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Abstract 

Thc cffective splay-bend elastíc constant K13 i3 stndied by mcans of an optical 
tcchnique for a. lyotropic nematic liquid crystat The ratio bet~veen Kl3 and the 
tlSna} Frank elastic constant found in trus: experíment 15 positive and of the crder 
af 1. The theoretical analysis shov.rs chat ncar the nematic-isotropic t.ransition~ 
Thc r:crmod.ynamical madel for the temperature surfacé transition \\'orks reason
i\bly \\"e11. In the low temperacure rcgion nem t.he lamellar~nematic transition~ 
iruportant deviations from the theoretical behavior are observoo. In order to in
r('rprct oU! axperimental data, we propooe a simple pherlOmenological extensíon 
,)f thc tcrmodynamlcal model that takes ínto acoount the diffe-rent contributions 
ro thí..! sllrface energy and af the residual lamellar order in the nematic phase, 
\\'p :->how. furthermore, that the effcctive splay-bend elastic constant depends on 
: lu' !Í>tfofluid doping concentration. The influence of the surface treatment on 
t ht, auisotroplc part of the surface tension of a discotic micellar lyotropic ncmatíc 
'T\',,,,I tloped with ferrofluid is analysed, OU! results show that the flat glass SU!
fato,:. independently of the presence or of the absence of any treatment, stabilizes 
<lnlO i:seli a. iamellar layer- ar bilayer - formed by the ampruphilic molecules of 
tlle litillid crystal. This layer scrcens the effect of the Langmuir-Blodgett film - or 
nf thc puxe substrate without any treatment - on the alignment of the lyotropic 
ncruatie mesofase, 



Resumo 

Efetuamos o estudo da constante elástica efetíva de splo.y-bend K" por técnicas 
ópticas para um cristal líquido liotrópíoo. Neste experimento encontram08 a ra7..ão 
entre [(13 e a constante elástica usual de Frank como sendo positiva e da ordem 
de 1. A análise teórica lnostta que próximo à. transição nemática-isotrópicá Ó 

modela termodinâmico para a temperatura de transição na superfície funciona ra~ 
zoave1mente bem. Na região de baixas temperaturas próxima à transição lamelar~ 
nemática são Observad08 desvios importantes do comportamento teórico. No sen
tido de interpretar os dados experimentais1 propomos uma extensão fenomenol6gica 
simples do modelo termodinâmico que leva em conta as diferentes contribuições 
para a energia de superfície e a ordem lamelar residual próxima à superfície na fase 
nemática, 1vfostramos além disso que a constante elástica efetiva de splfly-bend de
pende da. concentração de ferrofiuido na amostra. Analisamos também a 1n1luência 
do tratamento de superfície sobre a parte anisotropicâ da tensão superficial de um 
cristal líquido liotrópico dopado com ferrofluldo. Nosso resulta(lo mostra que a 
superfície plana uo vid1'o, independentemente da pl'esença ou ausência de qual~ 
quer tratamento, estabiliza sobre si pr6pria uma camada ou bicamada lamelar 
formada pelas moléculas anfifílícas do cristal liquido. Esta camaoa blinda o efeito 
dos filmes de Langmuir-Blodgett, ou o substrato puro sem nenhmn tratamento) 
sobre o alinhamento de merofases nemáticas liotrópicas. 
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LI - A origem das forças intermoleculares. 

o grande sucesso obtido pela mecânica newtoniana levou os pesquisadores do século 

XIX a acredita!" na possibilidade de que, partindo da. interação entre as partículas consti

tuintes dos materiais, poderiam deserever as propriedades elos sólidos, líquidos c também 

dos gases através de leis simples, similares à Lei da Gravitação [1.1]. 

Apesar de até o final daquele século nenhuma força ter sido suficientemente abrangente 

para explicar a g'fande variedade de fenômenos conhecidos! tais corno as transições de 

fases, a tensão superficial, etc~ demonstrava-se, como é sabido hoje, que as forças de 

interação deveriam ser de curto alcance. 

Em 1873. época om que ainda havia dúvida sobre a existência de moléculas~ van der 

vVaa)s, tentando explicar o por que de os ga.,<wS reais não obedecexem à lei do gás ideal~ 

escreve UIlla equação de estado empírica em que considerava1 além do volume molar- do 

gás ('U) o volume finito das moléculas (b), e introduzia. na pressão (P) um novo termo 

(alv2) que levav'a em conta o efeíto atrativo das forças íntermoleculares de longo alcance 

das moléctdas, hoje conhecidas coruo forças de van der Waals. Esta nova equação de 

estado; 

(P+:,) (v- b) = RT 

foi o primeiro sucesso das teorias chamadas fenomenológicas. Nesta (l>.xpressão a e b são 

constantes positivas t:araétérísticas do gás em questão, R é a constante universal dos 

gases e T a temperatura absoluta. 

Com BoltzmaIm, J\·fnxweU e Gibbs surgem os {~oueeitos probabilísticos e termodinâmi

cos tais como energia livre e entropia, para doocrever o comportamento das interações 

entre moléculas, encerrando com isto O ponto de vista puramente mecânico das forças 

íntermoleeulares. Ê o fim da era clássica, 
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No eomeço do Sf?nuo XX se reconheda que as forças intcrmolecnla.rcs não possuiam 

nUla natureza simples que pudessem ser obtidas de uma lei universal e somente após o 

nasdulénto e desenvolvimento da teoria quântica e a cludcla~ão da estrutura eletrônica de 

átomo..'J e molécnlas. foi possível entender a origem das forças intermoleculares e derivar

mo;:; ~"{pressões para os potenciais envolvidos. 

Hoje sabemos que a interação eletromagnética é. em princípio, a fonte de todas as 

inccra,\'ões intermolecltlares que determinam as propriedades dos sólidos, líquidos, gases~ 

o cornportamento de partículas em soluções, as reações qlúruicas e a organização de es

trmuta."> biológicas, mas sabemos também que existe um gnl.nde salto entre conhecermos 

a força entre duas moléculas isoladas e entendermos ('omo o conjunto de tais moléculas 

c;!' .'omporta [1.1]. 

1.2 - O cristal e o líquido. 

Indq)cndente do conhecimento da natureza das interações responsáveis pelos estados 

I ta matéria, obsenaçõcs efetuadas na forma regular dos cristaís levaram. os primeiros 

pcsqubadores a supor que estes eram constíttúdos a pa.rtir da repetição de blocos ele-

mentares. R.J.Hauy em 1784 no artigo I) Essai d'une f,héorie SUT la structure des cristaux" 

mostron que o arranjo de partículas idênticas formando nma estrutura periódica tridi

mensional poderia ser ex-pr€Sso através de uma lei simples com os índices dos planos de 

\IIll lTistal (hkl) representados por números inteiros. 

;';0 ano de 19121 em um artigo intitulado H lnterference efJects 11Jith Rô'ntgen mys" 1 

;;pn':i('lltado na. Academia Bávara de Ciências em 1Iunich. Laue desenvolveu turra teoria 

; J;tr;t .t ,Iifração de raios X por uma estrutura periódica de átomos, e Friedrich e Knipping 

;r liiDIIHio csta têcnica efetuaram as primeiras observações experimentais constatando que 

~ • :",.. : ,li:.; eram constihúdos por uma estruturaperiódica e tridimensional de átomos [1.2]. 

. \ ·;wdida que áumentamos a temperatura, a distância média entre os átomos ou 

_.':1.°' ':;as constítuÍntes do cristal e as vibrações moleculares também aumentam, mas a 
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ordem na estrutura da n.!de li mantida. No ponto de fusão a. âmplitude das vibra\~es 

das moléculas faz ('aro que estas abandonem seus sítios ocasionando a quebra abrupta da. 

estrutura ordenado. da rede cristalina: dando origem aO e:>tooo líquido [1.1]. Neste wtado 

as propriedades físicas tais como a condutividade elétrica e térmica, a polarizabilidade 

etc, são isotrópicas: e o padrão de difração de raios X aprc.qenta picos Ou bandas difusas. 

A diferença entre o sólido cristalino e o üquido isotrópico pode ser expressa de outra 

forroa: se definirmos a função de correlação F(:c), onde x é distância entre os átomos, 

tomo sendo a probabilidade de encontrarmos um átomo ou molécula em uma posição 

pr6-detcrminada, quando a origem do sistema de referência se encontra sobre tun dos 

átomos do SIstema em análise! teriamos para um cristal um F(x) periódico. Para um 

líquido ao função de correlação vai a zero a uma distância rnlcrDSCÓpica de poucos átomos 

ou moléculas [1.3]. 

1.3 ~ Os cristais líquidos. 

Existe uma classe de matedais orgânicos em que elevando-se a temperatura a transição 

entre os estados sólido e liquido não ocorre de forma abrupta) mas atra.vés de succ.."isivas 

transiç ões envolvendo novas fases. A descoberta. deste estado intermediário da matéria 

entre o sólido cristalino e o liquido lsotrópico é credítada ao botânico austríaco Friedrich 

Rcinitzer [1.4], ao observar que alguns compostos derivados do colesterol possuíam dois 

pontos de fusão com diferentes propriedades. 

Em 1904 Lehmann [1.5) fez um estudo sistemático de uma série de compostos orgânicos 

e encontrou muitos que e..xibiam propríedades símilares às já encontradas nos compostos 

derivados do colesterol. Estes se comportavam como um líquido em suas propriedades 

mecânicas e como um sólido cristalino ao apresentar anisotropia em suas propriedades 

óptka.<;. 

Confirmando ('.,.,'; observaç.ões experimentais de Reinitzer e reconhecendo a existência 

desta fase intermediária, Lehmann denominou essas substâncias de cristais líquidos. 
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Frk>clel (1,6] em 1922 !)i~tcmatizoll as observdções efetuadas até entãol e pà1'â evitar a t:on~ 

fu~ào que o nome cristal líquido poderia sugerir denominou este estado de mesomórnco 

OH mesofase para caracterizar (~sà nOV'd fase. 

Ellqucrnatizando os rcsultados observados o que temos) em funt;âo da temperatura. é 

o seg1lÍntc: 

SÓLIDO <= MESOFASE <=> FLUIDO ISOTRÓPICO. 

~o intt:T'valo de temperatura da Illcsofase, pelo fato do material se encontrar como 

um fhüuo. não existe, em geral, uma ordem posicionaL Por outro lado, como apresenta 

ftuJ:;nrropia em suas propriedades físicas, algum tipo de ordem de"'"!? estar presente. 

() cristal líquído é definido como sendo um estado da matéria no qual n o sistema 

{[1"T.';('nfa uma ornem do tipo líquido em pelo menos uma direção do espaço e coexiste 

com flifJum grau de ordem posicional ou orientacional "[1.3]. 

1.4 - Constituintes básicos, 

Pequcnas moléculas orgãnicas na forma de bastôes ou discos, cadeias de poümeros e 

('ompostos anfifilicos~ podem gerar as l1lcsofases. 

Para ohtermos o cristal líquido, as moléculas ou agrupamento de moléculas constitu

íu! ('~ dC\"{'m apresentar artÍsotropia de fonua, sendo que as mais observadas são alongadas 

OH do tipo disco. 

t"m padrão gcral pa.ra as moléculas alongadas é tonstittúdo ('onsiderando um núcleo 

\' :;: rolÍ r:'~ido formado por anéis aromáticos ou cíclohe.xanos fortemente ligados que po&

~.:' ::: ,.!!! SlIas e.xtl'emiuaues radicais tle."<iveis que podew ser polares ou não, e pru:a as 

, , t::,I-"- tipo disco o que se observa é uma. estrutura central plana e rígida com diferentes 

" ':-:.; .... que Se liga a cadeias alifáticas, como mostra a Figura L 
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Moléculas tipo bastões 


R--0-- X --0- R' 

Moléculas tipo disco 

R 

R:r6r:R 

R I R 


R 


Figura 1 : Tipos de moléculas orgânicas que geram. as m.esafases nemática e esmética 

nos cristais líquidos termo trópicos. 

Poliptídeos sintéticos e polímeros rígidos em solventes adequados apresentam a forma 

de longos bastões e em soluções concentradas estes sistemas formam mesofases. Fases si

milares são encontradas também em soluções contendo DNA ( Ácido desoxiribonucléico) e 

também no TMV ( Vírus mosaico do tabaco) e em fibras plásticas de pequenas dimensões 

[1.31· 
Uma mistura de moléculas anfifi1icas em um solvente pode originar mesofases líquido 

cristalinas. A molécula anfifr.1ica é constituida por um ànion do tipo; 

CH3 - (CH2 )n_2 - CO, 

(onde n varia no intervalo de 12 a 20) mais um íon positivo que pode ser Na, K, NH4.7 

ou outros. Quando esse tipo de molécula participa de Ullla mistura com um solvente: 

como por exemplo a água) a partir de uma concentração micelar crítica há a formação de 

agregados de moléculas anfifHicas. A cabeça polar tende a permanecer em contato com 

a água enquanto que a parte apoIar da cadeia alifática a evita. 
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Em uma :>úlução e pará uma determinada ('ont,,~entra(,'ão estas lllol~cnl<1S formam 

aglomerados de pequena arusometria. que denominamos micclas. Estas moléculas an

fiffika.'i podem se organizar em forma de dlindro~: plano:> ou estruturas mais complexas, 

,'omo mostrá a Figura 2. 

~---"') 

.~_// 
H:O 

",O 

I i 

~}/?<; / 

Figura 9 : llloléculas emfifílicas formando cilindros e planos. 

1.5 - Classificação. 

Os \"ristais líquidos se dividem em duas grandes categoria,,>: os terruotrópicos e os 

I:otróp:,'f)s. 

a ~ As ruesofases termotrápicas compostas de moléculas de grande anisotropia de 

forma ( bastÕL-'S OH discos ) apresentam ('OlllO pal'àmetl'Os mais relevantes nas transições 

de fases a temperatura e a pressão. 

b - As mesofases liotrópicas que se oompàe de uma nllsturu de moléculas anfi.fIli<.:as 

('li Ulll ~olvente tem como parâmetros relevantes não só a temperatura e pj'essào mas 

!;LlllUi'lH as eoncentraçÕús relati\'"as (1(; seus compouentes. 
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1.6 ... Simetrias das mesofases. 

1.6.1 - A rase nemática. 

o nome nemátíco, de origem grega. foi dado por G. Fríedel. ao observar no microscópio 

de luz polarizada que detenwlladas a1ll0~tras apreselltavam texturas Sémelhantes a fila

mentos. Em laboratório o padrão de difração de raios X desta fas:e é formado por bandas 

difusas. Passamos á destTtô\'er as prindpaís caraett~rística,:) da fl:ll:lc nemátícà. 

Os centros de massa das moléculas não possuem uma ordem posicional de longo 

alt'ance é à fllllÇãú de correlação dos centroo de máSSà é similar a qUt! t.'Xiste em um liquido 

isotrópico. Entretanto. como apresentam 1.1Iúa anisotropía de forma. as moléculas tendem 

a permanecer paralelas a uma dirCtSão preferencial chamada diretor e representada por um 

vetor unitário n) como mostra a Figura 3, Desta forma a fase nemátíca possui uma ordem 

orientacional de longo alcance, A direção de n é arbitrária c, na prática, pode ser imposta. 

por fa.tores e."(ternos tais como os sulcos existentes no porta-amostra, campos elétricos ou 

magnéticos aplicados, etc. Os estados do diretor n e -n sâo geralmente inrustin.:,t11Úveis. 

&-pc:riências com ressonância magnética nuclear e medidas de birrefring"ência óptica nos 

cristais líquidos liotr6picos identificaram duas fases unlaxiais com anisotropia óptica de 

sinais contrários. 

As fases nemátjcas foram inicialmente classificadas como sendo do Tipo I. com anlsotro

pia de susceptibilidade diamagnética. positiva e anisotropia óptica negativa~ onde na pre.

sença de um campo magnético intenso) n se orienta paralelamente a H. e do Tipo H, 

com anisotropia de susceptibilidade diamagnética negativa e anisotropia óptica positiva: 

COm n se orientando perpendicularmente a H. 
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(a) (b) 

Figura .") ; Arnmjo das moléculas em um nemático uniaxial. 

(a) Moléculas <;"'10171111. de basiões. 

(b) Mo/écvlas em forma de dwcos. 

C'lmryolin e colaboradores [1.7[ analisaram os resultados de difração de raios X e 

ldt'I1T:nraratll as unidades estruturais (micelas) das fases do Tipo I e Tipo II como 

S<'udo elipsóides prolatos e oblatos respectivamente. Denominaram estas mesofases de 

cal,,,,,ítira Na ( Tipo I ) e discótica ND ( Tipo II ). 

