbrane 

trenutne lege. Glede na določeno hitrost snemanja, je smiseln časovni korak med 

posameznima legama v območju med 20 in 80 ms. Iz izračunanih odmikov lahko nato 

narišemo porazdelitvi P(x) in P(y) v odvisnosti od dolžine koraka. V kolikor imamo 

opravka z navadno difuzijo, so te porazdelitve vedno Gaussove oblike, zato jim enostavno 
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prilagodimo Gaussovo funkcijo in iz njenih parametrov preberemo podatek o širini 

porazdelitve 2. Iz polovične širine porazdelitve  lahko po enačbi (6) izračunamo difuzijsko 

konstanto vzdolž izbrane smeri, iz podatkov o polmeru kroglice R in temperaturi tekočega 

kristala T pa dobimo po enačbi (4) tudi podatek o viskoznosti. Za vse primere Brownovega 

gibanja, ki so predstavljeni v nadaljevanju, smo v povprečju opravili 10 neodvisnih meritev 

Brownovega gibanja z različnimi koloidnimi delci.          

 

 

 
Slika 9. Uporabniška vmesnika programov a) Tweez  in b) PartTrack. Prikazan je posnetek kroglice, ki ji želimo 

slediti, pri čemer je z rdečo označeno območje izbrane intenzitete. b) V sliko  je vstavljen tudi primer 

tekstovnega zapisa dobljenih podatkov (t, x in y). 
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4 Rezultati in razprava 

V eksperimentih smo proučevali Brownovo gibanje različno funkcionaliziranih koloidnih 

delcev (homeotropno in planarno sidranje na površini) v različnih geometrijah 

tekočekristalnih celic (homeotropna, planarna, zvojna). Raziskali smo deset različnih 

konfiguracij, ki so povzete v tabeli 1 in grafično predstavljene na slikah 10-19. V tabeli so ob 

navedbah slik s posameznimi rezultati navedene tudi reference s podobnimi analizami 

eksperimentov iz literature.     

 

     tekočekristalna celica 

 

koloidni delec 

homeotropna planarna zvojna 

homeotropni (dipol) 
slika 10 [10] 

slika 14, [10, 14] slika 17 
slika 11 

homeotropni (kvadrupol) slika 12 slika 15, [6, 14] slika 18 

planarni (boojum) slika 13 slika 16, [10] slika 19 

Tabela 1. Kombinacije sidranja tekočekristalnih molekul na površini ograjujoče celice in na površini 

dispergiranih koloidnih delcev, za katere smo opazovali Brownovo gibanje. Ob navedbah slik s posameznimi 

rezultati so navedene reference s podobnimi analizami eksperimentov iz literature. 

 

Na slikah 10-19 je za vsako posamezno konfiguracijo pod a) shematsko prikazan stranski 

pogled na koloidni delec s površinskim sidranjem v direktorskem polju izbrane celice, pod   

b) tloris izbrane konfiguracije, ki v približku ponazarja dejansko konfiguracijo, ki jo vidimo 

pod mikroskopom, ki je prikazana v razdelku c). Analiza posnetkov Brownovega gibanja je 

sestavljena iz trajektorije delca (xy) na panelu č) in pripadajočih histogramov porazdelitev 

števila premikov v odvisnosti od velikosti izbranega premika na panelu d). Premiki 

koloidnega delca v smeri x so v glavnem vzporedni (||) s smerjo direktorja n (histogram s 

krožci), medtem ko so premiki vzdolž smeri y običajno pravokotni ( ) na okoliški direktor 

(histogram s kvadratki). V nekaterih primerih direktorskega polja ni mogoče določiti vzdolž 

kartezičnih osi, ker tekoči kristal ni v nematski fazi (slika 10), ali pa zaradi geometrije 

tekočekristalne celice (slike 10-13). Vsaki eksperimentalno določeni porazdelitvi premikov 

smo tudi prilagodili Gaussovo krivuljo (rdeča in modra krivulja na histogramih), iz katere 

smo določili njeno širino 2. Širina Gaussove krivulje je v tem primeru preko enačbe (6) 

neposredno povezana z vrednostjo difuzijskih koeficientov v smeri direktorja (  ) in 

pravokotno nanj (  ). Glavni rezultat našega diplomskega seminarja je namreč anizotropija 

difuzijskih konstant, ki jo podamo z razmerjem      . V naslednjih razdelkih sledijo 

rezultati posameznih eksperimentov s kratkimi komentarji. Kot rečeno, so za prikaz v nalogi 

izbrani najlepši primeri posameznih konfiguracij, saj smo v povprečju za vsako konfiguracijo 

opravili okrog 10 različnih meritev, kar pomeni, da smo v celoti analizirali okoli 100 

eksperimentalnih meritev.    

