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POVZETEK  

V seminarju obravnavamo tekoče kristale, formiranje defektov ob prehodih tekočih kristalov 

med fazami in povezavo med Kibblovim mehanizmom v zgodnji fazi razvoja vesolja ter 

obnašanjem defektov ob prehodih tekočih kristalov med fazami. 

Ključne besede: tekoči kristali, Kibblov mehanizem, razvoj vesolja, defekti  

 

ABSTRACT 

In the seminar we discuss liquid crystals, the formation of defects at transitions among different 

phases. We study the analogy between the Kibble mechanism in the early stage of the 

development of the universe and the behavior of the liquid crystals defects at the phase 

transitions.  
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1 Uvod 
Tekoče kristale je leta 1888 odkril avstrijski botanik in kemik Friedrich Richard Reinitzer, ko 

je eksperimentiral s holesteril benzoatom (slika 1). Pri tem je odkril nenavadne lastnosti. 

Ugotovil je, da ima holesteril benzoat dve tališči. Prvo je pri 145,5°C, ko holesteril benzoat 

preide v motno tekočino. To stanje se je kasneje poimenovalo nematska faza. Pri 178,5°C ima 

nov fazni prehod in nastane prozorna tekočina. Ugotovil je, da se ob spreminjanju temperature, 

spreminjajo tudi barve tekočega kristala. Pri ohlajanju se tekoči kristal obarva vijolično in 

modro, nato pa se barva tekočega kristala spremeni v mlečni moten vzorec. Ko snov ohlajamo 

še dlje, se tekoči kristal ponovno obarva vijolično in modro, tik preden se strdi v belo kristalno 

snov. O odkritju je obvestil Otta Lehmanna, ki je te snovi poimenoval tekoči kristali. Pozneje 

je Lehmann proučeval lastnosti tekočih kristalov s polarizirano svetlobo. Pri tem je odkril, da 

snov vrti ravnino polarizacije vpadne svetlobe in odbija krožno polarizirano svetlobo [1]. V letu 

1969 je Hans Kelker uspel sintetizirati snov, ki je imela nematsko fazo že pri sobni temperaturi. 

Vendar si nihče izmed njih še ni predstavljal, za kaj vse je možno to novo odkrito snov uporabiti.  

 

 
Slika 1. Molekula holesteril benzoata [2] 

 

V sedanjem času tekoče kristale uporabljamo skoraj povsod, saj jih uporabljamo v 

računalniških zaslonih, urah, v milih in še v mnogih drugih stvareh. Uporabnost tekočih 

kristalov tudi v današnjem svetu še ni prišla do roba zmožnosti, saj inženirji in raziskovalci 

odkrivajo vedno nove načine uporabe, kot na primer optične pomnilniške enote, ki delujejo na 

principu hologramov [3], zajemanje slike ter videa višje kakovosti z tehnologijo tekočih 

kristalov in kot natančne merilnike temperature, ki jih lahko ustvarimo za poljubna 

temperaturna področja [4]. 

Eden izmed do sedaj še malo manj znanih načinov uporabe tekočih kristalov je uporaba v 

kozmologiji. V tej seminarski nalogi bomo predstavil, kako lahko tekoče kristale uporabimo pri 

razlagi razvoja vesolja [5, 6]. Cilj seminarja je na kratko povzeti ključne ugotovitve iz člankov 

[5, 6], ter jih poenostavljeno predstaviti bralcu. 

V seminarju bomo najprej opisali fizikalne značilnosti tekočih kristalov, kjer se bomo posvetili 

podrobneje nematski tekočekristalni fazi ter topološkim defektom ob prehodu tekočih kristalov 

iz izotropne v nematsko tekočekristalno fazo (poglavje 2), nato bomo povzeli razlago analogije 
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med zgodnjimi fazami razvoja vesolja in topološkimi defekti v tekočih kristalih (poglavje 3) in 

kakšne so prednosti tekočih kristalov na splošno za uporabo v fiziki in prednosti razlage 

zgodnjih faz razvoja vesolja s tekočimi kristali (poglavje 4).  