Em 1980 Saupe e colaboradores [1.8 [ identificaram nos líotrópicos a rase biaxíal NB , 

que já havia sido pre'l,d.sta. ao partir de considerações de simetria por Fraiser [1.9J em 1970. 

Quanto a forma das rnice1a.s~ Figueiredo Neto e colaboradores [1.10), através dos 

rC$ultado experimentais obtidos por diferentes técnicas, propuseram um modelo que jus

tifk;n'a a existência das três fases nemáticas, ao qual denominaram: lvfodelo dM micelas 

inirmsif'flmente biaxiaís, N&i:e modelo1 aplicado a misturas liotrópicas com pelo menos 

(1I;;;s Illoll'('tUas anfifi1icas~ as micclas apresentam uma simetria biaxiru l com 3 eixos de 

sillH'fri,\- de ordem dois mutuamente perpendiculares. A dupla camada anfifiljca fix,:,). uma 

,i"." '!:itl"IlSÓes da micela, denominada C. As outras dimensões A e B se encontram no 

p.. :.,) pVlV1..'tldicular a esta dupla camada. No centro da região biaxial do diagrama de 

~ .. ' '., j'l I:J!stura laurato de potássio decanol e ágtUl. a micela apresentou uma anísometria 

L •. :,.i .1. D/C: 3/2/1. 
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Estas dimensões ;rofrcm llg\:Íras alreru\iOO::l em funt;ão da temperatura [L 11)) rua'::! não 

foram observadas modificru;iies drásticas na forma das micelas ná transição nniaxial para 

biáXial. São as flutuát;õt:$ orientaciomiis em torno destes eixos que originam as díferentes 

fases nell16,tica.'i. Na fase Nn a flutuação orientacional degenera um eixo ao longo da 

direção de C l que é o diretor da fase e é perpendicular a superficie maior da nllcela e na 

fase No a flutuação orientacional degenera um eixo que se situa no plano da superfície 

maior da micela. Na fase NR estas flutuações orientacionais não degeneram em nenhum 

eixo e são de pequena amplitude em todas as direções [1.12]. 

1.6.2 - A rase colestérica. 

Se dissolvermos em um cristal líquido que possuí a fase nemática um composto que 

apresente atividade óptica ( dúral ), o diretor n deixará de ter uma direção preferencial 

no espaço e sofrerá uma torção helicoidal. Se considerarmos a direção z corno a do eíxo 

da hélice, <p como a magnitude do ângulo de fase~ as componentes de n serão: 

n, = coo (qoz <1» 

ny = sen (q.z + <1» 

nt.=O. 

A estrutura é periódica ao longo de z e o período espacial: L = rr/ I qo : . 

Sob este ponto de vista a fase nemática. pode ser considerada um col(;Stérico com 

passo da. hélice infinito, como mostra a Figura 4. 

:.los liotrópicos colestérico5 três tipos de mesofasés foram identificadas: ChD colestérico 

díscátíco [1.13J, ChBX colestérico bíaxial [1.14. 1.151 e Chc colestérico calamítico [1.8, 

1.131· 
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F"jIffYl ,f : A17'll1?:lo das moléculas na mesofase co/estéTica. A medida que nos deslocamos 

(JiJ inn!J(I do eixo z, as moléculas f.'Ollstituíntes desta/ase sofrem uma torção como indicada 

pl/II rlÍtT'fOT n. 

1.6, 3 ~ A fase esmética. 

Esta mesofase se caracteriza pelo fato da.'5 moléculas ('onstituinces formatem camada.<; 

(x}lll espaçamento bem definido. Por outro lado os centros de massa das moléculas não 

apresentam ordem de longo alcanceI no plano perpendicular à. direç:ão de repetição das 

('amadas:. podendo ser considerada. como um líquido bidimensional. 

~()B \'rístais líquidos que apresenta.m várias mesofases no intervalo sólido-líquido isotró

[liv,) a ril~(: úSIllctica é geralmente a que aparece a mais babcas tetuperattll'as devido a sua 

lll<l.l\lr nrdem. 

J)j '!li n' os vários eSlllétkos úbSL:n'ados por !Suas diferentes texturas, os mais comuns 

'.," '>'" 4!nóticos A e C . 

• :,\ : • .,>"1' e::unética A, as !lloléculas se orientam em mÍ!dia perpendiCl11arlllente as <!a

,',.l". ' 'lia. espessura. é aproxima.damente igual ao comprimento da molécula. O sistema 

;1!!\',tllH'nté uniaxíal e as direções z e -z são equivalentes. 
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Na fase. esmética C, as moléculas se encontram inclinadas em relação ao plano das 

camadas. ,Neste caso o sistema apresenta um comportamento óptico bíaxial. As fases 

esméticas A e C são mostradas na Figura 5. 

11\/\ \111 
aJ I \\11 \ 1 II \ /I d 

z
1\1\11 \//\11 
/11///11/11/ / x 

b) 1//11111//1/// / 
11/ Ii1//1/11// 

Figura 5 ; EsqueT1U1 do arranjo das moléculas na fase esmética. (a) A, (á) C. 

L'( - O ferrofiuido. 

A anisotropía de susceptibilidade diamagnética dos cristais líquidos é da ordem de 

10-6 quando a razão entre a magnetização e a intensidade magnética que a definem es

tiverem em unidades gaussianas. Isto faz COm que para orientarmos a amostra utilizando

se um campo magnético externo é necessário rnna intensidade da ordem de 10 kG. Uma 

forma de se obter a orientação das mesofases com campos magnéticos de baixa intensidade 

(10 a 100 G ) é a adição de ferrofluido. 

O ferrofluido é uma suspeIlllão coloidal de partículas ferromagnéticas com dimensões 

típicas da ordem de IOOÀ, dispersas em um meio líquido que pode ser água ou óleo. 

Quando adicionadas às mesofases e sob a ação de um campo externo form.am uma malha 
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or1L'1ltada que por iuturaçÕL"$ estérieas com as moléculàs ou 11l1L·elá.') do nlstal líquido 

tendem a orientá-las. Como este doping é realizado {'otn quantidades extremamente 

pL"qnenas de ferrofiu1do (f.lllml)~ a maioria das proprk"<iades físicas das mesofasL~ não é 

alterada, 

Dois tipos de ferrofiuidos são atualmente utilizados (L 16J: os iônlt:os c os surfactados. 

a - Os ferrofluidos surfactados são obtidos por trituração de óxidos magnéticos ou por 

rca,ôcs qtúmicas e revestidos com agentes surfactantes para. evitar a sua aglutinação no 

solycntc polar ou apoIar. 

h ~ Nos ferrofluidos iônicos~ os grãos coloidais de material magnético ( COFC;.J04! 

).luFciü1' etc) são sintetizados por condensação alcalina dos íons de ferro. Ap6s car

!T'2,ados {·létricamente, são dispersos numa solução aquosa. Neste caso a repulsão entre 

os u;rãoti ó de origem elétrica, 

1.8 - A inBuência da superfície sobre a ordem nemátíca. 

COlUO comentamos anteriormente as interações responsáveis pelos estados da matéria 

são em prinCÍpio de natureza eJétrka. Segundo o teorema de Hellman-Feynman se a 

db'tribuição eletrônica é deterwJnada pela solução da equação de Schrõdínger, as forças 

intcl-molCt!ula.res poderão ser calculadas utilizando-se as leis do eletromagnetismo clássico, 

ÀÍas. na realidadcl como a solução e..'Xata. para dois simples átomos de hidrogêniO inte

ragindo no vácuo já é de alta dificuldade, se considerarmos a complexidade das moléculas 

ql;\' :iC ('Ilt"olyern quando cristais liquidas interagem com substratos sólidos. a solução 

j'xaiH ~orna-se pratícamente impossível. 

Por .:\~r este um tema de fronteira e pouco se conhecer sobre o assunto: os dados e 

-:,: "!!t;tlf~('S obtidos experimentalmente são de grande importância para a elaboração de 

- ,',-"'i !:~(ldclos teóric05. 
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1.8.1 - A estrutura da interface. 

A influência de uma superfície que limita o cristal líquido nemático produz uma per

turbação na ordem desta mesofase até uma espessura <; próxima da superfície, definindo 

a região de transição ou interface como apresentamos na Figura 6. 

Z I 1/ J I 11// j I, / / 
//"'//// //

I I /1 ~//, 1///a 

////~ Ii 
 I 

III //// /1/1 
--- --------------~ 

t ~ I 

Figura 6 : Definimo$ ( como sendo a espessura da região de transição ou interface e a 

representa a direção de anCQramento da crUstal líquido nemático nesta interface. 

Para uma distância maior que ç a ordem nemátíca é recuperada [1.17]. 

Nesta região a invariância translacional que caracteriza. a fase nemática no volume 

deixa de ex.istír devido a perturbaçâo introduzida pela superfície. Como resultado desta 

quebra de simetria foram constatados diferentes modos de ordenamento das moléculas 

do crístallíquido na estrutura da intetface. Dentre estes podemos citar [1.17]: 

a - os centros de massa das moléculas próximas a superfície podem apresentar uma 

tendência a se localizar em um plano paralelo a E'...'lta. A ordem posicional induzida pela 

superfície se propaga ao longo da interface dando origem a camadas como observadas na 

fase esmética; 

b - se a superfície sobre a qual depositamos o cristal liquido não for amorfa mas 

cristalina como por exemplo a. grafite pirolitíca altamente orientada utilizada no mi
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croscópio de for<;a atômica, o que .se observa é uma ordem orientacional e também posi

cional nas primeiras monocamadas da amostra em contato com a superfície, gerando 

desta forma uma ordem cristalina induzida pela superfície; 

c - dependendo do tratamento efetuado sobre a superfície e do cristal líquido utilizado. 

poclemos produzir neste uma ordem orientacional que pode ser gerada pelos microsulcos 

produzidos por fricção, filmes de Langrnuir-Blodgett com diferentes compostos e com 

diferentes inclinações das moléculas depositadas, filmes de polúueros, surfactantes que 

induzirão uma ordem dipolar sobre moléculas que possuem cabeças polares, etc .. 

1.9 - Mecanismos que produzem o ancoramento sobre substratos sólidos. 

Em substratos cristalinos atômicamente planos, deve existir uma interação substrato

Illo!t\'nla responsável pela orientação azimutal do cristal líquido nernático ( CLN ). Em 

iihUQS ele polímeros nos quais se esfregou papel macio ou algodão sempre no mesmo 

:-.;~ ·mido. as cadeias de polímeros se orientam na direção atritada e o diretor do cristal 

líquido se orientará paralelamente a elas. Neste caso também supõem-se que o mecanismo 

responsável pelo ancoramento seja a interação substrato-molécula [1.17J. 

Se o substrato é recoberto com um filme de smfactante formando camadas de cadeias 

alifáticas salientes da superfície como os pelos de mil carpete, um possível mecanismo de 

alinhamento é o que leva as moléculas do cristal líquido ncmático a penetrarem nestas 

("amada.') produzindo um alinhamento homeotrópico ou cônico [1.171. 

01lsprvou-se também [1.17] que nem sempre a direção do aneoramento é a gerada pela 

jll'irneira monoeamada em contato com o substrato. Quando isto ocorre se supõem que 

:); LJ"a a primeira rnonoeamada este é o ângulo que minimiza a interação dipolo-dipolol 

• :11 t"{' (':--111 e o substrato. 

11,!llilllras produzidas pela fricção de papel macio ou algodão sobre substratos amoITos 

• :111 " ",'idro induzem uma orientação no cristal líquido nemático, cuja explicação pode 

.: ,i,~'i,l pelo fato desta configuração de alinhamento ser a que minimiza a energia de 
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dí:ltorção elástica do sistema. 

A minimízação da. energia livre do sistema é um mecanismo poderoso utilizado para 

dCl:it:revcr o ancoramento sobre snbscracO$ tlólidos, 

1.10 - Tran.sição superficial~ ancoramento. 

A presença da superfície introduz automaticamente um acréscimo na energia lhrre 

de um cristal líquido ncmático. Este acréscimo de energia é denornlnado de energia de 

superfície, 

A orientação produzida. pela superfície na interface substrato sólido-cristal líqttido 

nemático é fixada por diferentes forçlli3 de interações que provêem em parte das interações 

entre as moléculas do cristal liquido e do substrato e em parte das interações entre as 

próprias molécula... do t'ristallíquido. 

Esta orientação pode ou não depender da temperatura. Se depender da temperatura 

este fenômeno é dCnOnllIlado de transição de alinhamento superficial induzido pela tem

peratura ou transição na superfície, mesmo que o diretor na interface varie continuamente 

c qUê não ocorra uma transição no sentido con ....-encional {1,18]. 

A transição superficial pode ser produzida por: 

a - alteração na") proporções de misturas binádas dos cristais líquidos: 

b - pelo fenômeno de adsorção; 

c - pela variação da temperatura; 

d ~ alterando a composíção qlÚ1IlÍca do surfactantc que recobre as superfícies. 

A direção imposta ou seguida pelo diretor na interface sllbstrato-cristallíquido nemáti

co é denominada de direção de el.ncommento e o trabalho realizado pelo torque para girar 

o diretor da sua orientação que mínimíza a energía livre na interface para a atllal~ recebe 

o nome de energia de ancornmemo [1.18]. 

Podemos facilmente esclare<:er os conceitos acima establ?lecidos se considerarmos a 
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oríentac;ão do diretor na interface entre o cri$tal líquido numático (z > O) e o H:\lbstrato 

(z < O) definida pelos ângulos: 0, ângulo azimutal de superfície e e, ângulo polar de 

supcrfi'de, conforme a Figura. 7. 

z 
e. 

fi 

y 

FI'fltrn í' : Representação do ângulo polar (O,,) e azimutal (<PiO) do diretor na superfície e 

do ângulo polar (8,) e azimmal (1)0) do eixo fáciJ e. 

o urrescimo de energia livre "'/ por unidade de área depende da orientação do diretor 

na intcriat:e e pode ser escrito ('orno: 

"I = 7 (80' 1>0) +- w (O, - Bo. </;, - </;.) 

onde ei) e rpo são os valores dos ângulos que minimizam a função 'Y e cuja direção é 

(h'uorninada de" eixo fácil", 

O nidicí€nte W > Oé denominado de função energia de ancoramento e representa o 

': ;.tJ<dl!\) (iHe deve ser realizado para gírar o diretor da direç.ão do eixo fácil para a dtual. 

~!' (j "Hbstrato é isotrópico "'I independe de tP e devido à simetria da interÍace passa. a. 

; ,; 'lH j, -r' ~omente do produto escalar entre o diretor n e a nOIll1ru a superficie k; 

n·k=cosBs. 
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Desta forma a energia livre '" pode ser escrita. <;omo um desenvolvimento de funções 

ortogonais em cos 8s ( Fourier ). 

i (B,J = 'o + '1'1 cosO" + 'l2 <,OS 20", + ":)'n cosnO" + ... 

onde pará l'ompO::ltos não polares '"f'ln-l =O. 

A expressão mais utilizada para a energia livre de superfície é a proposta por Rapini

Papoular que tem a forma : 

,(8,) =-I.+wpcos'8., 

c que equivale a um desenvolvimento de 'Y em séries de Thylor1 onde somente os primeiros 

termos não nulos são considerados, Nesta expressão To representa a energia livre de 

supcrficie na ausência de torques que causem a deforma<;ão do diretor: e 'wp a função 

energia de ancoramcnto. 

A transi~ão de alinhamento superficial, induzida pela temperatul1lt nos cristais líquidos 

nemáticos é um dos mais interessantes ramos de pesquisa da atualidade nesta área. Tra

balhos teóricos e experimentais [1.19 -1.23 ] foram feitos no sentido de inve.')tJgar o com

portamento da energia de ancoramento superficial de um crista1líquido limitado por um 

substrato sólido. 

1.11 ~ Determina«;ão da constante elástica efetiva de splay-bend. 

A teoria do contínuo proposta por Frank-Oseen [1.24] ê utilizada com muito sucesso 

para a descrição do comportamento elástico do CLN em seu volume. Nesta teoria três 

constantes elásticas /{llJ('};2jK33 são suficientes para a detcrmin~ão das propriedades 

volumétricas do CLN, ú são respectivamente denominadas de spl(LYI twist e bend. 

Para descrever a contribuição superficial na energia livre elástica, inicialmente Oseen 

[1.25J e posteriormente Nehring e Saupe [1.26J sugeriram que devemos levar em conta 

duas novas constantes elásticas quando a energia de ancoramento é considerada finita. 
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Elas são usualmente indicadas por k·14 e J..~13 c denominadas de saddle-splay e constante 

elástica mista de splay-bend. 