 

Najprej smo obravnavali enostaven primer izotropne faze nematskega tekočega kristala 5CB, 

ki nima orientacijske urejenosti. Vzorec smo na mikroskopski mizici segreli z električnim 

grelcem na temperaturo 40°C in opazovali Brownovo gibanje koloidne kroglice. Rezultati so 
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prikazani na sliki 10, kjer lahko vidimo, da sta obe smeri premikanja v ravnini xy 

enakovredni, zato sta praktično enaki tudi širini Gaussovih krivulj. Izmerjena vrednost 

difuzijske konstante je enaka                , kar je v istem velikostnem redu, kot 

difuzija koloidnega delca s premerom 5 m v izotropni fazi 5CBja, ki so jo izmerili Turiv in 

sodelavci [10], in znaša                  . 

 

 
Slika 10. Koloidna kroglica s premerom 4 m in homeotropnim sidranjem na površini v 10 m debeli plasti 

izotropne faze tekočega kristala 5CB. Prikazan je a) stranski pogled na neurejeno izotropno fazo, s b) tlorisom  

in c) fotografijo koloidnega delca pod mikroskopom. č) Trajektorija delca (x,y) za 19280 premikov. Časovni 

korak  med sosednjima premikoma znaša 81 ms. d) Porazdelitev ( ) premikov (  ,   ) v ravnini xy. 

Prilagojeni Gaussovi krivulji sta enako široki (        ), kar je jasen dokaz izotropnega gibanja. 

 

V približno 10 m debeli celici s homeotropnim sidranjem na zgornji in spodnji površini smo 

si najprej ogledali homeotropno kroglico z opaznim dipolnim defektom, ki se nahaja na vrhu 

kroglice (svetla pika na sliki 11c). Direktor je v tem primeru usmerjen pravokotno na ravnino 

gibanja kroglice, zato zopet ni pričakovati anizotropne difuzije v opazovani ravnini. 

Difuzijska konstanta v smeri vzdolž direktorja znaša                 , pravokotno na 

direktor pa                 . Stopnja anizotropije je v tem primeru           . 

Rezultati to potrjujejo (dobljena anizotropija je sicer okrog 6%, kar je še v okviru napake 

meritev) in obenem kažejo, da je Brownovo gibanje zaradi prisotnosti defekta v podobni 

geometriji celo nekoliko intenzivnejše kot v izotropni fazi, vendar bolj lokalizirano. 
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Slika 11. Koloidni delec s premerom 4 m in homeotropnim sidranjem na površini v 10 m debeli, 

homeotropno urejeni plasti nematskega tekočega kristala 5CB. Prikazan je a) stranski pogled na homeotropno 

postavitev molekul, s b) tlorisom in c) fotografijo koloidnega delca pod mikroskopom, ki ima dipolno simetrijo s 

točkastim defektom na vrhu kroglice. č) Trajektorija delca (x,y) za 20540 premikov. Časovni korak  med 

sosednjima premikoma znaša 93 ms. d) Porazdelitev ( ) premikov (  ,   ) v ravnini xy, kjer sta    in    

velikosti premikov v smereh, ki sta pravokotni na direktor n.  Prilagojeni Gaussovi krivulji sta približno enako 

široki (         za smer x in          za smer y), kar kaže na skorajda izotropno gibanje v opazovani 

ravnini.  