2 Tekoči kristali 
Preden opišemo povezavo med tekočimi kristali in vesoljem, je potrebno spoznati lastnosti 

tekočih kristalov in njihovo sestavo. Kot že v uvodu zapisano, so tekoči kristali bili prvič 

opazovani leta 1888. S kasnejšim podrobnim opazovanjem z uporabo novejših tehnologij so 

raziskovalci odkrili, da imajo tekoči kristali večje število tekočekristalnih faz, ki jih imenujemo 

tudi mezofaze. Glede na to, kako prehajajo tekoči kristali med temi tekočekristalnimi fazami, 

jih ločimo na termotropne tekoče kristale, pri katerih je vrsta faze odvisna od temperature, ter 

liotropne tekoče kristale, pri katerih je vrsta faze odvisna od koncentracije topila, v katerem se 

nahaja tekoči kristal. Posamezne faze tekočih kristalov se ločijo po tem, da ima vsaka izmed 

njih značilno urejenost molekul. Praviloma je v tekočekristalnih fazah za molekule značilna 

orientacijska urejenost dolgega dosega. V nekaterih fazah obstaja tudi translacijska urejenost 

molekul [7]. V tej seminarski nalogi se bomo posvetil termotropnim tekočim kristalom. Če se 

temperatura zviša nad kritično temperaturo, se zaradi termičnega gibanja poruši red v tekočem 

kristalu, ki je značilen za tekočekristalno fazo in snov preide v izotropno fazo (običajna 

tekočina). 

2.1 Nematska faza 
Nematska faza (slika 2a) je med fazami tekočih kristalov najbolj enostavna. Njeno ime izvira 

iz grščine (νημα) in pomeni nit. Snovi, ki imajo nematsko fazo, imenujemo tudi nematogeni. V 

nematski fazi so dolge osi molekul tekočih kristalov usmerjene približno v isto smer, težišča 

molekul pa so, kot je značilno za tekočine, naključno razporejena po prostoru. V tem primeru 

govorimo o orientacijski urejenosti, ne pa tudi o translacijski in pozicijski. Medmolekularne 

sile želijo dolge osi vseh molekul obrniti v isto smer, termične fluktuacije pa težijo k 

enakomerni zastopanosti vseh možnih smeri. Zaradi tekmovanja med obema vrstama sil se 

vzpostavi delno urejeno stanje, kar se v tekočem kristalu kaže kot približno enaka usmerjenost 

dolgih osi molekul [7,8].  

Stopnjo urejenosti dolgih osi molekul opišemo z ureditvenim parametrom (𝑆), ki je za to fazo 

določen na osnovi povprečja drugega Legendrovega polinoma [9]: 

𝑆 = 〈
3

2
cos2 𝜃 −

1

2
〉,                 (1) 

kjer je 𝜃 kot med usmerjenostjo dolge osi posamezne molekule in povprečno smerjo ureditve 

dolgih osi v nekem volumskem elementu, ki jo podamo z enotskim vektorjem �⃑�  (slika 2b). Ta 

vektor imenujemo direktor in predstavlja tudi lokalno optično os. 
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       a)                                b) 

Slika 2. a) Ureditev molekul v nematski fazi. Za nematsko fazo je značilna povprečna urejenost 

dolgih osi molekul vzdolž direktorja �⃑� . b) Direktor �⃑�  kaže povprečno usmerjenost dolgih osi 

molekul nematskega tekočega kristala. 𝜃 je kot med direktorjem in dolgo osjo molekule. Smeri 

�⃑�  in −�⃑�  sta enakovredni. 

Oklepaji v enačbi (1) pomenijo časovno in prostorsko povprečje. 𝑆 = 1, ko so molekule z 

dolgimi osmi povsem urejene v določeni smeri, kadar pa so dolge osi molekul popolnoma 

neurejene (izotropna tekoča faza) je 𝑆 = 0. Običajna tekočekristalna faza ima vrednost 

ureditvenega parametra med 0,3 in 0,9. Ureditveni parameter se zmanjšuje, če temperatura 

raste. Parameter tudi pade na vrednost 0, kadar sistem preide iz tekočekristalne faze v izotropno 

fazo. Vrednost ureditvenega parametra se lahko meri tudi eksperimentalno [9]. 