Recentemente cresceu o interesse de alguns grupos [1.20, 1.21, 1.27] na análise destas 

eonstantes pois como pode ser facilmente demonstrado [1.28] o termo k1A. não introduz 

nenhuma dificuldade na solução analítica do problema. A introdução do termo k 13 na 

energia total elástica torna o problema variacional mal posto pois a rninirnização da ener

gia total elástica para encontrarmos as deformações elásticas do cristal líquido nemático 

não apresenta um mínimo absoluto. 

No sentido de resolver o problema variacional, Barbero e colaboradores [1.29, 1.20] 

propuseram modificações na energia elástica de volume do CLN considerando termos que 

eram usualmente desprezados na teoria convencional, como veremos no Capítulo 11. 

Em pxperimentos convencionais onde a contribuição volumétrica é dominante. o termo 

dI' sltI>prfície pode ser desprezado e a teoria elástica do contínuo com as três constantes 

dústira..'i de Frank-Oseen funciona bem. Entretanto existem situações onde a contribuição 

:i1\IWrficial é dominante e o comportamento de alguns parâmetros físicos ( tal como a 

Lirre&ingencia óptica) dá acesso a medida da constante elástica efetiva de splay-bend J(13, 

que é deíinida como a soma da constante elástica usual de splay-bend k 13 e a constante 

elástica que aparece na energia de superfície proposta por Dubois-Violette e Parodio 

Como vimos, a transição superficial é um tipo de instabilidade induzida pela tem

peratura em CLN próximos à transição de fase nemático-isotrópico. Com base nesta 

instabilidade um modelo elástieo foi proposto recentemente [1.21] para interpretar esta 

transiçilo. no qual a dependência da orientação média do CLN ('om a temperatura é 

<Lllalisada. 

Com base neste modelo [1.21], a razão entre a constante elástica efetiva de splay-bend 

:\, I (' a nmstante elástica usual de Frank k = [(11 = K 22 = J(33 foi medida por meio de 

.. , :llV:b ,ipticas. Esta razão mostrou ser positiva e da ordem de 1, o que levou a concluir 

: •.• 1." i', 'n~as de dispersão não são as mais importantes para os CLN termotrópicos usuais, 

l'ara I)S CLN liotrópicos até o presente não havia na literatura resultados experimen
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tais pará a razão K13/k, que é denominada de eonst,ante elástka reduzida de splay~bend. 

Tais resultados são interessantes quando comparados com os termotrópicos, uma vez que 

nos liotrópkos e:1pcra-se que as foc\,as estéri<.:a.s sejam muito. importantes. 

1.12 - Crunpos superficiais e a constante elástica de splay-bend. 

Campos e.xternos aplicados sobre amostras de cristais líquidos podem produzir efeitos 

sobre a orientação desta.. A interação entro campos externos e os nemátlcos tem sido 

muito utilizadas para a determinaç-ão das constantes elásticas1 dielétricas ou diamagnéticas 

destes materiais. 

De\1do a pequena anlsotropia diarnagnética dos cristais líquidos1 o campo magnético 

externo aplicado pode ser considerado constante dentro da amostra analisada. Já com 

o {:arnpo elétrico tal resultado deixa. de ser válido pois a anisotropla dielétrica destes 

materiais é muito elevada! () que leva o campo elétrico no interior da amostra a ser 

dependente da posição, 

Existem outros efeitos que envolvem campos externos e são dependentes da posição. 

Dentre estes podemos citar: 

a - em um nemático em contato com. um material arllsotrópico, a interação de 'van 

der \Vaa1s relacionada aO campo elétrico cai com ;;:-3, onde z é a distância a um ponto 

qualquer da interface; 

b - a adsorção seletiva de íons que em uma camada de espessura da ordem do com

primento de blinda.gem de Debye (Debye screening), o campo elétrico decai exponencial

mente. 

A interação entre o éàID.pO superficial e o nemático pode apresentar uma dependência 

da energia de ancoramento com a espessura da amostra. 

Recentemente foi analisada teoricamente a infiuêncía de campos superficiais sobre a 

orientação nemá.tica, considerando ancoramento fraco [1.30). Nesta aproxima~.ão: o ali

nhamento da amostra nemática resulta da competição entre o l~ampo externo~ dependp.utc 
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da posição e lOt'alizado a uma dÍstântda mit'roseópje(i da tluperfície, ou o campo superficíal 

lora!, e a interação substrato--fase nemática. 

Estas con&'iderações nos leV'cllll a supor que a cúm;tl:Ulte elástica de splay-bend que se 

mede deve possuir também uma. c.ontribuição extrínseca ligada ao substrato uma vez que 

a '\c~ria<;iio vizinha à superfície tem a mesma forma funcional que a da constante elá.....'ticá 

de ,'ipla,y-bend como veremos a seguir [1.31]. 

1.13 - A influência de superfices tratadas com diferentes filmes de 

Langmuir~Blodgett sobre a orientação dos cristais líquidos liotrópicos. 

A orie:nta,ãú média superfidal das moléculas de um I,,:dsta! líquido termotr6pko dê

pt'w!c lilcensamente da composí~âo química da superfície com a qual se encontra em 

n~I:; ato. Este efeito pode ser explicado em termos da interação anisotrópica de \'3.TI der 

Waal::; pntre as moléculas da mesofase e as do substrato. De acordo com este ponto de 

\'i:'ita. a parte anisotrópica da tensão superficial: responsával pela orientação superficial, 

depende das propriedades dlclétrícas dos dois meios [1.321, 

Sabemos [1.331 que diferentes alinhamentos em cristais liquidos termotrópicos são 

obtidos se tratarmos a superfície isotrópica de vidros com diferentes surfactantes, Uma 

análise desta forma. para os liot,rópicos, até o momento e segundo o nosso conhecimento, 

m\o havia sido efetuada.. 

Em 1091 Oliveira e colaboradores [1.341 observaram o deslizamento da dire.;ão de 

a!l\'oralll('nto de um Cfistallíquido liotrópico calamítico sobre a superfície não tratada do 

"111m, Xaqucle trabalho foi invwtigada a resposta dinâmica do crlstallíquido liotrópico 

':/\'lda ;'t ação de uni campo magnético. Os resultados experimentais forrun explicados 

. ':!:,!rl(':'nndo a existência de uma bi-camada anfifilica ( como no caso de urna estrutura 

, .;:,\·!:lr i ('stabilizada pela superfície do vidro. 

; ',li. ~ llltcrpretar a orientação planar obsen'ada foi preciso utilizar o conceito de adesão 

. \ ll'ill disto1 no ruso estudado pelos autores) em pl'incípio não existe nenhuma 
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direção prívileglada- ( definida. como àquela na. qual o diretor do nernát:ko i:ie alinha na 

ausência de dístorçães no volume}. Entretanto existe um plano privilegiado uma vez que 

ocorre uma degeneração azimutal nas paredes da celà, devido à simetria da bi-camáda. 

A investigação experimenta.l com os nemáticos calamíticos liotrépicos submetidos a 

um {:ampo magnético mostrou de fato que a direção privilegiada local pode deslizar e 

girar sob a ação deste catnpo magnético {1.34]. 

1.14 - Objetivos do trabalho. 

Feita esta revisão do estado em que se encontram os estudos sobre a influência da 

superfície na ordem nemática. para os cristais liquidos em geral, poderemos dirigir nossa 

atenção de maneira mais específica pata OS liotrópicos, em temas que ainda se enContram 

em aberto na literatura. 

Como objetivos do trabalho pretendemos: 

a - determinar o valor da constante elástica efe:tiv-a de splay-bend K 13 para o cristal 

líquido liotrópico DaC11 NH,CII H20, utilizando a técnica da Microscopía Óptica de 

Luz Polarizada ( MOLP l, pela deterlllÍllação da orientação do diretor no volume em 

função da v'aIiação da temperatura; 

b - utilizando a fi.fOLP, analisaremos a in:Iluência do ferrofluido sobre as propriedades 

de superfície da amostra liotrópica dopadas com diferentes concentrações de partículas 

magnéticas, isto é, possíveis alter-açães na constante elástica efetiva de splay-bend nesta 

situação devido à."i contnôuições extrinsecas; 

c - utilizando as técnicas da 1IOLP, e análise da transmítânda da. luz versus o ângulo 

de polarizaç'.ào (O): analisaremos a influência do tratamento das superfícies de lâminas de 

vidro preparadas com diferentes filmes de Langmuir-Blodgett, sobre a parte anisotrópica 

da tensão superficial na amostra liotrópica dopada com fcrrofluido; 

d - propor um modelo toorico que justifique os resultados obtidos no intuito de en

tendermos qual a importância. da contribuição extrínseca, característica da interação da 
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interface substrato-l.'l"i.\;ltalliquido, para ó V-.llor da constante elástica efctlw de splay-bend 

nos cristais líquídos liotrópicos. 

A est·rutura da tese obedeçcu á l:ieguinte organíza<;oo: no Capítulo II desenvolvemos 

a parte teórica ligada. a. óptica do procedimento t',.x:perimental que utilizamos e os desen

\'olvirucntos e modelos fenomenológicos usados na. construção do nosso modelo teórico, 

Ko Capítulo IH detalhamos o procedimento experimental e no Ca.pítulo IV efetuamos 

a análise dos resultadas e discussôes, As conclusões e perspectivas se encontram no 

Capítulo V e nos Anexos estão as publicaçôes geradas por este traballiQ. 
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2.1 - Óptica dos cristais. 

2.1.1 - Os raios ordinário, extraordinário e a birrefringência. 

o fenômeno da birrefringénda ou dupla refração foi observado pela primeira vez por 

Erasllius Bartholinus em 1669 que fazendo incidir lUIL feixe luminoso perpendicularmente 

a uma dU5 faces de um romboedro de ca1cita1 ao atravessá-lo se subdividia em dois. Um 

destros obedecia a lei de Snell ú foi denominado de raio ordinário. O outro, que violava 

ti lei de Snell, pois seu ângulo de refração era diferente de zero l foi denominado de raio 

extraordinádo, 

Frcsnell e Arago ( 1811) demonstraram que os raios ordinário e extraordinário na 

cah·it;l. C'5tavam polarizados perpendicularrnente um em relação ao Outro. A luz que COm

puniu! () raio ordinário vibrava formando uln ângulo reto com o plano que continha a 

tl'Hj!·tória deste e o eixo óptico, e a luz que compunha o raio extraordinário vibrava no 

plano. O desdobramento destes raios l ou imagens, indicava que o índice de refração de

v{>ria ymiar de acordo com a direção de vjbrat;ão da luz no cristal, fato que foi constatado 

[2.1]

2.1.2 - Isógiras e curvas isocromática5# 

Se houver uma substância anisótropa sobre a platina de um microscópio, transformado 

em {'on05('ópio~ cm que os polarizadores estejam cruzados, a dupla refração fará cOm que 

apan-ç:-tm figuras de interferência na ocular. As área..q e curvas destus figuras constituem 

ll."; i."()güa...; c curvaS joocromática.."i • 

.\:.i i:-;ó~ra.s: são áreas escuras ou cinzentas que se deslocam ou não, quando gíramos 

H : :.d ioa do tllicroscópio. As ClU'VM lsocromáticas são faixas ou áreas coloridas que se 

.: ,_ .::! II Wll! sistematicamente em relação às isógiras. As isógiras € curvas isocromáticas 

li,':., q::-IHI;'; uIlÍaxials e bíaxiais são mostradas na Figura 8. 
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Através da análise destas figuras de interferência podemos determinar a orientação 

óptica dos cristais, além de nos permitir uma estimativa da bittefringência, da espessura 

da lâmina estudada e do sinal óptico da amostra !2,1J. 

Em nosso trabanw uma das técnicas utilizadas é a medida da diferença de caminho 

óptico através do desloca.mento das isógíras. Este deslocamento é introduzido pela mu

d;mça de orientação óptica da nossa amostra de cristal líquido em ftmção da temperatura. 

Figuro. 8 : Isógims e curm18 isocromÁ.ticas de cristais bio.xi.ais ( superior ), uniaxi.ais 

( inferior 4 esquerda) e uniaxial com ei:to óptico inclinado ( inferior a direita ). 
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2.1.3 - Equação de FresneI para a propagação da luz nos cristais. 

As figuras de ínterferência resultantes da passagem de uma radiação eletromagnética 

por um nistal, quando obsentadas por ("onoscopia, são o resultado da interação desta 

radiação ('om o meio. Partindo-se das equações d~ i\lax:weil para um meio isotrópico, não 

magnético Jl = 1 e não {'ondutor~ II = O e considerando que o sinal eletromagnético tem 

uma dcpC'hdência espaço-temporal do tipo {expi {wt - k, r} 1onde k = wns 1 w = 21T11 e 
c 

(; H n:!lo{'idade da lúz, a relação entre o vetor deslocamento D e o campo elétrico E tem 

a forma: 

D = ,," [E - S (5' E)J. (2.1) 

.s t', 11Ill vetor unitário perpendicular a superfície plana de fasé cOnstante da ondat cuja 

dín'\'üo pm meios arllsótropos não coincide necessariamente com a direção de propagação 

da t'nergi<\. e n o índice de refração do meio. A velocidade com que a ~;uperfíde de fase 

cOIlstante se propaga cln é denominada veloddade de fase [2.2]. 

Em um cristal anisotrôpico, a. l'C!:.-posta à excitação elétrica pl·oduzida. pela. radiação 

Jncid<mte não é a mesma em toda..<; as dirC(,0es, Esta anisotropia elétrica é introduzida. na 

relação entre D e E através do tensor dielétrico +r 
Em tel1110S das oomponentes do tenso! die1êtrico, na notação de Eínstein: 

Dk = êklEl' 

Para qnc O principio da conservação da energia não seja violado ~ deve ser real e 

~ilIl(-·ll'k(). isto é: 

•ek( = e1.'1 e: Irkl = êrk· 

'·;,:!:,,!.j{'nlllJlo a sltuetría de 7 1 a equação da densidade de energia elétrica We = 

.'. :.,r pode ser colocada na forma da. equação de um elipsóide. É possível entãó 

'-:.' "ll; ntl' um sistema de coordenadas cartl'Sianas ortogonais tal que somente as compo
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nentés k = l aparC)'am. Este tensor é dito diagonalizávcl, e o.s novos eixos reeebem a 

denominação de eixos principais. 

Ex Q o I 
... = ro EU o I' 

\ o o <, I 

As quantidades ez , Eu. €z, siio os valores principais de '"r, e neste sistema teremos: 

Der = f!;rEa; \ Dl! = eyEy c Dz = EzEz· (2.2) 

De (2.1) c (2.2) a equação para os e.ixos principais tica: 

n2 lE" - $k(s,E,)] - <kEk = O, 

ou como k = I = (x,y;z)) 
E =n 2.,,(E·.)

k n2 -Ek, 

Em meios materiais onde Jl i: 1 o mesmo desenvolvimento nos leva a: 


z
E, = n 8, (E . s) (2.3)
n 2 - JU,r;; . 

n

Esta equação é formada por três equações lineares e homogêneas em (E.,.:, Ey,Ez). 

Para valores não nulos das componentes, o detenninante associado deve se anular. Então. 

1 as componentes de s(s;t', S!J,3~) e as ('.onstantes dielétricas princípais Ex,ey,El! devem 

obedecer certas relações. 

Multiplicando (2.3) por Sk e adicionando as três equações chega-se a: 

1 S2 ~ s2 
_= Jl + Y + __' (2.4)

2 2 2 2n n - j.lê:r; n - J1E'J n - fiE", 
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Definindo <:i$ veloeidades príndpalli de propagação como: 

f'x=_C_ l.' _ C c";J1Ex' ,- ";J1E,' v, = ";J1E, "a velocidade de rase como vp = c/n, 

e t'onsidcrando que s; +3; +-.5; = 1 a eq.(2A) é escrita como: 

82$2 82
..,,2'-,;+ 1j + <; =0 (2,5)
'lJ2_V:.! v2 _u2 v2 _v2 ' 

P 3: P 11 P li 

As <'qual;õe. (2.4) e (2,5) são fo1'l.llliS equivalentes da eqnação de Fresnel [2,2], 

O resultado importante da análise da passagem de unla onda plana monocromática 

arr<lVl'S de um meio anisotrópko é a possibílidadc da existênda de duas polariza~õés 

IhH'arL'S ü duas velocidades diferentes de propagação. em qualquer direção dada. 

2.1.4 - Figuras de interferência produzidrus por placas cristalinas uniaxiais. 