 

V enaki geometriji homeotropne klinaste celice pri manjših debelinah smo opazovali tudi 

Brownovo gibanje homeotropnega koloidnega delca s kvadrupolnim defektom, ki je pod 

mikroskopom viden kot svetel obroček okoli kroglice (slika 12c). Tudi v tem primeru ne 

pričakujemo anizotropne difuzije, saj je struktura defekta simetrična in gibanje omejeno v 

ravnini, ki je pravokotna na direktorsko polje. Difuzijska konstanta v smeri vzdolž direktorja 

znaša                 , pravokotno na direktor pa                 . Stopnja 

anizotropije je v tem primeru           . Zaradi močnejše ograjenosti v zelo tanko plast 

nematika okoli kroglice, je velikost difuzijske konstante za približno polovico manjša kot v 

primeru dipolne konfiguracije.    
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Slika 12. Koloidni delec s premerom 4 m in homeotropnim sidranjem na površini v 10 m debeli, 

homeotropno urejeni plasti nematskega tekočega kristala 5CB. Prikazan je a) stranski pogled na homeotropno 

postavitev molekul, s b) tlorisom in c) fotografijo koloidnega delca pod mikroskopom, ki ima kvadrupolno 

simetrijo s Saturnovim obročem okoli koloidnega delca. č) Trajektorija delca (x,y) za 25740 premikov. Časovni 

korak  med sosednjima premikoma znaša 95 ms. d) Porazdelitev ( ) premikov (  ,   ) v ravnini xy, kjer sta 

   in    velikosti premikov v smereh, ki sta pravokotni na direktor n. Prilagojeni Gaussovi krivulji sta približno 

enako široki (         za smer x in          za smer y), kar kaže na skorajda izotropno gibanje v 

opazovani ravnini. 

 

Nazadnje smo si ogledali Brownovo gibanje planarne koloidne kroglice v homeotropni celici. 

Izrazitejših defektov pri tej konfiguraciji in uporabljeni povečavi ni mogoče opaziti, saj sta 

»boojuma« zelo blizu površine kroglice (zgoraj in spodaj) in znatno ne zmotita okoliškega 

direktorskega polja. Direktor je tudi v tem primeru pravokoten na ravnino gibanja delca   

(slika 13c), zato ne pričakujemo anizotropne difuzije. Difuzijska konstanta v smeri vzdolž 

direktorja znaša                 , pravokotno na direktor pa                 . 

Stopnja anizotropije je v tem primeru           . 
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Slika 13. Koloidni delec s premerom 4 m in planarnim sidranjem na površini v 10 m debeli, homeotropno 

urejeni plasti nematskega tekočega kristala 5CB. Prikazan je a) stranski pogled na homeotropno postavitev 

molekul, s b) tlorisom in c) fotografijo koloidnega delca pod mikroskopom, ki ima strukturo »boojum« defekta. 

č) Trajektorija delca (x,y) za 26560 premikov. Časovni korak  med sosednjima premikoma znaša 83 ms.          

d) Porazdelitev ( ) premikov (  ,   ) v ravnini xy, kjer sta    in    velikosti premikov v smereh, ki sta 

pravokotni na direktor n.  Prilagojeni Gaussovi krivulji sta enako široki (        ), kar kaže na skorajda 

izotropno gibanje v opazovani ravnini. 

 

Nato smo se posvetili analizi Brownovega gibanja v planarni tekočekristalni celici. Opazovali 

smo elastični dipol z značilnim točkastim defektom, ki ga sedaj gledano ob strani koloidnega 

delca (slika 14). Smer okoliškega uniformnega direktorskega polja je sedaj vzporedna osi x, 

zato pričakujemo zaznaven anizotropni prispevek v razmerju difuzijskih konstant. Že iz 

trajektorije delca lahko opazimo, da so premiki vzdolž direktorja večji kot pravokotno nanj, o 

čemer priča tudi širša rdeča Gaussova krivulja na sliki 14d. Difuzijska konstanta v smeri 

vzdolž direktorja znaša                 , pravokotno na direktor pa                       

                . Stopnja anizotropije je v tem primeru           . V literaturi 

poročajo o podobnih meritvah s koloidnimi kroglicami s premerom 0,45 m (red velikosti 

manjše od naših) v tekočem kristalu 5CB [14] in navajajo vrednosti:                  , 

                  in           . V drugem viru so analizirali gibanje kroglice s 

premerom 5 m v tekočem kristalu IS-8200 [10] in dobili naslednji rezultat:                      