Za nezvezne fazne prehode je značilen zlom ustrezne simetrije. Tako je na primer izotropna 

faza invariantna na rotacijo okoli katerekoli osi. To pomeni, da se ob poljubni rotaciji 

koordinatnega sistema nič ne spremeni pri matematičnem opisu pojavov. Nematska faza pa je 

invariantna samo na rotacijo okoli optične osi, ki jo določa povprečna urejenost dolgih osi 

molekul. 

Zaradi preprostosti nematskih tekočih kristalov se bomo pri razlagi domen in topoloških 

defektov osredotočili na njih. Nastanek domenske strukture pri nematskih tekočih kristalih 

nastopi ob hitrem prehodu med izotropno ter nematsko tekočekristalno fazo, kar bomo opisali 

v naslednjem poglavju. 

2.2 Nastanek domen in topoloških defektov  
Po nenadni ohladitvi iz izotropne v nematsko fazo (čas ohlajanja naj bo 𝜏𝑔), začnejo spontano 

nastajati domene (Slika 3), kar lahko opišemo s Kibblovim mehanizmom [5]. Vse smeri so v 

domenah približno enako zastopane. Znotraj domene so molekule urejene v isti smeri, kar 

pomeni, da lahko posamičnim domenam določimo lastne direktorje osi. Povprečno velikost 

domen podajamo s povprečno dolžino domene (𝜉𝑑). Velikost domen je odvisna od hitrosti 

ohlajanja. Začetna velikost vidnih domen (𝜉𝑑
0) je podana s približkom [10]: 

�⃑�    

θ  
�⃑�    
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𝜉𝑑
0~𝜉0 (

𝜏𝑔

𝜏0
)

1

4
 ,                                 (2) 

kjer je 𝜏0 tipični relaksacijski čas ureditvenega parametra 𝑆 globoko v nematski fazi, 𝜉0 pa je 

korelacijska dolžina ureditvenega parametra pri temperaturi, ki je mnogo nižja od temperature 

prehoda med izotropno in nematsko fazo. Korelacijska dolžina 𝜉0 pove razdaljo, na kateri 

lokalno vzbujena motnja izgine. Čas 𝜏0 je čas, v katerem motnja izgine, če v nekem trenutku 

motnjo vzbudimo [10]. Potenca v približku je značilna za nematske tekoče kristale. Sistemi z 

drugačno simetrijo, imajo drugo vrednost potence. 

 

Slika 3. Domenske stene v tekočem kristalu. Vsaka izmed domen ima lasten direktor �⃑� , ki kaže 

v poljubni smeri v prostoru. 𝜉0 prikazuje korelacijsko dolžino.  

Na stičnih področjih domen smer orientacije molekul v splošnem ni natančno določena. Tam 

lahko nastanejo topološki defekti. Poznamo več vrst topoloških defektov. Točkovni topološki 

defekt predstavlja nedefinirano smer direktorja v točki, linijski topološki defekt predstavlja 

nedefinirano smer direktorja na krivulji, ploskovni topološki defekt pa predstavlja nedefinirano 

smer direktorja na ploskvi. Ploskovni topološki defekti so pri tekočih kristalih izredno redki. 

Prisotnost topoloških defektov je energijsko potratna, zato se po vzpostavitvi domenske 

strukture prične rast domen. Nekatere domene se širijo na račun drugih, ki izginejo (slika 4). 

Topološki defekti se lahko pojavljajo tudi v notranjosti domen. Takim topološkim defektom 

pripisujemo topološki naboj [5,6]. 

Nedefinirani izbiri orientacije v točkah defekta se tekoči kristal izogne tako, da v teh točkah 

lokalno preide v izotropno fazo. Povedali smo že, da po vzpostavitvi domenske strukture 

domene začnejo rasti. Na takšen način nematski tekoči kristal prehaja v homogeno strukturo, 

ki je energijsko najugodnejša. Tako gostota defektov s časom upada, kar lahko vidimo tudi na 

sliki 4. Raziskave kažejo [11], da se povprečna velikost domene (𝜉𝑑) povečuje sorazmerno s 

korenom časa: 

 𝜉𝑑 ∝ √𝑡 ,                                    (3) 

𝜉0 
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kjer je 𝑡 približno čas po faznem prehodu snovi. 