Oti tTistais são classificados cOmO uniaxiaís quando duas ou mais direções crista

!ográfi<:<:!!'i equívdlentes podem ser localizadas em um mesmo plano. Fazem parte deste 

gTHpO 05 cr1Staís; trigonal. tettagonal e hexagonal. Se tomarmos o eixo z perpendicular 

ao plano das direções allitalográficas equivalentes então e~ = E'y :fi ê-z' 

Seja um feixe de luz monocromática. lineacrnente polarizada incidindo perpendicular

mente em uma placa cristalina de espesslll'a h. Dentro desta, cada raio St~ subdivide em 

dois, l'oru diferentes velocidades de propagaçâo~ c ('om seus vetores D' e 0" vibrando em 

.tu",s direções mutuamente perpendiculares entre si e fonnando mn ângulo reto com a 

lt<mEal ,'t placa. Se ao deixar a placa introduzirmos um analisador em suas trajetórias, 

: I' idl'n'u:os. isolar as componentes de cada um dos raios em uma determinada direção e 

·,.ll·~l,,:-; interferir no plano focal da ocular como mostra a Figura 9, 
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Figura g: Componentes do feixe de luz nlonoc1'Omática linearmente polarizada que 

incide perpendü:1Úarmente em uma placa cristalina de espessura h. As componentes og 

e af são obtidas após a introdução do polarizador e analisador respectivamente. 

Nesta figura. OP e OA sâo as direc,,'ÕeS do polarizador e analisador, que formam entre 

si um ângulo X I e .p o ângulo entre OP e D'. A amplitude da luz incidente na placa está 

representada pelo 'vetor DEl paralelo à dir~ão do polarizador. Suas componentes nas 

díreçõcs de Df e DI/ serão: 

Ob = E cos,; e Oc = E sen<j\. 

O analisador transmitirá. somente as componentes paralelas a OA cujas amplitudes 

serão: 

Of = E <10''; coo(,; - xl e Og = E sen<j\ ,en(4) - xl· 
Ao emergir desta, estes raios apresentam uma díferença de fase ó dada por [2,2]: 

2"
Ó = >: (d - ,i/lho 	 (2.6) 

A Íntensidade resultante da interferência é dada por; 

I = II + 1, + 2)1. +1,c008, 
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onde [I e h ~ão as intensidades das ondas. 

No casa dos polarizadores estarem cruzadas esta intensidade escrita em termos do 

quadrado d"" arnplitud... torna a forma [2,21: 

h = E'sen2(2f,!\)sen'(~)' (2,7) 

As ('m\"aS nas quais tP é COnstante sào dlama.das isógín15\ C: se b é constante sào 

chamadas de Ísóeromas, As ísógiras dependem da orientação do eixo óptico da placa e são 

independentes da espessura e do comprimento de onda, a menos que ocorra a dispersão 

de eixos. isto él ê = e{À). As Ísócromas dependem da direção da normal de onda e da 

espt':>.'íura das placas. Este nome deriva do fato de que se uma luz monocromátjca é 

usada. as linhas formadas são de mesma coloração [2.2] . 

. \ fig1ira formada pela Ínterferência dos raios ao atravessar uma placa cristalina de 

fac(';; paralelas inserida entre polarízadores cruzados é teoricamente obtida a partir das 

eqll<l.ções de Fresnel da normal de onda. A eq.(2.5) pode ser reescrita como: 

.'(,r'(''(ip - ')('v p - V')z + By'(''Up - til'')('v p - Vx') + Sz'('v p - Vx')(''tJp - ti!!') = O. (2,8)ulI 

Para um cristal uniaxial com o eixo ôptíco na dire<#io z, ternos; v: = = Vo e V z = tiaVu 

( Uo é a velocidade do l'aiO ordinário e "L'e do extraordinário ). Então a eq.(2.8) assume a 

fornm: 

(v; --v!) [(8; ~ s;) (v; - v;) + .~i (v: -v;)J = O. (2,9) 

St: 8 ('; () àngulo que a normal de onda s forma com o eixo z então: .Y~ + $; = sen2Be 

s; ~ "",,2 g, Ca eq,(2,9) fica: 

(t,~ - 1,;) [(1.1; - v;) Sén1e+ Cu; - v~) (~OS2 B] = 0, (2,10) 

l'!:._,,~ I.Hl.l7i sao: 

" ,2 (2,11)Vp = tI"'l 
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v~J = V;COS2 B+ '/J~sen'l{}. (2.12) 

De (2.11) e (2.12) teremos: 

'urZ _ u"'l :::::; (v2 _ <1)2)sen2()p p o e ' (2.13) 

Como a velocidade v = cJn t a eq.(2.13) pode ser reescrita. como: 

~ __1_ = ( ~ _ ~) sen'O. (2.14)
nrl n"2 I n2 n2\ o , 

Em multos casos a diferenç.a entre estes indices de refração é pequena comparada com 

lseus \'atores. Fazendo ri = (ri +n'J )j2 e supondo que n = n+Ô:n e nll =1i-D..-n. onde 6.n 

«1, o lado esquerdo da eq.(2.14)1 em uma primeira aproxímação, fica igual a n" - n'. 

Efetuando a mesma linha de raciocínio para o lado direito~ a equaç.ão resultante toma a 

forma: 

n" - n' = (!te - no)sen2e. (2.15) 

Para uma incidência segundo mn ângulo qualquer com a normal à superfície do cristal, 

a forma geral da diferença de fase 8 passa a depender do ângulo médio (e,) de refração 

dos dois feixes no ínterÍor do cristal e é escrita como [2.2]: 

5 _ 2r.h 
- Àoos(}.J (nU - Ui): 

então de (2.15): 
21fh( ) 21) = _._- ntt - na sen (J. (2.16)

ÀCOS()2 

Fazendo p::.:; hj COS(J21 que representa a trajetória média dos dois raios no ínterior da 

placa ( ver Figma 10 ), a eq.(2.16) assume a fonna: 

2np .)
6 = ~··~(n, - no)sen~e.

À 
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o termo psen2f) = C oode C=: l'Orultante, representa a ~'Upl~rfide de diferença de fase 

constante. 

Para visualizar a forma uestas :mperfícies tOmàmOS os eixos càrteslános com z ao 

longo do eixo óptico fazendo: 

p2 = x'l +y'l + Z2 e /sen2B= x2 +y2. 

Teremos para a difel'en~a de fase constante: 

(,,'+y')' =C'(x2 +l+z'). 

Esta superfície pode ser gerada pela rotação das curvas x-'l = C"2(x:.l + z2) 00 redor do 

eixo z. 

A g;randes dístâncias da origem (z2 »;ti) a. curva se aproxima assintoticamente de 

uma parábola 

,,' = ±Cz. 

Nas vizinhanças do eixo :li , 

c' =, "" , = x'. ( 1 - '"z' + ".)x +z X" 

a curvá se aproxima da hipérbole 

X2 _Z2 =G2 

como pode ser visto na Figura 11. 
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formação- das figuras dI: interferência 

--_.._._-----' 

Figuro 10 : Repre3entação da trajetória média p dos dais raios no interior da placa 

cristalina. responsável pela formação das figuras de interferência . 

._----~.. 

' " ._-~---,--+;+H
" '. J: 

FiYW?l 11: Superfieie gerada pela mtnção das curvas x" = (JI. (2:2 + z:l') ao 'redor de z. 

2.1.5 - Cálculo da diferença. de caminho óptico, 

1),,, "1,.(2.11) • (2.12) considerando que v = cln, teremos: 

np'-- nOl (2.17) 

40 

http:1,.(2.11
http:�ptit".ll


e 
1 

/I - '19 (2,18)np - temz/}..L ~ 
T' n" 

A diferença de caminho óptico entre os raios ordinário e extraordinálio de um feixe 

de luz cujo vetar k é paralelo ao eixo z em um cristal líquido de espessura d é dada. por: 

~ 
A = JAn{B)dz. (2.19) 

-i 

onde: 

(2.20)
An (8) = n. [Jl- (1 _ 1;;il.en20 -1]' 

Fazendo R = (1 - ;i)! teremos: 

(2.21-a)r 1 -1].An (8) ="o cv'1 _ llien*e 

Para R < < 1 podemos escrevor: 

An (e) = ~nollien2e, 

devolvendo este resultado na "'1.(2.19) e consirlerando no volume e(z) = <P' teremos; 

I Rd 2'D. = 2no sen <l'õ 

e no limite de pequenos ângulos: 

1 r.>A.'A = -nod, "+',. (2.21-c)
2 
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2.2 - Desenvolvimentos fenomenol6gicos. 

2.2.1 .. Meios ordenados e o parâmetro de ordem. 

Um meio ê dito ordenado quando é possível definirmos um parâmetro de ordem, isto 

é! urna propríedade que existe dentro de certo intervalo de temperaturas. e que se anula 

fora deste, Corno exemplos podemos citar a magnetização dos materiais ferromagnéticos, 

que desaparece quando T = Te ( Temperatura de enrie ), o grau de organizaç.ão das 

moléculas eru um cristal liquido na fase ordenada, que também desaparcre quando atinge 

a temperatura de transi~ão para a fase isotrópica, etc. 

Estes meios ordenados, nOS quais ocorre 11rna transição de fase. podem ser caracte

rizados por um parâmetro de ordem que tanto pode ser um escalar, um vetor como um 

tensOr, A determinação em cada temperatura dos valores de equilibrio e amplitudes de 

flutua~ões deste parâmetro determinam o estado do sistema e passam a ser fundamentais 

na teoria das transições de fases [1.3, 2.4]. 

Em 1937 Landau propõe urna teoria fenomenológica sobre a dependência funcional da 

densidade de energia livre, do parãmetro de ordem e suas derivadas espaciais l próx.imo a 

uma tra.nsi~ão de fase de segunda ordem. Nesta região a função densidade de enru:gía livre 

pode ser desenvolvida em série de Taylor do parâmetro de ordem e suas derh'adas espa.

da1s1 onde os (:Deficientes do desenvolvüueuto ~ão dependentes da temperatura, pressão 

e outras grandezas ligadas à transição de fases, Os coeficientes do desenvolvimento são 

obtiúos levando-se em conta as sillletrias e ("aractel'isticas que o problellla exige. De posse 

dos ('oeficíentes não nulos, determinamos o paràmetro de ordem impondo que a densidade 

de energia livre seja mínima. 

Esta teoria foi generalizada por de Germes que. definindo um parâmetro de ordem 

tensorial, passa. a incluir as transições de fases de primeira ordem) como as que ocorrem 

nos cristals líquidos [1.3]. 
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2.2~2 - o desenvolvimento de Landau. 

Em ulllmeio uniforme no qua.l o parâmetro de ordem (o:) não depende das coordenadas 

espaciais. a densidade de energia livre de Landau f pode ser e.xpressa como: 

1= I (tJ,T) , 

onde T r: a temperatura. 

Se O.si~Wlu.a apresentar uma transição ue fases ue segllIl<.la ordem em T = Te se espera 

(T <:= () para T > Te e q i- O para T < Te 

C011:0 I..'[li uma transição de fases de segl.lllua ordem o \'alor de (J varia eontínualllente e 

pCH:P ~wr mbitranamente pequeno próximo de T = Te, a densidade de energia livre, nesta. 

I't<:.,!.iúo< \' desenvolvida em série de potêndru:; onde BOO coul:iideradoti :mfidentes somente 

O!-i p:<bwÍros termos do desenvolvimento em torno de (J' = O: 

81\ 1 (8'/) , 1 (83
/\ 3, 1 (õ'1\1

!(tr,T) =/(O,T)+ -8 I "+2-' 8 2 +-6 8 3: IJ T- : 8': IT +"" (2,22)(7( (f/o \" ij ()' /o 24\" /0 

Fazendo 

(ai) (lP!) 1 (831) 1 (õ'I),\ (T) = 8(f o' A (T) = o,,, o' B (T) = Z [),,> o' C (T) = 6 alf' o 

{' dmmaudo lo (T) = I (O, T) a equação (2,22) fica: 

1 1 1
f (lT,T) = lo (T) + ,1(T) " + zA(TJrrz + 3B (T) ,,' + :iC(T),,'. (2,23) 

, 1:- \ ,q'tieientes do desenvolvimento À, A) B, C1 são obtidos ti partir de consider-d<r'Ôt;S 

." -o" ..xistír a simetria f (17, T] = f (-'" T), os coeficientes das potência., ímpares 

. ",,,,;; ..,ro de ordem se anulam; ), (T) = B (T) = O . 
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Landau c:oIlliidera que o ('Deficiente C (T) deve variar lentamente com a temperatura 

se comparado a A (T) , o que perru.ite a sua. SlJ.bstítuiçào por uma constante C > O 

próximo à transü;ão. A análi::;e de que em torno de T = L;, a deve minimiZár f (a. T), o 

leva a escrever o coeficiente A (T) . na forma: 

A (T) = a (T - To) onde a é uma constante positiva. 

A equação (2,23) pode ser reescrita como: 

1 , 1 ( 4I (O",T) =lo (T) + 20 (T - T,)a- +;j;C T)a , (2.24) 

ondea.C:;. O. 

2.2.3 - O desenvolvimento de Landau-Ginzbw·g. 

Se o parâmetro de ordem sofrer variações espaciais, isto é; (J = (J (r) então: 8u'i/8xj =I 

O. Os índices i e j representam as componentes cartesianas (X'Yl z), 

Tal situação pode ocorrer não sô em deformaçÕf?S existentes no jnterior do meío como 

nas vizinhanças das superfícies limitadoras do sístema. Nestas regiões é de se esperar 

que a densidade de energia livTe não uniforme seja maior ou igual a do meio lmiforme; 

"'U" lu . 
Esta nova função é escrita como: 

ElJ. )
iNU = fNV ai, Da:; , T .( 

Se Ôf7i/ÔXj é um infinitésimo, o desenvolvimento assume a forma: 

IJINU ] I)u, ~ [ 1J2fNfl 1aUi 1)0", +... (2.25)
INU~"iU(U"O,T)+ ,&(~) o&"'! +2 &(:;)I)(~) .I)Xjl)xl 

Fazendo 

(. [l)iNU ] 
e Kijkl [d'INU]

f;Jij = a(!frLi.) = I) (8Ji) & (!!J!:.)
&xi !) &:j {)XI (! 
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â eq.(2.25) é l'L"e&"I'ita t"Orno: 

( 80,) ()' 8", I,. du, D/hf NU (fi'D-,T -- (2.26)=fu (f,T +iJ"I)-+-2"i'k/a ' 
Xj Xj Xj dJ:l 

onde lu (u. T) = Ixu (<Ti, O. T). 

A análüm: doo t"oefidcm:t;l:i torna~se mais ("Iara no ('asa unidimensional em qltC a = (T (z). 

)i(>$ta situação: 

de! ) 1eu (eu)'Isu ( 0', ez,T =fu+!~ez +2K ez 

Como 8cr/Dz pode ser negativo e como f NU 2: lu , faz-se /3 = Q, e a eql1ação (2.26 ) 

passa a ser escrita como: 
1 2(d

INU = (2.27)lu + -K .l!.)
. 2 8z 


~o \ ·().so geral: 

1 8(J'i 8IIk 

(2.28)INU = lu + '2 K ijkl DXj DXI ' 

Exislrm materiais para os quais ,8 :f 01 o que leva a energia livre do estado distor

t'!do a não ser um mínimo, Como exemplo: nos cristais líquidos é o que ocorre Gom os 

colestérkas. 

2.2.4 - O desenvolvimento de Landau-de Gennes. 

No::; tTlstais líquidos a transição de fase nemática-isotrópica. é de primeira ordem, pois 

! ':11 T = TI:' DéOtre uma desooHtinuidade no parâmetro de ordem, que salta de zero na fase 

i:,mmph'u para um valor não nulo na fase nemática. 

PHl'tt os CLN1 de Gennes define o parâmetro de ordem {'orno O tensor quadrupolar 

, J [rI 1-11jas componentes sâo escritas como: 

Q'j (r) = ~S (r) [n, (r) nj (r) - ~8,J1' (2,29) 

';. 1\': 1/'1 (r) são àS componentes cartesianas do direoor n do CLN! liij as tomponentes do 
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tensor identidade e S (r) o panlruetro de ordem e:::icalar, O novo desenvolvimento para-f contém somente as combinaçÔC5 escalares de Q (c) e de suas derIvadas espaciais. O 
,..,.. ...... )termo linear em Q (r) é eliminado pois Q" (r), que é o traço de Q (r ,é identicamente 

nulo. Observação: Já para os cristais líquidos liotrópícos Thledano e colaboradores [2.3] 

demonstram que- Q traço -Q {r) não deve se anular. ~/J;,s implicaç.ões desse resultado nos 

cálculos apresentados a seguir ainda se encontram em fase de análise. O mesmo ocorre 

tom o coeficiente do termo linear na derivada espacial de ~(c) pois não podemos cou

stnlir um escalar com esta derivada. Já {) termo cúbico, que era eliminado nas transições 

de fase de seg1mda ordem, neste desenvolvimento é mantido pois é possível construir um- ~escalar partindo de três tensores e também porque Q (r) e Q (-r) nos cristais Iiquidos 

representam estados diferentes [2..1]. 
<-->

Corno a densidade de energia livre deve ser simétrica ao redor de Q (r) = 0, e como 

o traço da matriz resultante de um produto de matrizes é um escalar, o desenvolvimento 

de Landau-de Gennes assmne a forma: 

1 1 1 1 
f:::: 2'AijklQiiQkt + SB,'jklmnQiiQklQmn + 4:CijklmnpqQíiQklQmnQpq +2KijklmnQü',kQlm.•ll 

(2.30) 

onde Qij.' = DQ,j!Dxk. 