                ,                  in           . Navedena stopnja anizotropije 

se v okviru merske napake ujema z našim rezultatom. 
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Slika 14. Koloidni delec s premerom 4 m in homeotropnim sidranjem na površini v 10 m debeli, uniformni 

planarni plasti nematskega tekočega kristala 5CB. Prikazan je a) stranski pogled na homeotropno postavitev 

molekul, s b) tlorisom in c) fotografijo koloidnega delca pod mikroskopom, ki ima dipolno simetrijo s točkastim 

defektom ob strani. č) Trajektorija delca (x,y) za 24720 premikov. Časovni korak  med sosednjima premikoma 

znaša 99 ms. d) Porazdelitev ( ) premikov (  ,   ) v ravnini xy. Prilagojeni Gaussovi krivulji sta različno široki 

(         za smer vzdolž direktorja in          za smer pravokotno na direktor), kar kaže na 

anizotropno gibanje v ravnini opazovanja (vzdolž direktorja se kroglica premika hitreje). 

Pri manjših razmikih med stekelcema v planarni celici se v okolici kroglic s homeotropnim 

sidranjem tvorijo elastični kvadrupoli, ki jih pod mikroskopom prepoznamo po dveh temnih 

pikah ob robu kroglice (slika 15). Difuzijska konstanta v smeri vzdolž direktorja znaša 

                , pravokotno na direktor pa                  . Stopnja 

anizotropije je v tem primeru           . Brownovo gibanje je zaradi zlomljene simetrije 

direktorskega polja anizotropno in tako kot v prejšnjem primeru so premiki vzdolž direktorja 

nekoliko večji kot pravokotno nanj, dinamika delca pa je zaradi močnejše ograjenosti manjša. 

V literaturi poročajo o Brownovem gibanju  koloidnih delcev s premerom 0,45 m s 

kvadrupolno konfiguracijo v nematiku 5CB [14] in navajajo vrednosti:                 ,              

                  in           . Znane so tudi meritve anizotropne difuzije 

kvadrupolne konfiguracije v okolici 1 m velike kapljice silikonskega olja v nematiku 5CB 

[6], kjer navajajo vrednosti:                 ,                  in          0, ki 

se v okviru merske napake ujemajo z našim rezultatom. 
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Slika 15. Koloidni delec s premerom 4 m in homeotropnim sidranjem na površini v 7 m debeli, uniformni 

planarni plasti nematskega tekočega kristala 5CB. Prikazan je a) stranski pogled na homeotropno postavitev 

molekul, s b) tlorisom in c) fotografijo koloidnega delca pod mikroskopom, ki kaže kvadrupolno konfiguracijo 

direktorja z značilnim Saturnovim obročem. č) Trajektorija delca (x,y) za 21360 premikov. Časovni korak  med 

sosednjima premikoma znaša 96 ms. d) Porazdelitev ( ) premikov (  ,   ) v ravnini xy. Prilagojeni Gaussovi 

krivulji sta različno široki (         za smer vzdolž direktorja in          za smer pravokotno na 

direktor), kar kaže na anizotropno gibanje v ravnini opazovanja (vzdolž direktorja se kroglica premika hitreje). 

 

Obravnavali smo tudi planarno sidranje ne površini koloidnega delca v planarni celici, ki vodi 

do nastanka »boojum« defektov, ki jih vidimo ob strani kroglice (slika 16c). Difuzijska 

konstanta v smeri vzdolž direktorja znaša                 , pravokotno na direktor pa 

                . Stopnja anizotropije je v tem primeru           .  Tudi v tem 

primeru zaradi asimetrije v pravokotni smeri na direktor pričakujemo, da bo difuzija 

anizotropna. Podobno meritev so namreč opravili tudi Turiv in sodelavci [10]. Opazovali so 

Brownovo gibanje 5 m velike koloidne kroglice z enakimi robnimi pogoji v tekočem kristalu 

IS-8200 in dobili naslednje vrednosti za difuzijsko konstanto:                 ,         

                 in           .  
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Slika 16. Koloidni delec s premerom 4 m in planarnim sidranjem na površini v 12 m debeli, uniformni 

planarni plasti nematskega tekočega kristala 5CB. Prikazan je a) stranski pogled na homeotropno postavitev 

molekul, s b) tlorisom in c) fotografijo koloidnega delca pod mikroskopom, ki kaže tipično “boojum” 

konfiguracijo. č) Trajektorija delca (x,y) za 27100 premikov. Časovni korak  med sosednjima premikoma znaša 

92 ms. d) Porazdelitev ( ) premikov (  ,   ) v ravnini xy. Prilagojeni Gaussovi krivulji sta različno široki 

(         za smer vzdolž direktorja in          za smer pravokotno na direktor), kar kaže na 

anizotropno gibanje v ravnini opazovanja (vzdolž direktorja se kroglica premika hitreje). 