 

Slika 4. Zaporedje slik, ki so jih posneli po nenadnem znižanju temperature tekočega kristala, 

kar je sprožilo prehod iz izotropne v nematsko fazo in s tem nastanek domenske strukture. Z 

naraščanjem časa se manjša gostota defektov in povečuje velikost domen. Vidimo tudi, da se 

ne povečujejo vse domene, ampak le nekatere in to na račun drugih [12]. 

Princip nastajanja domenskih struktur v nematskem tekočem kristalu po Kibblovem 

mehanizmu lahko uporabimo za razlago razvoja zgodnjega vesolja, kot bomo razložili v 

naslednjem poglavju.  

3 Fizika tekočih kristalov in kozmologija  
Ob nastanku vesolja sta bili, po predvidevanjih velike teorije poenotenja (GUT) [13,14], gostota 

snovi in temperatura neskončno veliki. Po teoriji so tedaj bili vsi delci identični, vse sile pa so 

bile združene v eno samo silo. Po velikem poku se je vesolje začelo sunkovito razširjati in 

temperatura je začela padati. Pri določeni temperaturi je prišlo do faznega prehoda vesolja in s 

tem do tako imenovanega zloma simetrije. Navadno ima stanje, v katerem je snov, značilne 

geometrijske lastnosti. Tedaj govorimo o simetriji stanja oz. simetriji faze. Med faznim 

prehodom se lahko simetrija faze spremeni. V primeru, da je fazni prestop nezvezen, se 

simetrija faze zagotovo spremeni.  

Stanje vesolja matematično predstavimo s 4–dimenzionalnim Higgsovim vektorskim poljem, 

podobno, kot lahko za opis usmerjenosti nematskega tekočega kristala uporabimo direktor �⃑� . 

V začetni fazi je bilo vesolje izotropno simetrično. Amplituda Higgsovega polja takšnega 

simetričnega vesolja je enaka nič, kar je analogno vrednosti stopnji urejenosti (𝑆) v nematskem 

tekočem kristalu. Po faznem prehodu se sistem razvije v fazo, ki ima manjšo energijo in 

vrednost Higgsovega polja različno od nič. Informacija se lahko razširja le s končno hitrostjo, 

zato so med faznim prehodom oddaljeni sistemi kavzalno nepovezani. Usmerjenost Higgsovega 

polja je po prostoru enakovredna, zaradi tega se v različnih delih prostora Higgsovo polje 

različno usmeri. Posledično se v sistemu pojavi domenska struktura, pri kateri domena 

𝑡1 𝑡2 

𝑡3 𝑡4 
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predstavlja področje, kjer je povprečna usmerjenost Higgsovega polja v podobni smeri. Dve 

sosednji domeni se razlikujeta po usmerjenosti Higgsovega polja. Takšno stanje Higgsovega 

polja je primerljivo s stanjem direktorja, ob nenadni ohladitvi tekočega kristala iz izotropne v 

nematsko fazo, saj se v tekočem kristalu prav tako pojavijo domenske strukture, ki se razlikujejo 

v usmerjenosti direktorja. Na mejah domen Higgsovega polja je lahko gostota energije izredno 

visoka, zato so take meje energijsko potratne, kar smo v prejšnjem poglavju ugotovili, da drži 

tudi za topološke defekte v tekočem kristalu. Zaradi tega teži struktura sistema v obeh primerih 

k homogeni usmerjenosti domen, kar predstavljata homogeno Higgsovo polje, ki je usmerjeno 

v poljubni smeri prostor-časa in tekoči kristal z homogenim direktorjem osi, ki je usmerjen v 

poljubni smeri. Da bi domenska struktura, ki nastane po faznem prehodu, prešla v homogeno 

strukturo, se mora število domen zmanjševati. To pa je možno samo, če se nekatere domene 

manjšajo in nato izginejo na račun drugih, ki rastejo. Število domen se tako reducira na eno, ki 

predstavlja homogeno strukturo in hkrati ravnovesno stanje [6, 5, 15].  