No caso de -Q ser independente da posição1 a densidade de energia livre da fase 

nt!mácka uniforme é escrita como: 

1 1 1 
!lI :::: 2Aijk1QijQkl + 3B;jklrlUlQijQklQnm + "4CijklmnpqQijQkIQnwQpq. (2.31) 

Decompondo os tensores A, B e C em termos do tensor unitário de componentes 8ij 

a éq, (2.31) pode ser e,."i:crita na forma: 

1 * 1 ,1~ z iiu = ia (T - T,) Q'jQji + 3BQ'jQj.Q", -:- 4: [O, (QijQji) + OZQijQjkQk,Q"J' (2.32) 

onde T; é uma temperatura um pouco abaixo de Te. É interpretada fisiCAmente como a 
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tempemtura abaixo da qual o super-re:;friamento torna-tie impossível. a > O, B, C1 e C2 

são independentes da temperatura. Substituindo a eq.(2.29) em (2.32) teremos: 

'u = ~a (T - T') S' -'- ~BS' + :!..CS"' (2.33)}, 4 " 3 16' 

onde C = C i + 4C2' [2.4]. 

2.2.5 - Landau-de Gennes e a Teoria elál!tica de Frank-Oseen. 

~ 

Supondo Q dependente da posição, n ~'ristal líquido nem.:'Ítico passa a ser descrito 

pelo t,('nsol' Qij = Qij(r). então Qij,k = 8QijíÔXk '# 0, o que faz (',oID que o termo do 

dt'~t'll\'olviIlltmto de Lanuau-de GeuutJs ~J(ijklmnQij,kQlm,fI não só não Sé anule como passe 

a :-.t'l' associado à energia de distorção, cujo significado é similar à densídade de energia 

t'i/i~r.ka da teoria da elasticidade de Frank-Osetln [1.24, 1.25]. 

Considerando S uniforme, o termo elástíro do desenvolvimento de Landau-de Gennes 
<-+ 

L' ~'~Tito como a densidade de energia elástica, proposta pOI' Frank-Oseen, onde K assume 

o papel do ténSor elástico. 

J, 2"
1 

KijklmnQij.kQlm.n = 

21 [ Kl1 (divn ()' + J(",(n x TotU) (2.3,1))' + }(", n . rotn '] . 

Esta t'quação é a expressão fundamental da teoria do contínuo para os CLN [2.4]. 

.\h~ta aproximação [(11 = K 3J = CtS1. e K'12 = JJ:~onde ex e p são independentes da 

1 ,'u1l)t'ra!.11l'a. A relação K1I = K33 é válida somente nas vizinhanças de T:::::::: Te' Na fase 

:.,,:::.iri(";t usual J{ll ;j:. K33 {2.5]. 
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2.3 - Extensão do modelo elástico. 


2.3.1 - A teoria elástica de Nehring-Saupe para os CLN. 


A origem de k 13 • 


Uma nova proposta para a teoria elástíca,\ desenvolvida por Nehring-Saupe, passa a 

(:Qllsiderar o teI1llO linear na derivada espacial de seg1.uHla ordem das ("ÚIllponeutes do 

diretor. Este termo contribui pa.ra. a densidade de energia livre pOl::i é da mesma ordem 

que os termOl:i quadráticos das deriV'ddas espaciais de primeira ordem. A densidade de 

energia livre é escríta como: 

1
h (Qij,k, Q",,,) il1 (O) + 2KijkITll1IQij,kQ/'f/'I,1I + NijklQij,kl 

+2'1 
AfijklmnpqQij,klQmn,pq + I4jklmnpQij,kQ/m,np' (2.35) 

Os coeficientes dos termos de segunda. ordem J(, Ai e R, são çonsidcrados indepen

dentes da teIuperatura e dCí"nmpostos em termos do tensOr unitário, R é nulo pois contém 

um número ímpar de índices e somente tensores com números pares de índices podem 

ser construídos com o tensor unitário. 

O tensor -N é decomposto em termos do tensor unitário e do tensor parâmetro de 

ordem. 

Considerando que; Ni.jkl = Njikí = Nijtk = Njilk I teremos: 

NiI", = N15ij6", + ~N, (8ik8jl + 6,,6j .) + N,OijQkl + N.OklQij + ~N& (6ikQ;I + li"Qjk). 

(2,36) 

Então a terceira parcela da eq.(2.35) fica: 

Niik1Qi)',kf = NzQif..),'k + N'lQi.j.ij + N3QklQii).'1 + N4QijQij.,kk + N...QilQ.j,il. (2.37) 
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Como Qú = O ( traço de Q ) os termos em N t e N;'J não çontribuem para a energia 

elástica. 

A eq.(2.37) pode ser colo{'ad" na forma: 

N'jklQ'j.kI = 	 N, (Qij,') ,j +N, (Q'jQ'j,k) ,k +N, (Qj,Qij,l) ,i + 

[N,Q'i,.Q'j.k + N,Qj",Q'i.']· (2.38) 

Considerando a situação de ancoramento forte, a energia total da amostra de um 

CLêl é obtida pela integral da eq.(2.35) : 

F = fff fd (Q'j.kQ'j,.,)dV, 

l1nclt' l' é o volume ocupado pela amostra. 

r ::laudo o teorema de Gauss após a substituição de (2.38) em (2.35) a integral é escrita 

como; 

p = ~ f11 [KiJklmnQij,kQlm,n + l\-fijklmnpqQij,kiQmn,pQ] dV+ 

ff [N,Q'm.j + N4 QijQ'j.m + N5QjlQmj,l] vmdI;. 	 (2.39) 

Netita L'quação E é a superfície de V e v o vetor unitário perpendicular a dE. 

/('" e o novo tensor elástico ligado às deri"''3.das espaciais de primeira ordem, renor

tnalizadas por N,., e No., Considerando que n· n = 1 e njni,j = O chega-se a: 

N'lQim,iVm = N"2S(ndivn - n x rotn) , v, 

N4QijQij,mVm = Ot 

1 	 .
N,Qj,Qmi.,vm = aN. [2 (n x Totn) + nd,vn]·//. 
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o terruo de superffde da c'q.(2.S9) é então "",rito na forma: 

ff [Ac" (náivn) - kZ1 (ndivn + n x rotnl!' vdE, 
E 

onde k13 = 2N'lS + !N:sS2 e k'JA = NJ,S·t- ~N5g2, 

k13 e k'M são as constantes elásticas introduzidas por Nebring e Saupe e denominadas 

respectivamente de splay-bend c saddle-splay [2.5][2.61. 

2.3.2 - Aproximação pseudo~molecular para a determinação das constantes 


elásticas em 


cristais líquidos nemáticos. 


Rerentemente R.narbcrj e G.Darbero [2.7), mostraram que os termos lineares nas 

derivadas espaciais de segunda ordem~ desempenham um papel fundamental na deter

minação das constantes elásticas, qnando se considera determinadas forças intermolecu

lares que dão origem à. fase nemática. 

A aproximação pseudo-molecu1ar [2.7] considera a lei de interação entre dois pequenos 

volumes no interior do meio como sendo do tipo G (n, n'; r) . 

Um elemento de volume dr, localizado em R, e o outro dT' em RI = R + r j possuem 

:,,'Uas orientações nemáticas caracterizadas por n = n(R) e ri = nCR/) respecth'Rmente. 

G (n: n' 1 r) pode ser desenvolvido em série de potências da forma: 

G(n, 0', r) = - L Ja",,(r)(n' u)" (o' . U)b (n· 0')' (2.40) 
o,i>,c 

onde u =:: 1 e a. ('A)ustante de acoplamento Ja be depende soment~ do módulo de r e não 
r " 

de Sua direção, desde que a lei de interação seja invariante com respeito à rotação. 

Considerando 1n - ti 1=1 n(R') - n(R) 1«1 "possível úesenvolvermo, (2.40) em 

série de potências de 6n = n' -no Para se obter a densidade de energia elástica desenvolve

se Dni em série de potências de Xi que são as componentes cartesianas de r. 
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A densidade de energia livre f é obtida integrando o resultado do desenvolvimento 

de G no \'olumc V", que inclui o volume delimitado pela lei de interação e as dimensões 

molecuiares. 

I(R) =~ f f f G(n,d,r)dv. 

Como dependendo da forma e da anisotropía das moléculas esta integral teria difícil 

sólnção. considera~se para simplificar os cálculos, uma aproximação esférica. Na apro

ximação de campo médio, o resultado para a densidade de energia elástica do CLN é: 

f = 	 Jo + ~ [[(ll (di.vn)' + [(22(n·rotn)' + K33 (nxrotn)'] + k13div (ndivn) + 

(K", + k,,)div(ndívn + nxrotn)+[(ldi.vn. (2.41) 

Em (2.-41) la é a energia do estado não deformado e Kll,K22.K33,k13 e];;.lA são as 

l"\mstantt~S elástkas usuais dos cristais líquidos nemá.ticos. Kl é lima constante linear na 

(ll'ri\11da espacial de primeira ordem de n chamada Bpontaneous spluy . 

Como resultado final teremos: 

1 J.(o., b, c) (3ub )
[(1l=2~,(a+b+l)(0.+b+3) \o.+b+l +c , 

1 J4(a,b, c) (ab )
[(22=2f(o.+b+l)(o+b+3) o.+b+1 +0 , 

1" J,(a,b,c) (ab \ 
[(33=2.;1.,(0.+&+3) 0+b+1 +c;' 

b 
k.3 = -~ L J,(a,b,c) (a + b+ l)(a + b+3)'

",II,c 

1K"+k,, = ... EJ4 (a,b,c), 3b+c 	 (2.42)4 ""b,e ' •. ,~\t ., ... " • 

.'!": 

.J,(a,b,c) = 4"f00 

Ja.~,(r)r4dr. (2.43) 

"o 
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Em (2A3} ro é da ordem das dimensões moleculares [2.8J. A constante elástica KI é 

dada por: 

K, = -~ 'L ff f Ja,b,o(r)b [In. U)"-b-! - (n· U)"+b+L] r'drd0., (2.44) 
a.~.c VI\' 

onde V;v é o v'Olurnc de interação. K! só não será nula quando o volume de interação for 

incompleto1 isto é. quando estivermos próxímo a superfície que limita o meio. Então /(1 

deve ser considerada simultaneamente com k 13. 

Considerando que Kl(n) = -K1(-n) o termo ligado a. densidade de energia K1diun 

pode ser reescrito como: 

K ldivn = ~K DVpn . vdivn~ 

onde agora J<ml"p(n) =Kvvp{-D), é a constante elástica que aparece na energia de su

perfície proposta por Dubois-Violette e Parodi [2.9], e esta ligada a K,. Do exposto acima 

podemos concluir que nas medidas experimentais da constante elástica de superfíciel o 

resultado obtido é uma constante elástica efetiva K13 = k13 + KD\fp. K 13 é denominada 

de constante elástica efeth ... de splay-bend [1.21J. 
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2.4 - A medida de [('ta. 

2.4.1 O modelo teórico para a determinação da constante elástica efetivaw 

K13. 

A extensão do modelo elástico. 

Após a breve revisão efetuada nas seçÔ€S anteriores! apresentaremos o modelo básico 

pura ú desenvolvimento do nosso trabalho e sua posterior ampliação para os cristais 

Iíql1idos liotrópicos fen'onemáticos. 

:-leste modelo [1.211 o CLN uniaxial é considerado semi· infinito, limitado por uma 

snperfkie em z = O e ocupando a região z > O. O problema é tratado de forma unidi

llle!1monal, onde todas as grandezas físicas são dependentes de z. O diretor n do CLN se 

situa no plano (x:y) e o ângulo entre n e z é caracterizado por q.(z). 

:\ energia livre por unidade de superfície é resultante de duas contribui~õesl sendo 

Illua de \'olume e outra de superfície: 

OO(l 1.) 1 1F = "2k<lY1 + 2K qY" dz + 2wsen' (<I>., - <1>,) + "2K13sen(2<1>o)<I>~, (2.45)J
o 

Nesta notação: <1>' = (:).<1>0 = <1>(0), e <p:, = <1>'(0), 

A primeíra. parcela de (2.45) representa a contribuição do volume e as duas últímas 

representam a contribuição superficial para a. energia livre total. O termo jwsen2(t:P.,-'Pq ) 

l' a comdbulção para a energia de superfície introduzida por Rapini-Papoular [2.10] onde 

_. H'pn"S\'nta a energia. de ancoramento, O termo ~I(13sen(2~o)4>~2 esta ligado à constante 

,·iúsrka de splall-bend proposta por Nehring-Saupe [2.6} e com ti. energia de superfície 

: .!"t )pn:-;r a por Dubois-Violette e Parodi [2.9J. 

'.' ,.." ,'onstante elástica usual de Frank-Oseell [1.24, 1.251 e K' a constante elástica de 

. "l111d,\ llt'dem introduzida para a resolução exata do problema vaxiacional [2.11], [2.12), 
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<Pc caracteriza o ãngulo que minimiza a. energia livre na. interface CLN-Sllbstrato 

denomínado eixo fáciL 

A miniruizaçào de F em relação a w(z), observadas as condíções de contorno, leva a: 

1
<1'. = <1>0 - "2KI'8en(2i11o) (2.46) 

e 
8"n[2(<I>o - \lio)] = ~[R'\3]2. (2.47)

8e1l(4<1>.) 2b 

1 

onde. ~b representa o âfle,oulo de equilibrio do diretor no volume , b = (~) 2 é um 

. ,. L [fK\ . d ,. - K (KI3)comprunento mesoscoplCO, = -; o comprlmemo e extrapo.l.d.çao e 13 = -k a 
\w J ' 

constante elástica de splay-bend reduzida. 

Considerando a situação de ancoramento forte (L « b), tÍ>a = ~e e a dependência 

de IPb com a temperatura (T) é um efeito da variação de K13 com T. 

A constante elástica efetiva de splay-bend J(13 e a constante elástica usual de Frank:

Oseen escritas em termos do parâmetro de ordem escalar S tem à forma: 

[(I' = e,S +c,S". (2.48) 

k = [(,S" 

onde Cj, c"~ e [(, são parâmetros independentes da temperatUIa [2.4], [2.5]. 

O parâmetro de ordem escalar está relacionado com a temperatura através da. relação 

[2.4]: 

S(T)=Ó[I-~( (2.49) 

onde 6 é uma constante e Te uma temperatura um pouco acima da temperatura de 

transição nemática~ísotrópica. (Ta)' 
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As equações (2.48) e (2.49) substituidas em (2.46) fornecem: 

<p,(T) = <P, ~ ~ [.,;/ T + B1sen(2w,), (2.50) 

onde 
<2(.,f'i';;)( C; ) e B = K;A = 8 }(, 

Finalmente J(13 pode ser calculada em termos de A e B : 

A o..B. (2.51)KI3=JT, T' 

Próximo à superfieie OS elementos de simetria da interface substrato sólido-CLN são 

n l' a normal geométrica. à interface k. Desta forma a parte unifonne da densidade de 

c;l<'rgia livre io da eq.{2.41) dependerá da distância z do ponto considerado ao substrato 

{! do ângltlo cp (z) entre n e k. Desenvolve-se io considerando a simetria da fase nemát-ica 

dn seguinte forma: 

io = ti, (z) + til (z) (n· k)' + ih. (zl (u· k)' 

com a hipótese que n e -n sejam equivalentes na superfície. As funções {3i {z} ! i = 1,2,3) 

dependem da energia de inter?.ção intermolecular G (n, n ' 1 r) e da energia de interação 

entre o t Tistal üquido nemátíco e o substrato sólido isotr6pico. Pc (z) é devida à parte 

isor,rópÍt'a da tensão superficial e 1'1 (z) e .3}. (z) estão ligadas à parte anisotrópica da 

r\'nsão sllperficiaL 

Como no volume 10 deve independer da orientação de 0 1 podemos escrever: 

lim ti, (z) = lim /3, (z) = O, ••. lim ,3« (z) ". O 
t-IX.! Z-!XI "'-00 

btn ~ig,nifica que {;l (z) e I"'l (z) não serão nulos somente êm uma camada. superficial 
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·1 

cuja espessura é da. ordem do alcance das forças intermolecularcs, No Ca.':'IO mais simples, 

planar e unidimensional. usando a eq.(2.41), a densidade de energia livre poderá ser 

escrita como: 

i = io (z, <P (z» - ~k'3:z [sen (2<Po) ~'J + ~k~" (2.41-20) 

onde io (z,~ (3» = ,60 (a) + íl, (3) cos' ~ (z) +p, (z)eos<~(z). 