 

Na koncu smo si ogledali še zvojne celice, ki so po pripravi podobne planarnim, le stekelci s 

podrgnjeno polimerno plastjo sta ena glede na drugo zasukani za 90°. To pomeni, da dobimo 

v tem primeru neuniformno direktorsko polje, ki se od spodnje do zgornje površine zasuka za 

90°, kar vpliva na lego defektov v okolici homeotropno funkcionaliziranih kroglic. Ker se 

defekti v tankih plasteh običajno pojavijo blizu sredine celice, je njihova lega zasukana za 45° 

glede na sorodno situacijo v planarni celici (slike 17-19). V eksperimentu sicer posnamemo 

Brownovo gibanje v xy ravnini (smer direktorja je torej pod kotom 45°), vendar v analizi te 

podatke ustrezno transformiramo z rotacijsko matriko in dobljene rezultate prikažemo v 

običajni obliki (vzdolž ali pravokotno na direktor). Difuzijska konstanta v smeri vzdolž 

direktorja znaša                 , pravokotno na direktor pa                 . 

Stopnja anizotropije je v tem primeru           .  Primerov analize Brownovega gibanja 

posameznih kroglic v tej geometriji nismo zasledili v literaturi, vseeno pa pričakujemo 

nekoliko podobne rezultate kot v planarni celici z manj izrazito anizotropno difuzijo. 
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Slika 17. Koloidni delec s premerom 4 m in homeotropnim sidranjem tekočega kristala na površini v 10 m 

debeli zvojni celici, napolnjeni z nematskim tekočim kristalom 5CB. Prikazan je a) stranski pogled na 

homeotropno postavitev molekul, s b) tlorisom in c) fotografijo koloidnega delca pod mikroskopom, ki kaže 

tipično dipolno konfiguracijo. č) Trajektorija delca (x,y) za 18040 premikov. Časovni korak  med sosednjima 

premikoma znaša 92 ms. d) Porazdelitev ( ) premikov (  ,   ) v ravnini xy. Prilagojeni Gaussovi krivulji sta 

različno široki (         za smer vzdolž direktorja in         za smer pravokotno na direktor), kar kaže 

na anizotropno gibanje v ravnini opazovanja (vzdolž direktorja se kroglica premika hitreje). 

 

Pri manjših debelinah v klinasti zvojni celici se v okolici mikrometrskih kroglic s 

homeotropnim sidranjem tvorijo elastični kvadrupoli z vidnimi konci Saturnovega obročka 

(slika 18). Direktor je v sredini celice v povprečju zasukan za 45° glede na abscisno os, zato 

analizo prilagodimo z ustrezno rotacijo koordinatnega sistema. Navedeni premiki vzdolž x in 

y osi tako zopet ustrezajo gibanje vzdolž in pravokotno na direktor v tekočekristalni celici. 

Difuzijska konstanta v smeri vzdolž direktorja znaša                 , pravokotno na 

direktor pa                 . Stopnja anizotropije je v tem primeru           . 

Anizotropno difuzijo tudi v tem primeru zaznamo brez težav; premiki vzdolž direktorja so 

nekoliko večji, gibanje pa je zaradi močne ograjenosti koloidnega delca počasnejše. 
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Slika 18. Koloidni delec s premerom 4 m in homeotropnim sidranjem tekočega kristala na površini v 6 m 

debeli zvojni celici z neuniformno urejenim nematikom 5CB. Prikazan je a) stranski pogled na homeotropno 

postavitev molekul, s b) tlorisom in c) fotografijo koloidnega delca pod mikroskopom, ki kaže tipično 

kvadrupolno konfiguracijo. č) Trajektorija delca (x,y) za 18480 premikov. Časovni korak  med sosednjima 

premikoma znaša 98 ms. d) Porazdelitev ( ) premikov (  ,   ) v ravnini xy. Prilagojeni Gaussovi krivulji sta 

različno široki (         za smer vzdolž direktorja in          za smer pravokotno na direktor), kar kaže 

na anizotropno gibanje v ravnini opazovanja (vzdolž direktorja se kroglica premika hitreje). 