Nastanek in obnašanje defektov, ki smo jih pravkar opisali, razlaga t.i. Kibblov mehanizem. 

Spoznali smo, da nehomogenost vesolja, ki je nastala po velikem poku, lahko razložimo z 

domensko strukturo Higgsovega polja, ki je primerljiva z domenskimi strukturami tekočih 

kristalov pri prehodu iz izotropne v nematsko fazo. Med sistemoma lahko opazimo 

kvantitativne razlike v hitrosti širjenja domenskih struktur. Te kvantitativne razlike nastanejo 

zaradi različnih simetrij v posamičnih sistemih. 

4 Prednosti tekočih kristalov pri razlagi razvoja 

vesolja  
Velika prednost tekočih kristalov pri razlagi razvoja vesolja je to, da tekoči kristali omogočajo 

relativno preprosto obravnavo potrebnih eksperimentov, saj so optično prozorni in omogočajo 

tudi spreminjanje svetlobnega signala, ki potuje skozi tekoči kristal s spreminjanjem strukture 

le tega [15]. Prednost tekočih kristalov je tudi to, da nam nudijo dovolj faz in struktur, s katerimi 

lahko prikažemo praktično vse fizikalne pojave [16]. Zadnja večja prednost je razvitost teorije 

tekočih kristalov, ki nam omogoča nadzor nad njihovim odzivom, na določeno motnjo, ki jo 

ustvarimo. Na takšen način nam omogočajo opazovanje različnih fizikalnih pojavov [15]. 

Naslednja pozitivna stran je opis nastanka topoloških defektov, zlasti nastanek domenske 

strukture pri nenadnem prehodu iz izotropne v nematsko fazo tekočega kristala, kar nas močno 

spominja na procese, ki smo jih opisali pri obravnavi faznih prehodov Higgsovega polja v 

zgodnji fazi razvoja vesolja. Mehanizma sta si sicer močno podobna. Med mehanizmoma lahko 

opazimo kvantitativne razlike zaradi različnih simetrij. Pomembna razlika je tudi v tem, da se 

v nematskem tekočem kristalu lahko pojavljajo defekti tudi znotraj domen, kar v primeru 

Higgsovega polja ni možno.  

Ta podobnost med tekočimi kristali in zgodnjim razvojem vesolja po veliki teoriji poenotenja, 

lahko zelo pripomore razlagam vesolja v šolstvu in razumevanju vesolja ljudem, ki si lažje 

zapomnijo vizualne eksperimente, kot pa teoretične osnove. S pomočjo slik in videoposnetkov 
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v seminarju opisanih primerov, bi bilo omogočeno na zanimiv način vpeljati veliko teorijo 

poenotenja v šolski sistem. 

5 Zaključek 
V seminarju smo opisali, kaj so tekoči kristali, kako so jih odkrili in kako raziskovali. Opisali 

smo tudi, kako ločimo tekoče kristale glede na dražljaje, ki povzročajo prehode med 

tekočekristalnimi fazami, ter kakšne so razlike med fazami samimi. V seminarju smo tudi 

opisali nastanek domen in topoloških defektov pri faznem prehodu iz izotropne v nematsko 

fazo v termotopnih tekočih kristalih. V drugem delu seminarske naloge smo tudi na kratko 

opisali veliko teorijo poenotenja (GUT), ki je ena večjih teorij za opis zgodnjega vesolja in 

pravi, da je vesolje ob nastanku imelo neskončno veliko gostoto in temperaturo, ter da so bili 

vsi delci identični ter vse sile združene v eno samo silo. V nadaljevanju smo predstavili 

povezavo med razvojem zgodnjega vesolja po teoriji poenotenja ter nastankom domen v 

tekočem kristalu. Ta povezava lahko napravi razlago velike teorije poenotenja nefizikom veliko 

bolj razumljivo, saj jim lahko prikažemo delovanje Kibblove teorije na manjšem modelu, ki ga 

je možno opazovati s prostim očesom, kljub določenim nepravilnostim. Natančnejši opis 

razlage vesolja s pomočjo tekočih kristalov lahko preberemo v [6] in [17].  
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