No caso de ancoramento forte no qual o ângulo na· superfície tP" é determinado 

pelo tratamento superficial1 a energia livre por unidade de superfície do cristal líquido 

nemático é obtida pela integração da eq,(2Al-.) sobre a espessura da amostra. 

Considerando que o CLN ocupa a região z > 0, a energia livre por unidade de su

perfície é dada por: 

00 00 

F= 1 fdz= ~k13Sen(2~a)<P~+1 [~k.:l>"+i.(z,.:I>(z))ldZ 

Supondo que o valor de <i'& é próximo ao de lÍ>o podemos escrever tI> (z) = ~o + tP~, 
Consequenteruente o termo uniforme na densidade de energia livre pode ser escrito: 

Idi.)i.(a,<l?(z»=i.(z,.:I>.)+l difl ~z 
\. 4>(",)=110 

qlle é equivalente a 

i.(z,~(z)) = f,(z,~.) - [.B,(z) + 2,8,(z) cos2 Wa] X sen(2~a)<l'~ 

Devolvendo esta expressão na equação da enzrgia livre obteremos: 

1 1001 ,F= F"+-K!3sen(2<l'a)~+ -kw 2dz
2 Q 2 

onde Fa (41.) = I.'" lo (z, 41.) dz e 

K'3 = k13 -, (.:1>.) (2Al-b) 
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onde 

l' (<1>.) = [ z[,8dz) + 2112 (z) coo' <I\.]dz 

l' (<1>0) está ligada com a parte unllonne de f que renormaliza a constante elástica efetiva 

de splay-bend. Supondo que <I>~ = (<I>, - "1>0) Ib e que <lY. ;< O somente para O :5 z :5 b, 

poderemos escrever a equação da energia livre como 

1 <1>, - q;. r= 1 <1>, - '1>0 
F= Fo("I>o) +ZK"sen(2Q;.l b +1 2k . dz 

0 

minimizando esta equação em rela.ção a <Pb - <»0 obteremos: 

1__ 
<1'>, - <1>, = -'2KI38en(2<1'>.) 

'l1\e coincide com a equa<;ão fundamental (2.46). 

2.4.2 - O modelo teórico proposto para os cristais líquidos liotrópicos 

ferronemáticos. 

Os crjstais Hquídos ferronemáticos são fluidos complexos formados por moléculas all

fifOicas e um solvente, dopados com grãos magnéticos denominados ferrolluido (FF). 

A energia de superfície. 

Seja uma cela de espessura d preenchida com cristal líquido nemático liotrópico na fase 

<lí:5t'Ótü'á, dopado com ferrofluido. Inicialmente a amostra está orientada com n paralelo 

,\ ::.. t' t:' colocada em um campo magnético H não uniforme que forma um ângulo q>H 

, om tt normal às lâminas de vidro que limitam a amostra de CLN como mostra a Figu,rn 
., 
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Figuro 12 : A amostro (8) que possui u:rna espessura d, se encontra submetida a ação 

de um campo externo H que fOT11Ul um ângulo q,H CQm a direção de incidência. do Jei:.I;e 

luminoso ( eixo z ). 

o sistema de coordenadas utilizado em nossa análise possui O eixo z na direção normal 

a cela e sua origem localizada no centro da amostra. 

A energia livre da amostra, por unidade de superfície) é dada por 

~ 
F= f l(iI',<I>',iI''')dz+9_(<II,iI'')+9+(iI',<li), (2.52) 

-i 

onde se considera que todas as variáveis d.ependem somente da. coordenada z. Nesta 

equação q;. é o ângulo de inclinação formado pelo diretor n do CLN com o eixo z~ e 

<1>' = dil'jdz. 

O primeiro t€uno de (2.52) representa a contribuição do mlwne para F, e 9_(iI', iI"J e 

9+(<1>, <1>') são as contribuições das superfícies em z = -d/2 e z = +d/2 respectivamente. 

A densidade de energia livre no volume tem a forma 

l(iI', iI", iI''') = ~k<P'2 + ~K'iI"" - ~x.H2sen2(<I> + <I> li), (2.53) 

onde k é a constante elástica usual e Xa a anisotropia diamagnética (Xu =XII - X.L onde 

11 e .1 se referem a n); IC é a constante elástica de segunda ordem. 
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As rontribllições d"" superfícies g_ (<l>. W) e a-(<l? <l>') são escritas na forma: 

1
g",(IP, W) = ±2K13sen(2<l?W + f'(IP), (2.54) 

onde o primeiro termo está. ligado à constante elástica efetiva de splay-bend e o segundo. 

l,(cl». leva eru conta a lnteraç:ão CLN+FF com a superfície e com a reuução de sime

tria introduzida pela presença da superfície. A dependência funcional de 9 COm 4?1 é 

responsável pela descontinuidade na superfície como discutido, por ex(>..tnplo, em [1.21}. 

A amostra de CLN é submetida à um campo magnético não uniforme H} que faz com 

que os grãos de FF se desloquem para as superficies, até que uma nOv1l configuração de 

eqnl:Jbrio :-wja restabelecida. Então, próximo a b'Uper:fície estará presente nma camada 

de gnl.os de FF a qual irá. interagir com a superfície e com o CLN. Entretanto como 

con~mtatlo em experimento::> anteriores com cristais líquidos llotrópicos em contacto com 

S11pl 'rfídes planas de vidro [L3J}, uma camada lamelar estável se forma sobre a superfície 

plana como mostra. a. Figura 13. 

Fase Neruátiça 

fi~l~iiiiifiiiiiii 


~)!~HUJ,U !}},!H~H

,;;t1N?f, ~~~ .J?11~111{t 


F?°!lllrrJ 1,'1 " Esquerna da camada lamelar formada pelo cristo1líquido liotrópico sobre a 

superj(cie plana do vidro. 

1': nr;u l, Iliferentes interações irão contribuir para 18 (4))) tais como a presença dos grãos 

<1v i, F, a ('amada larnelar, o campo magnético e a quebra de simetria do CLN. Em uma 

pr::'o' :::1 o;proximação fAfP) pode ser escrita como: 

w! ( ")' w.,!s(IP,IPf ) = 2' IP +IPf -"2 + T<l?2, (2.55) 
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I 
onde cJ?f ê o ângulo formado pelo eixo mâÍor do grão de FF tOm o ei"<:o z. e como a 

interação com o campo externo H é multo forte podemos concluír que ibf = tfJ n . 

Na equac;ão (2.55), Wl leva em conta que os eixos longos dos grãos de FF tendem a I 
orientar o diretor n perpendiculannente a eles, fase ( nernática mscótica ) e ::""2 é devido 

a interação entre o CLN e a camada lamelar estabilizada pela superfície plana. 

Va.mos considerar que na ausência de FF o CLN discótico aprese-nta orientação homeoI,,
,
, trópica, o que indica queo eLxo fácil ligado à interface CLNjcamada lamelar é homeotrópico. 


Desta forma.~ a energia de superfície correspondente é proporcional a qi-2 e Wa > O. 

Na ausência dt: distorções no volume o valor de <P é obtido pela minímização de ia 
eq,(2,55), Então: 

ai,&g, = (w, +w, g,+w, ) (<1'[ -"2") = O, 

e 
&'], 

8;f>2 =Wl +wz 


Desde que ()2!sjôtP2 > O a solução que corresponde ao mínimo de ft) será: 

<I' _ 1 [  (2,56)- 1+ (:;;;) ~ -<I'H] 

A tensão de ancoramento w} é uma forma de a.nisotropia do CLN devido a presen<;a. 

dos grãos de FF. Desde que as ani...<.1Otropias são proporcionais ao parâmetro de ordem 

escalarS 

Wl = a.S, (2.57) 

onde o" é indepe-.ndente da temperatura. A energia de ancoramento ligada à interação 

CLNIcamada lamelar possui no mínimo duas contribuições. Uma é devida à interação 

do GLN com a camada lamelar e é proporcional a stSonde SL é o parâmetro de ordem 

escalar da camada lamelar. A outra, que provêm da interação CtNjCLN\ é devida à 

quebra de simetria próxima a ínterface e é proporcional a $2. Para uma aproximação de 
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primeira ordem em S, a ségIDlda contribuição podo ser desprezada e ~2 se reduz a: 

w, = í3SSI (2.58) 

onde ,3 é um parâmetro independente da temperatura. A eq.(2.58) faz lembrar a in

fluencia da ordem esmética na energia de ancoramento nos CLN terruotrópicos f2.14j. 

Consideremos agora a dependência funcional de S = S(T) e SL = SL(T). 

S(T) pode ser encontrado minimizando a energia livre de Landau na qual $l, S3...estão 

presentes [2.6]. O termo linear em S é desprezado pelo fato da fase isotrópica ser estável 

fi altas temperaturas. Utílizando-se a eq.(2.23), com o parâmetro de ordem escalar S no 

1a2;ar de (1; e considerações de simetria. adequadas, nos levam a: 

S(T) = nJTc - T, (2.59) 

onde T(' é uma temperatura um pouco acima da temperatura de transição nemática

i::>m,rópint To! e n é uma constante 11.31 2.4j. Para a camada lamelar a análise é um 

pOllCO diferente. Devido a presença da superfíde de vidro, existe uma. ordem do tipo 

laruelar localiz.ada. a uma distância de poucas moléculas desta. Isto significa que a ação 

da superfície plana do vidro sobre a camada lamclar é cquh-alcnte a um campo externo 

que a estabiliza. Então o desenvolvimento de Landau da energia livre GL da camada 

lalllelar ( próxima à superfície) é da forma: 

OL = OL(O) - xSl. + ~a(T - T,vdS! +... (2.60) 

para T > TNL [1.31 [2.4]. Na eq.(2.60), X é U1JlA espécie de susceptibilidade da camada 

:.IiLl'ím com relação ao campo superficiaL Os termos de ordem superior nesta equação 

:;ll!llil~prezados pois paraT > TNL : se espera que SL seja muito pequeno. !vIlnimizando 
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a eq.(2.GO) em relação a Sé obteremos: 

X (2.61)Sc = a(T - TN1.) 

Da eq.(2.5G) a razão w,./wJ, considerando as equações (2.57 a 2.61), depende da 

temperatura como; 
W2 -2 A' 
-={3SL= '1' (2.62) 
w! (T - T,vLl 

onde !~ = ;JIa e A' = lJX'/,,". O parâmetro A' é independente da temperatura. 

Substituindo a eq.(2.62) em (2.56) teremos a equação para o ãogulo 4>, que rnlnimíza 

/,(4)) em função da temperatura 

(~) - 'li H • 
(2.63)q, = .4' 2 

e 1 + (T T...uJ 

o subscrito e em q, significa que é o eixo fácil que caracteriza a interface lamelarjCLN-

FF. 

Dependência da orientação do volume do CLN éOln a temperatura. 

De acordo com o modelo elástico proposto para interpretar a.... ;,rariaçôes induzidas no 

ângulo deínclinação [1.21J, a amostra caracterizada por condições de contorno simétricas 

apresenta urna distorção do tipo mostrado na Figura 14, 

, ~ 

>, ~ 

-dI2( Itl/~+z
I o -,c...... 

b , 

Figuro LI: Perfil do ângulo de inclinação de uma amostro nemática. A deformação 
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tPb - q,s bem próximo a superfície é devida a constante elástica K 13 

o termo elástico f(13 induz uma djstor~ão espontânea vizinha à superfície. Em outras 

palavras se [(,a f O próximo a interface, o estado hásico do CLN é distorcido [2.11]. 

Na Figura 14, ~s é o ângulo real de inclinação na superfície! onde q,b é o ângulo de 

inclinação no vohlll1e1 suposto uniforme. O comprimento Iuesoscópíco b = JK" / k é da 

ontem da espessura da camada superficial além da qua141(z) assurue o Và!or do volume. 

A descontinuidade <li,-<li. na vizinhança da superfície independe de b e é dada por [1.21]: 

1 K"
<1>, - (li, = -2k."n(2ili.l, (2.64) 

onde J\I:,lk é dependente da temperatura [2.13]. No "MO de anCOraruento forte iJI, 

l' independente da temperatura, Entretanto, 41ô é dependente da temperatura devido 

a prc~ença de J(13/k. Vejamos a. dependência de J( 13 com a concentração de FF. Se 

{-:ipera que f.,(Il?) seja grande comparado à energia elástica do CLN por duas raú>es: i) 

H il.HlO$tra é particularmente espessa e em consequência a distorção no volume pequena; 

ii) a interação elástica 1?.ntre as micotas é fraca comparada com a interaração destas com 

o F'F'. Isto faz com que na eq.(2.64) iJI, coincida com iJI, dada pela eq.(2.63). O novo 

aspecto do problema é que mesmo no caso de ancoramento forte, W c é dependente da. 

temperatura. 

Considerando <P, = <Pc a eq.(2.64) pode ser escrita; 

.j>.(T) = (~) - A;/I - ~ [ J"}'; A+ B] sen {2 W-~:H }, (2.65) 
1 + (T-T.vd 2 fi../T, - T 1 + (T-Tud' , 

:lfl,ie 
s 

- J"}'; A + B e b = VI _(TNdT,) (2.66)K" = 6../T, T 

( 1::. \':dores dos parâmetros Ar t A e B para a determinação de K 13 são obtidos através 

·1 ' \lr':a de melhor ajuste da eq.(2.65) com os valores obtidos experimentalmente calcu

'.)1ÍI>S Pv!i1 eq. (2.21-c) onde h = d e e= Wb. 
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Procedimento experimental. 

Neste capítulo descreveremos as técnicas e o proceUÍlnento experimental utilizado 

para a análise das propriedades elásticas de um cristal líquido liotrópíco nemátíco nas 

\"izinhanças da. interface sôlido-líquido. Considerando a anisotrolJia óptica do cristal 

líqnido. a microscopia óptica de luz polarizada ( 1iOLP ) foi a ferramenta fundamental. 

utilizada em nosso tra.ba.lho, para a determ.in~ão quantitativa não só das temperaturas 

de tl'ansÍ<;ão de fases1 da diferença de caminho óptico! COIllO também da transmitânda 

da luz nas amostras em função da temperatura, 

3.1 - A preparação da amostra. 

o <Tistal líquido liotropico ( CLL) que utilizamos fui preparado com a seguinte COIll

posj~'ão básica: (% em Illassa ). 

Cloreto de decilaruôDÍo ( DcCI ) - 41.54%, 

Cloreto de amônio NR,CI - 4,23%, 

H,O - 54,23%, 

onde o cloreto de decilamôDÍo, OH, (ClI,). NH,C/-, (Deel), foi sintetizado no La

boratório de Química da USP, o cloreto de amônio, ( NH.,CI ), adquirido comercialmente 

da Carlo Erba.! C a. água utilizada. foi destilada e deionizada. A amostra apresenta as 

;-i('!.?,ltlntp sequência. de fases em fimçâo da temperatura: Larnelar (24°C) :::}Nemática 

fh"óri"" (44°C) =O> lsotrópica. 

;\ 1)reparação da amostra obedeceu a seguinte ordem: no tubo de ensaio foram intro

';ll/id1'S os compostos sólidos e por último) adicíonada a água, O tubo foi então fechado 

~,·bu j,! {'cm parafilme a fim de se evitar perdas por evaporação e consequente alteração 

,.." prnt)riedades do cristal liquido resultante. 

,\ :'lIuples agitação manual transformou os componentes em um liquido viscoso, m
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color, que apresentou espuma em sua superfide e bolhas em seu interior. Para obtermos 

uma horuogcneiza,ão perfeita, a tubo de p.nsaio já com a amostra foi colocado inicialmente 

no vorta.x duranto alguns minutos, e logo após levado à cuba de u1tra~som por aproxi

madamente três horas. A fim de se eliminar a espuma e as bolhas restantes utilizamos a 

centrífuga o tempo suficiente para obtermos a amostra perfeitamente homogênea. 