 

Nazadnje smo v zvojni celici s planarnim sidranjem tekočega kristala na površini analizirali 

Brownovo gibanje koloidnega delca s planarnim sidranjem, ki ga spremlja značilen »boojum« 

defekt (slika 19). Kot v prejšnjih dveh primerih, smo tudi tokrat najprej rotirali posnete 

koordinate delca za 45°, tako da so premiki vzdolž x osi zopet poravnani z direktorjem v 

celici. Difuzijska konstanta v smeri vzdolž direktorja znaša                 , 

pravokotno na direktor pa                 . Stopnja anizotropije je v tem primeru 

          .  Podobno kot v prejšnjih primerih tudi tokrat opazimo anizotropno difuzijo, ki 

je nekoliko izrazitejša in po vrednostih dokaj blizu podatkom za elastični dipol, medtem ko je 

razmerje difuzijskih koeficientov zelo podobno kot pri elastičnem kvadrupolu. Ta ugotovitev 

ni posebej presenetljiva, saj je motnja, ki ga v svoji okolici povzroča »boojum« simetrijsko 

podobna elastični deformaciji v bližini kvadrupola.  
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Slika 19. Koloidni delec s premerom 4 m in planarnim sidranjem tekočega kristala na površini v 10 m debeli 

zvojni celici z neuniformno urejenim nematikom 5CB. Prikazan je a) stranski pogled na homeotropno postavitev 

molekul, s b) tlorisom in c) fotografijo koloidnega delca pod mikroskopom, ki kaže značilni “boojum” defekt.    

č) Trajektorija delca (x,y) za 20460 premikov. Časovni korak  med sosednjima premikoma znaša 83 ms.          

d) Porazdelitev ( ) premikov (  ,   ) v ravnini xy. Prilagojeni Gaussovi krivulji sta različno široki            

(         za smer vzdolž direktorja in          za smer pravokotno na direktor), kar kaže na 

anizotropno gibanje v ravnini opazovanja (vzdolž direktorja se kroglica premika hitreje). 

 

Vsi zgoraj navedeni rezultati meritev difuzijskih konstant različnih koloidnih delcev v treh 

geometrijsko različnih tekočekristalnih celicah, stopnja anizotropne difuzije in izračunane 

viskoznosti so zbrani v tabeli 2. Rezultati se ujemajo s pričakovanji. 

 

V diplomskem seminarju smo iz širine Gaussove krivulje, ki smo jo prilagodili meritvam 

izračunali difuzijski konstanti vzdolž (  ) in pravokotno (   ) na direktor. Razmerje teh 

difuzijskih konstant pa nam podaja stopnjo anizotropije (     ). Kot alternativni pristop bi 

lahko uporabili tudi povprečni kvadrat premika vzdolž izbrane smeri v odvisnosti od izbranih 

časovnih razmikov  (enačba (1)). Iz naklona premice, ki jo na takem grafu pričakujemo v 

primeru normalne difuzije, lahko namreč določimo posamezne difuzijske koeficiente [8]. 

Obdelava podatkov pri tem pristopu je nekoliko zahtevnejša in zajema več matematičnih 

optimizacij [16], zato smo za primerjavo en primer Brownovega gibanja dipola v planarni 

celici analizirali z namenskim programom »msdanalyzer« v Matlabu [28]. Rezultat za 

relativno kratek čas štirih sekund je prikazan na sliki 20. Izrazimo lahko stopnjo anizotropije 

          , ki se kar dobro ujema z rezultatom, ki smo ga dobili prej (          ). 
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koloidni delec celica 
    

             

    

             
         

  

  
     

  

  
  