O crIstal líquido termotropico nemático usado foi o K21 do laboratório Merck, cuja 

molécula 

C H -@-/()'-C N
? 1 ~ 

apresentou a seguinte sequência de fases em função da temperatura; 

Cristal-nemática ( TON = sooC ) e nemática-ísotrópica ( To = 43°C ). 

3.2 - A microscopia óptica de luz polarizada (MOLP). 

A microscopia óptica de luz polarizada é muito utilizada na investigação de ma.teriais 

que apresentam anisotropia de susceptibilidade óptica, tais como os sistemas líquido

cristalinos. 

O microscópio de polarização dífere do microscópio comum por possuir uma. platina 

circular graduada e gil'atória logo abaixo do sistema de lentes da objetiva~ os polarizadores 

( polarizador e analisador) e as lentes removí ...~eis; convergente auxiliar e A..mici-Bertrand. 

Este m.k.'Toscópio é mostrado na Figura 15 e admite a possibilidade de se adaptar uma 

série de acessórios ópticos tais com.o cunhas e lâminas que tem por finalidade a produção 

de uma (liferen~a de caminho óptico sob condiçoos controladas 13.1J. 

A técnica consiste basicamente em observar a imagem de um filme de cristal líquido 

entre os polarizadores cruzados do microscópio. A imagem resultante é denominada de 

textura, por meio da qual podemos identificar não só a simetria exibida pela. fase como 

também determínar as temperaturas de transições: defeitos e singularidades topológicas 

do diretor n im.postas por superfícies ou campos t:'.xternos~ etc. 
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A introdução da lente de Aruid-Bertrand no sistema óptico do microscópio O trans

forma em um conoscóplo1 que seria o equivalente a um telescópio de baixo poder fo

calizado no jnfinito. Se sobre a platina, e:dstir uma amostra que apresente anisotropia 

óptica. a dupla refração com os polarizadores cruzados fará com que apareçam as figuras 

de interferência denominadas de isógiras e curvas isocromáticus! cuja análise matemática 

foi apresentada no Capítulo 11. 

3.3 - Determinação das temperaturas de transição de fases . 

. \ amostra ue cristal líquido liotrópíco introduzida i,?Ill um microslide cuja espessura 

do :lime era de 200J1m e 2mm de largura e teve suas extremidades seladas com parafilme. 

O mir:ro:-:lide foi coloc-ado no interior da câmara termostatizada INSTEC ( HSl-i ), ( 

Fi;?,11ra 16), cuja precisão no controle da temperatura é da ordem de O,02K e sobre a 

(pml rolora-vnmos uma manta acrlllca com a finalidade de se evitar perdas térmicas. 

O l'onjunto se encontrava sob a objetiva do microscópio de luz polarizada Lcitz~ com 

polarizadores {'ruzados, que permitia pela observação da variação da textura em função 

da tcmperatura, a identificação das tem~ratnras de transição de fases. 
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3.4 - O doping com ferro/luido. 

Uma pequena quantidade (liÚ) de ferroiluído (Fe,04 ) foi adicionada a lml da 

amo..,tra do {'ristalliquido. Hepetindo o processo exposto acima verificamos que as tem~ 

poratllras das transições lame1ar para a nemâtica e da fase nemática para isotrópíca não 

foram afetadas pelo doping do ferrofluidú, dentro da ptecísão de nossas medidas. 

Oeu"',~ 
AnoU$lIl1fll 

.. ~---. 
Objt:livtl 

16QWIo: tl:tmlco "'--'~ 

Pala:i%lIdur 

ó f'l\rlte de IlIz 

'---

·i~J~~F.~ 
'.':';;1 l:iJnlll'll 

Figura 1(J: Corte transversal da câmara térm-ica e sua localização TU) miLroscópio de luz 

polarizada. 

3.5 ~ Características do ferrofluido utilizado. 

{) ft'lTofiuido utilizado foi da Ferrofluidics Inc. cujos grãos magnéticos dispersos em 

.(~1lH :'<10 recobertos por ácido oleico que tem por finalidade impedir a sua aglutinação. 

';':,:.:'i dimensões típicas são da ordem de lOOÀ~ e a concentração em tomo de 1012 

." "."'7,'I
J que é maior que a mínima requerida para o cristal líquido responder oole

. ,'·.:nlt'W tê aos estímulos de campos magnéticos externo de pequena intensidade [2.14,4.31. 
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3.() - O alinhamento homeotr6pico. 

o alinhamento homootrópico do CLL nos micTOslides de vidro de espessura superior 

a lOO,um foi obtido após exaustivos testes. 

Quando preenchidos com a amostra na tempera.tura ambiente do laboratório, por 

métodos convencionais tais como; por forte sucção, a utilização de choques térmicos: 

a oscilação da amostra. na presença de um campo magnétíco1 não resultaram no ali

nhamento desejado mesmo após o repouso de várias horas. 

A primeira tentatÍ\'a que levou ao alinhamento homeotrópico foi obtida mantcndo-se o 

microslide a. temperat\.U'a do laboratório (2O"C ) e aquecendo-se a amostra a 30°C (fase 

nernática). O micTOslide foi então preenchido efetuando-se inicialmente urna primeíra 

sucção de tal forma a somente molhar suas paredes internas. Aguardamos alguns mi

nutos e UOlfi segunda e forte sucção foi realizada preenchendo totalmente o volume deste. 

A amostra) após selarmos as extremidades com parafilme, permaneceu em repouso por 

aproximadamente uma hora.1 a uma temperatura em torno de 30CC j atingindo desta. 

forma um alinhamento homeotrópico esperado. 

Posteriormente quando passamos a aquecer o microslide e a. amostra) a uma tem

peratura por volta de 30"C, independente do processo utilizado para o preenchimento: o 

alinhamento homeotrópico fOI facilmente obtido. 

Uma das hipóteses leventadas para esta dificuldade inicial foi o fato da temperatura do 

nosso laboratório estar controlada em 20°C, e nesta temperatura a amostra se encontrar 

na fase lamelar. Então ao preenchermos os microslides nestas condições, por mecanismos 

de ancoramento que ainda desconhecemos, a fonnação do alinhamento homeotrópico era 

dificultada; mesmo quando submetida a choques térmicos cuja temperatura ult,ra}"assava 

o da transição nemática-isotrópica. 

Uma característica observada nas amostras que irão adquirir o alinhamento homeotré

pico é o aparecimento de névoas escuras em um ou vários pontos da b".xtura, Estas névoas 

a medida. que se amplia.m dão irúcio ao alinhamento homeotrópico com o escurecimento 
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gI'adativo mas constante da imagem observada na ocular. 

Constatamos também que oscilações rápida::; de temperatura após preenchermos ú 

microslide com a amostra na fase nemática1 no intervalo rio 24 a 43°C, aceleravam o 

alinhamento homeotróp1co. 

Outro detalhe intert'Ssante que observamos ê que se a temperatura da amostra per

lllanecesse muito tempo próxima daquela da. fase isotrópica, esta apresentava a tendência 

ao alinhamento planar. 

Resta salientar que durante todo o processo para a obtenção do alinhamento dese-

jado li amostra não esteve submetida ao campo magnético extÚrnO. Ao ser levada. a. 

prt'~(mça deste para o inído das medidas) devido ao gradiente de campo, o movimento 

dns aglomerados maiores de ferrofiuido perturbavam o alinhamento dificultando a leitura 

,Ia ;úrrefringêncla, Então devíamos esperar por volta de 1:30 horas até que cossasse com

plt,taruente o movimento dos grãos, e o alínhamento se restabelecesSt\ para o ínício da 

,·ol,·ta de dados. 

3.1 - A vedação da amostra. 

Afim de se evitar a perda de água. e possíveis alterações elU nossa amostra quando esta 

se etH::ontravd submetida ao aquecimento, a. vedação correta foi de extrema importância. 

Como a espessura dos microsl-ides e celas utilizados em nossos trabalhos era grande~ a 

Utí1i7..aÇÜO do parafilme para a veda.ção das extremidades não se mostrou satisfatória e foi 

:mbstítuida por Arnlditt; o que evitou não só a perda de água mas também surgimento 

dI' bolhas de ar durante o processo de coleta de dados. 

l::ma ,las extremidades do microslide foi fechada com Aroldite e deixada secar. Logo 

,I:)I"IS. ;..!.oU-1.S da amostra eram introduzidas por gravidade pela extremidade aberta até o 

":'-"!!(~;l!:lCnto de cerca de 90% do volume total, sendo a seguir selada também com a 

• '-111;1 '<1la. Tal procedimento evitou a perda. de água. a formação e deslocamento de 

·.!:a.... ,j,- ar pelo interior do microslide que além de interromper chega em muitos casos 
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a im'alidar o processo de coleta de dados. 

3.8 - A geometria do campo ( o porta-amostras ). 

Um bloco de cobro maciço é talhado na forma de um plano inclinado, no meio do 

qual se construiu uma pla.taforma horizontal para a deposição da amostra como mostra 

a Figura 17. 1:m segundo corte, o suficiente para a colocação de um senzar de tem

pera.tura Pt 100 foi feita de tal forma a se localizar sob a amostra. ctlja finalidade era a 

leitura da temperatura local. Nas extremidades do plano inclinado, dois pequenos ímãs 

permanentes de \i'Olume ao redor de 1 cm3 cada foram colados de modo que a intensidade 

do campo magnético por eles gerada fosse de 400G no centro da amostra, na posição 

(0,0). Os gradientes do campo ao longo de x e z medidos a. partir desta posição (0,0) 

foram respectivamente 1300 e 20 O/em. As ínclinaçõcs dos porta-amostrns confecciona

dos foram de 100 e 30° com a horizontal, ( 80° e 60° o ângulo entre H e o eixo z ) 1 

para a realização de dois experimentos independentes. O conjunto já com a amostra. era 

inserido na câmara de aquecimento que se encontrava sob a objetiva do microscópio. 

, 
Im' 

SCQ9IJt 

AmoslJa 

Im' 

PT-HIIl 

1lu. 

J.'igura 17: Corte transversal do porta-amostro com os irnãs e a respectiva orientação 

do campo H com o eixo z. 
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3.9 - As medidas. 

As medidas da birrefringência óptica foram feitas no microscópio Leitz orthoplanpol 

tom a introdução do eompesador de Berek na fenda apropdada do tubo do llÚcroscópio. 

como mostra a Figura 18. O compensador de Derek possui uma lâ1l1ina de fluoreto de 

mag,néslo (MgF2), de espessura igual a 1,52 mm1 cortada perpendkularmente ao eLxo 

óptico, ligada a um tambor calibrado. Pela inclinação da lâmina através da rotação 

do tambor podemos determínar a diferença de caminho óptJco, Na coleta de dados 

utilizamos luz monocromática de comprimento do onda igual a 546,1 nrn • 

.-\ finalidade do compensador é introduzir uma diferença de caminho óptico (15) co

nlH't'ída entre os raios ordinário e e'Ctraordinário de modo que a diferença total resultante 

(l,,,!,,, seja )'/2~ o que leva a uma interferência dCb'trutiva. Então: 

li,,,," = 15, + .?,' = )../2 

onde fie D bel são respectivamente as diferenças de caminho óptico introduzidas pelo 

compensador e pelo cristal líquido. 

Como: 

ó=hAn 

onde Ir é a. ~essura do meio correspondente e Ân a diferença entre os índices de refração 

ortÍülfirio e extraordinárío de cada meio) a interferência destrutiva pode ser encontrada 

P'_'\tL \'ariaçào do ângulo de inclinação da placa do comp€nsador que altera a espessura 

:" 'I' rlrld(, a luz deve passar. Desta fonua é possível determinarmos a birrefríngência da 

.,;;;'Islr;< de crístallíquido a.tra.vés do ângulo de indinaç.ão da placa do compensador. 
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Figura 18: ao) Modelos de placas e compensadores 

, 
.,: 

Figu:ra 18: b-) Compensador de Se,.,," instalado no MOLP. 
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W-EI)lQ óJ>nCQ 
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FW<Te oe UlZ 

Figura 18: c~) E$q1.u~ma do lllfOLP com o compensador. 
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Inicialmente, sem a presença do campo magnético H~ a imagem conoscópíca observada 

da amostra de cristal liquido homeotropicamente alinhada era a cruz clássica dos cristais 

unia..xiais, com n paralelo a direção de propagação da luz. Nesta situação efetuamos a 

variação da temperatura. varrendo toda a fase nemátíca e não coru.1:atamos dentro dos 

limites de nossa precisão nenhuma alteração na figura de oonoscopía, O mesmo ocorreu 

quando girávamos a platina do microscópio. 

Após a apücação de Hl (ver Figura 12) (} gradiente de carnpo e.xistente produziu 

o deslocamento dos aglutinados maiores do fenofiuido existente na amostra destruindo 

pardalmente o alinhamento homeotrópico. Aguardamos até que o eqrúhbrio fosse resta

bt'lt'\'iclo e a amostra retOlnasse ao alinhamento desejado, a partir do qual1 se evidenci

avnru os ramos da hipérbole separados. 

A separação dos ramos se dá. pelo fato da fase nernática do nosso rristallíquido possuir 

a anisotropia de susceptibilidade diarnagnétíca negativa. e anisotropia óptita positiva, que 

fa'l, ,'om qllC na presença de um campo magnético externo, n tende a. se orientar perpen

dicularmente a H, modificando desta forma á orientação das rniceias, e- consequentemente 

o eLXO óptico da amostra. 

Próximo à fase lame1ar os ramos se apresentam difusos e espessos e a leitura do ângulo 

com o compen.')ador é mais difícil. Com o aumento da temperatura não s6 aumenta. o 

afastamento dos ramos mas também estes se tornam mais nítidos o que facilita a. coleta 

de dados. A nitidez voltará. a ser perdida somente na vizinhança da transição para a fase 

lsotrópira. 

D(>w'hlos proceder a leitura dos ângulos girando o tambor graduado do compensador 

dt, ; al forma que um dos ramos da hipérbole (interferência destrutiva) fique e.,\:atamente 

fiq :;H'io do retículo da ocular. Nesta posição efetUá-se a leitura do ângulo. O mesmo 

ti, '.',. ~\'r f,'ito para o outro ramo. Efetuando-se a soma destes dois ãngulos podemos obter 

<t ,>-n%,';~ de fase diretamente da tabela. fornecida pelo fabricante do compensador, 

; ':lra luinlmiza.r os erros j séries de cinco medidas foram realizadas e o seu valor médio 
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calculado. A diferen~a de caminho óptico é então obtida como função da temperatura.. 

Duas concentrações ( c ) diferentes de ferrofluido foram utilizadas: 

Amostra 1 (Sd "1 ~ 0,96 x 10' grãos/=3, 

Amostra 2 (S,) c, ~ 4,76 x 10' grão,,/em', 

O campo magnético não sendo uniforme gerou um gradiente de campo que deu origem 

a forças magnéticas sobre os grãos de ferrofiuido deslocandcros do centro da amostra 

em direção as superfícies. Desta forma a concentração de grãos passou a ser maior 

nas superfícies que no volume, tornando possível a análise da dependência. da constante 

elástica de superfície com a concentração de grãos. 
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3.10 - Filmes de Langmuir-Blodgett. 

Os filmes de Langmuir-Blodgett foram depositados sobre lâminas de 'Tidro por meio 

do dispositivo KSV5000. TI.'ês tipos de surfactantc foram utilizados e com um número 

diferente de camadas: lignina, estea.rato de cádmio e ácido behênico, amostras estas 

que nos foram g1ll1tilmente cedidas pelo grupo de polímeros da USP-São Carlos ( ProL 

Dr.O,'Vl1ldo Novais Jr.), e pelo Departamento de Física da UFPE, (ProL Dr. Celso 

P.~lelo). 

Atl IUonocfUnadas de lignina foram extraídas da solução de tetrahldrofurano do bagaç.o 

<le cana de açucar, e extraídas de acordo com o procedimento descrito em [3.3L sendo 

posT\'riormcnte transferidas para a lâmina de vidro na. forma de filmes de Langmuir

llIodgctt do tipo-Y [3.3, 3.4], 

Os ácidos behênico e o escearato de cádmio apresentam as seguintes fórmulas químicas: 

(C'Eh (eH,)," COOH), e (Cd(CH. (CH,h. CO,).) respectivamente, 

Para a obsen'ação das textnras) uma pequena gota. de cristal líquido liotrópico foi 

depositada sobre a superfície da lâmina de vidro ( tratado ou não } e recoberta com uma. 

segunda lâmlua, esta não tratada) entre as quais havia tun espassador de espessura lO,tLm. 

O L'Onjunto era então colocado dentro da câmara de aquecimento, já descrita acima, que 

se pucontrava sob a objethll do microscópio de luz polarizada. 