Homeotropni v 

izotropni fazi 
homeotropna                               

homeotropni 

(dipol) 
homeotropna                              

homeotropni 

(kvadrupol) 
homeotropna                            

planarni 

(boojum) 
homeotropna                            

homeotropni 

(dipol) 
planarna                              

homeotropni 

(kvadrupol) 
planarna                            

planarni 

(boojum) 
planarna                              

homeotropni 

(dipol) 
zvojna                             

homeotropni 

(kvadrupol) 
zvojna                            

planarni 

(boojum) 
zvojna                            

Tabela 2. Povzetek analize meritev. V prvem stolpcu so navedeni tipi sidranja tekočekristalnih molekul na 

površini koloidnih delcev s pripadajočo defektno konfiguracijo. V drugem stolpcu je naveden tip uporabljene 

tekočekristalne celice. V tretjem in četrtem stolpcu so povzete eksperimentalno določene vrednosti difuzijskih 

konstant  (vzdolž (  ) in pravokotno (   ) na direktor), v petem stolpcu pa njuno razmerje      . V šestem  in 

sedmem stolpcu sta iz difuzijskih koeficientov po enačbi (10) izračunani še viskoznost za tok gibanja vzdolž 

direktorja (  ) in pravokotno nanj (  ). 

 

 

Slika 20. Povprečje kvadrata premikov v odvisnosti od časa (τ).       je povprečje kvadrata premikov v smeri 

vzdolž direktorja,       pa povprečje kvadrata premikov v smeri pravokotno na direktor. Meritvam smo 

prilagodili premico, iz strmin premice  pa smo določili difuzijski konstanti (glej enačbo (1)). Difuzijska 

konstanta znaša v smeri vzdolž (   = 5,2 10
-15

 m
2
/s) in pravokotno (   = 4,1 10

-15
 m

2
/s) na direktor. 
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5 Zaključek 

V diplomskem seminarju smo z opazovanjem Brownovega gibanja koloidnih kroglic v 

ograjenem nematskem tekočem kristalu ugotavljali, kako geometrija celice, površinsko 

sidranje na koloidnih delcih in posledično tipi defektov vplivajo na anizotropno difuzijo. 

Uporabili smo enega izmed standardnih načinov za karakterizacijo difuzije v anizotropnih 

tekočinah, pri čemer smo se osredotočili na analizo trajektorij koloidnih delcev in pripadajoče 

porazdelitve premikov v karakterističnem času. Parametre za izračun difuzijskih koeficientov 

smo izračunali iz širine Gaussovih krivulj, ki smo jih prilagodili na omenjene histograme 

premikov. Postopki priprave vzorcev in opravljanje meritev so bili relativno preprosti in hitri, 

zato smo obdelali deset vsebinsko različnih konfiguracij (skupaj okrog 100 posameznih analiz 

eksperimentov), ki so dale zanimive in dokaj pričakovane rezultate, ki so prikazani v tabeli 2. 

Pri mikroskopiranju smo se naučili osnovne uporabe polarizacijskega mikroskopa in optične 

pincete, s katero smo premikali posamezne koloide in preverjali njihovo gibljivost v tankih 

nematskih plasteh. Z računalniško analizo digitalnih posnetkov Brownovega gibanja kroglic 

smo dobili podatke o natančnih koordinatah delca v kratkih časovnih presledkih, ki so služili 

kot osnova za analizo gibanja. Glede na različno zahtevnost in podrobnost analiz Brownovega 

gibanja, smo obravnavali le anizotropno difuzijo, anomalnih pojavov pri zelo kratkih časovnih 

korakih pa se nismo lotevali, prav tako nismo posebej preučevali vpliva različnih elastičnih 

deformacij na karakteristični čas fluktuacij. Dobljeni rezultati so primerljivi s podobnimi 

eksperimenti iz literature. Ugotavljamo, da se najbolj anizotropno premikajo koloidni delci s 

planarnim sidranjem v planarni celici, sledijo pa jim elastični kvadrupoli v enaki geometriji. 

Izrazito anizotropno gibanje lahko opazimo tudi pri vseh dipolnih konfiguracijah. Vidimo 

tudi, da geometrija celice precej vpliva na velikost difuzijske konstante, saj je efekt 

ograjujočih površin v tako tankih plasteh nezanemarljiv. Naše poskuse bi lahko v prihodnje 

nadgradili z natančnejšim zajemanjem podatkov (npr. s hitrejšo kamero), zahtevnejšo 

obdelavo meritev (npr. z metodo kovariančne cenilke) ali bolj kompleksnim fizikalnim 

sistemom (npr. Brownovo gibanje koloidnih delcev v disperziji z nanodelci, pod vplivom 

zunanjega električnega polja ali v polimerni mešanici različnih tekočih kristalov). 
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