Variando a temperatura podíamos observar as texturas das diferentes amostras. O 

nu'SUlO prorooimento foi utilizado com os cristais termotrópico e liotrôpico. 

Com () aUXllío da platina giratóría do microscópio efetuamos as medidas da trans

1!lil<tncla óptica em função da orientação relativa do porta-amostra e da direção de po. 

1,:!'lI.at.;úu da luz (O)) para todo o conjunto de amostras. A transmitância de cada amostra 

. ::1 ,!j'{I'j'lada pelo fotodiodo adaptado ao microscópio como mostra a Figura 19. Para a 

..:. t;i:-l' ':a diferença de caminho óptico das amostras em superfície tratada e sem tratar 

;',' l!!!J ;':lram construídas celas com as dimensões de 25mm de comprimento, lOmm de 
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largura e 500,um. de espessura e as laterais seladas com Aroldite, que se mostrou inerte a 

ação do nosso cristal líquido como já havia sido constatado. Inicialmente uma das laterais 

permaneceu aberta para a. introdução da. a.mostra por gravidade sendo posteriormente 

fechada. 

r
u---FIlI'Ct)I(lQQ 
_~-...u5;\O"ft 

L, "___ Ql'IJmllA 

, 
~/.wosm,., tl'1 Co.!..iQWoc 

-"=i===,~j_1'\.MlHA. Il.JU.IO"'" _ I M 

••",._~~RltAJ)01!t 
._--~«UI;: 

Figuro 1g: Esquema da localização do jotodiodo no micro.scópio de luz polarizada. 

o prosseguimento da leitura da. difereru;a de canllnho 6ptÍt":o seguiu os mesmos passos 

descritos anteriormente. 

Os resultados, surprendentes no nosso entender. serão analisados no próximo Capítulo. 
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4.1 - Determinação da constante elástica efetiva de spla,y-bend para um 

cristal 1íquido líotrópico, 

Para determinarmos a orientação do diretor no voll1llle. tomando-se por base o mode10 

proposto por Barberi-Barbero [1.21J, medimos a diferença de eaminbo óptico em fu:ru;ão 

da temperatura sob diferentes condições experimentais. 

lvlostramos no Capítulo II que quando um feixe de 1U2 monocromá.tica. a.tinge uma 

lâmina de cristallfquido nemátíco uniaxíal, de espessura d, formando um ángulo tf; entre 

o diretor n e a direção de propagação da. luz~ a diferença de caminho óptico ~ no limite 

das pequenas birrefringências é dada pela equação (2.21-b); 

1 no 2,2)Ll. = 2dnc (1 - n~ ,~en '1>, 

onde no e ne são 05 índices de refração ordinário e e:d:raordinário, respectivamente. 

O ângulo de ínclinac;ào no volume tPb (T) pode ser calculado usando os valores medidos 

de b, (T) , ll. (T) , e n, (T) através da equação; 

O;{>, (T) = aresen {2ll (4.1)Vn.Rd 

onde R = 1 - (no/n,)'. 
Medimos b, (T) por meio do procedimo,nto descrito no Capítulo 1II, e os valores de 

n. (T), e li, (T) foram obtidos da literatura [4.11. 

Para umà maior precisão nas medidas de .6. efetuamos um conjunto de cinco leituras 

em cada temperatura, após aguardarmos o tempo necessário para o eqtúlíbrio térmico. 

Esta temperatura era controlada pelo sensor de platína Pt 100 situado sob a amostra 

no interior da câmara termostatizada como já descrito na seção 3.8, e cuja precisão na 

leitura era da ordem de O,lK. De posse destes valores calculamos o ,,'alor médio de 6. 

e estimamos o desvio em cada conjunto de leituras! e encontramos assim a média dos 

desvios cujo valor ruáx1mo não atingiu 3% do valor medido. 
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Estimamos urna. ma.rgem de erro na espessura dos ruirroslides da. 1/itrodil1_amics da. 

ordem de 2%. Para as celas confeccionadas com lâminas de ru.icl'Osc6pio separadas 

com espaçadorcs de tefion de 500.um, as medidas da. espessura foram realizadas com 

o micrômetro e o erro foi da ordem de 3%, 

Finalmente para obtermos O erro nas medidas de «Pb utilizamos a. equação (4,1) con

siderando as variações máximas que os valores de .:1., no e d podem sofrer. O erro médio 

encontrado no cálculo de <Pb foi menor que OlOl md ou de aproxiruadamente 3%. 

A Figura 21 apresenta os resultados experimentais de 41, em função da temperatura, 

para o e..xpcrimento que denominamos El1 cuja amostra é colocada no campo magnético 

cxtí'rno onde q;H = 60°. 

O campo magnético e.'ctemo tem a finalidade de orientar os grãos de ferrofiuido e 

('on::wqucntemente alinhar a amostra. A geometria do sist~mâ se encOntra especificada 

na Figura 12 do Capítulo IH. Como já observado com os cristais líquidos tennotrópioos 

[Ulj, oJ), atuuenta a medida que T se aproxima de Te, 

A illc.tlla Figura 21 apresenta a curva de melhor ajuste da equação (2,50) sobre os 

vatores obtidos experimentalmente. Realizamos este ajuste através do programa Origin 

que utiliza O método dos mínimos quadrados e que automaticam.ente ao fornecer a melhor 

curva ( menOr Xl! ). nos indica o valor do erro estimado para cada parâmetro testa.do. 

Devemos salientar que um pequeno desvio no valor dos parâmetros acarreta um grande 

salto em X'. 

Para obtermos a curva de melhor ajuste no experímento El, fizemos Te = 45°0 e 

4>" = 30°. Considerando da literatura [4,1] S = 0,6 na temperatura ambiente e por meio
! 

da \''1,(2A9) determinamos 8 = 0,858, De posse destes valores os parâmetros obtidos 

foram: A = cdK, '" ~7,O X 10-2 e B = c2jK, "'" 1, L 

t""lido estes valores calculamos K" = K,,/k através da eq,(2,51) . 

. \ Fi!!,llra 22 mostra os \ralores de K13 como função da temperatura T. Os pontos 

~', : .. ::1 ! 1\ Ir idos -com os parâmetros A e B acima e os erros foram calculados levando-se em 

, ' :.' a llS t'rros e.."'-Pcrimentais em <Pb ( da ordem de 3% ). Da mesma forma que observado 
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para os cristais líquidos termotrópicos [1.21] c,1Kz < O ,,,,,IK2 ~ 1 e K13 ~ 1 e positivo" 

Um segundo experimento ( E2 ) foi realizado com uma inclinação do campo magnético 

<P H = 80°, o.s resultados correspondentes a Wb e K 13 como funções da temperatura onde 

<I>e = 100 estão mostrados nas Figuras 23 e 2 ..1. Estes resultados são similares l o que nos 

leva a concluir que os valores e,"<:perimentais de K 13 independem da inclinação do campo 

externo neste intervalo. 

Para uma amostra de cristal líquido nemático aproximadamente homeotrópícâ1 os 

modelos teóricos [2.6. 2.8] baseados na intera,ção dipolo-induzído dipolo.induzido prevêem 

K .. = -1,2" 

O cristal líquido liotrópíco é constituído por micelas que são agregados de moléculas 

anfifilicas. Experiências realizadas com espalliamento de raios X em m.isturas liotr6picas 

de laurato de potássio! decanol e água [1.111 mostraram que as dimensões da roicela na 

rnlstura de laurato d. potássiol decanol/ água são: a5Á x55Áx 26Á " 

Devido a presença de íons e de contra-íons na superfície mice1ar, moléculas de âgna 

podem ser atraídas por esta estrutura não rígida. Desta forma se espera que as forças 

estéticas sejam importantes para estabilizar a fase cristal líquido nemática. Este fato 

pode ser uma das razões do porque da diferença entre os valores experimentais de K 13 

e a previsão teórica baseada somente nas forças de dispersão. Por outro lado1 como os 

sistemas liotrópicos são muito complexos. não é possível concluir com este experimento 

que as interações de dispersão são insignificantes comparadas com as interações estéricas. 
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Figura 21: Valores experimentais de <Pb em função da temperatura para a amostra 

liotróp·ica. A linha cheia representa a curoa de melhor ajuste para o experimento El 

utilizando a eq.(2.50) com 4>, = 30°. 
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:11171 ,). Comporl.amento de K 13 com a temperatura avaliado através dos parâmetros 

de melhor ajuste obtidos da Figura 21, usando-se a eq.(2.51). 
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Figura 29: Valores experimentais de -Pô em função da temperatura paro a amostra 

liotrópica. A linho; cheia representa a curva de melhor ajv.ste para o experimento E12, 

utilizando a eq.(2.50) com <1>< = lO'. 
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Figura 24: Comportamento de Xl:! com a temperatura avaliado através dos parâmetros 

de melhor aju.te oótidos no experimento E2, usando-se a "1.(2.51). 
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Experimentos como os realizados, podem nOS dar informações somente sobre a. cons

tante elástica efetiva de splay-bend K13 que aparece na equa~ão (2.46). Esta téenka não 

nOS possibilita separar 7 (11)0) da eq,(2.41-b) de k13. Isto é .,ident. pelo fato de que por 

meio do nosso método óptico. somente q?b pode ser determinado e <(lo é conhecido através 

do tratamento de ancoramento, Entretanto de acordo com o nosso ponto de .":ista não é 

uc<'essário separarmos K13 em AI (lI>a) e k13 pela seguinte razão. A parte uniforme de f e 

o termo elástico k1J são responsáveis pela distorsão superficial. Tal distorsão se encontra 

localizada em uma. camada superficial cuja espessura é da. ordem de PQ e do intervalo das 

fôrças intermoleculares responsáveis pela fase CLN. Segue-se que nesta camada superficial 

a descrição elástica é ronda válida. Consequentementc) do ponto de vista fenomenológico 

r'o :mficiC'nte caracterizar o efeito de distorção ligado a presem:a da superfície, com um nOVo 

paràmctro que é K 13- Este é justamente O paràmetro determinado em nosso experin:umto. 
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4.2 - A influência da superfície. 

Um campo de superfície focalizado a uma distância mesosc6píca das superficies li· 

IllÍtadoras da amostra dá origem a uma descontinuidade na orientação uemática média 

vizinha à superfície. Esta variaçâo próxima à. superfície tem a. mesma fotma funcional 

daquela devida a constante elástica de splay-bend [L311, A determinação de K13 baseada 

na análise da variação da orientação nernática vizinha à superfície em função da tempe

ratura resulta em lUlla constante elástica efetiva de $play~bend. Esta constante possui uma 

contribuição intrínseca, caracteristica do cristal líquido: e lUllà ContriblÚção extrínseca, 

característica da contribuição da interface-cristalliquido nemático. Desta forma é de se 

espetar que a constante elástica efetiva. de splay~bend obtida por medidas ópticas nos 

ferronemáticos, dependa da concentração de ferrofhúdo. 

Em nosso experimento o campo crítico de Freederícksz medido foi Hr; 25000. Estei"'J 

alto valor para He em um sistema ferronclllático indica que o gradiente do campo reduz 

a concentração de ferrofiuido no volume da amostra para valores abaixo da concentração 

crítica em. [2.14~ -1.21> que é a concentração mínima para a matriz nemática responder 

coletivamente a uma ação de um campo H < Bc, Por outro lado se espera que a con

centração de ferrofiuido próximo à superfície do vidro aumente ( devido ao gradiente de 

campo magnético) apresentando valores maiores que cm. 

As componentes da força magnética devido ao gradiente de campo sobre os grãos 

de FF de momento magnético 3 x lO-aGGS, localizado no centro da amostra são Fr, = 

3.9 x 1O-3dinaB e FI; = 2,6 x 10-4dinas, 

Supondo que no equihbrio todos os grãos d. ferrofluido se desloquem para 3S su

perfícies devido a presença da força magnética e considerando os valores da conceu

traç.ão de grãos no volume, encontraremos que a densidade superficial é da ordem de lOS 

grãoslcm2• Esta conc(mtração superficíaI corresponde a uma distância média entre os 

grãos de 5p.m, podendo assim ser desprezada a interação magnética entre eles, 
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Desta forma a hipótese de que todos os grãos se deslocam para a superfície parece 

razoável e consistente com o alto valor de Hc medido. 

Existem evidências experimentais que quando um cristal líquido nemático liotrópico é 

(;010(-000 em contato com uma superfície limitadora plana de vidrot uma camada lamelar 

é estabilizada sobre esta superfície [1.34). 

Uma. possível idealização desta estrutura é a de uma dupla camada com as cabeças 

polares das moléculas anfifílcas em contato com a superfície de vidro em um dos la.dos da 

lamela e do outro lado em <':ootato com fi água. A espf'ssura típica da lameIa do sistema 

DaCl é em tomo de 20Á. 

o diretor n do CLN na vizinhança da. superfície limitadora se acopla mecanicamente 

('om. os grãos de FF e a camada larnelar. Os grãos de FF nesta região se acoplam com o 

campo magnético e mecanicamente com a camadalamelar. O eixo maíor dos grãos [4.3J 

&' t'ncontra. inclinado em rclâção à direção vertical (eixo-z) de um ângulo de 60°) devido 

a ilttcra<;ão com o campo externo H. O ângulo no volume 4?b é fixado essencialmente pelo 

ncoplarucnto entre n e a superffcie limitadora ( desde que H «Hé ). 

Os valores experimentais de <Pb foram calculados utilizando-se a eq. (4,1) com os valores 

medidos da diferença de caminho óptico A, O procedimento utílizado foi o mesmo que o 

já descrito anteriormente com a amostra possuindo uma espessura de 400.um e tPn = 60° 

<.:oru o eixo z. 

A Figura. 25 mostra os valores experimentais de 4th como fi.mção da temperat.ura 

para as amostras SI e S2 que apresentam diferentf>.s concentrações de FF sendo a da 

amostra Sti C1 = 0\96 x lOSgrãosfcm3 é da. amostra 82; é2 = 41 76 X 1Q8grãoslcm3
• 

O I'frO t..~rn <Pb é da ordem de 3%l obtjdo da mesma forma que o apresentado na. seção 

~>r, Como observado em e.'<perime-ntos anteriores com termotrópicos e llotrópicos [L23} 

'I'., .UllU('ota a. medida que T se aproxima de T(} = 44O'C, a temperatura. de transição 

:,' !lI.i.t:nl-isotrópica. Observa-se um comportamento interessante de <Pb na vizinhança da 

.: :w,i,;io de fase lamelar-nemática, O ângulo de inclinação no volume v.ai a zero~ isto 

, , -\ <tlllPstra tende a se orientar homeotropicamente1com n perpendicular a superfície 
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horizontal do vidro do micl'tJslide. Este comportamento caracteriza uma instabilidade 

na superfície quando !lOS aproximamos da temperatura de transição lamelar-nernática 

discótica. 

.,30 
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Figura 25 : Ângtdo de inclinação do diretor no volume ;Pô como função da temperatura. 

Resultados obtidos com as amostra 81 e 82, 

Observamos também na Figura 25 que a diferença entre os valores de 4>ô encontrados 

no meio do domínio nemátko é superior aos erros avaliados. Essa diferença diminui 

quando a temperatura se aproxima das temperaturas de transição para a fase isotrópica 

e lamelar. Na parte central a partir da temperatura de 35°C a separaç-ão dos pontos 

e suas respectivas barras de erro torna-se rútida, evidenciando em <Pq. a influência das 

diferentes concentraç:ões de ferrofluído. Constatamos desta forma que a partir do centro 

do domínio nemátit.'Ol o efeito do doping ( para uma temperatura fixa ) é aumentar <1>1;1. 

Notamos que os valores experimentais de ~IJ. como função da temperatura apresentam 

uma muda.n<;a de ('\.lrvatura no intervalo nemático. É positiva próxima de Tr. e negativa 

próxima de TN 4_ A temperatura critica para a transição neruátíca..-lamelar é representada 
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por 'T;y l.. e ~ é a temperatura 1ne acima da temperatura de transi~ão nemática-ísotrópíca 

To. 
A equação ( 2.65 ) nos dá o ângulo de inclinação no volume eomo função da tem

peratura através da teoria fenomenológica descrita no Capítulo n . Ela é utilizada para 

a obtenção da Clinra de melhor ajuste dos valores experimentais de (lI) Yérsus T. Os 

parâmetros das CUl'\'8S de melhar a.juste: A. B, AI para as diferentes concentrações de FF 

se encontram na. Tabela I e foram obtidos através do programa Origino 

Através dos parâmetros de ajuste com os dados experimentais obtemos A. B, AI o 

que toma possível calcularmos K lZ pela eq.(2.66) e <1>, pela eq.(2.63). O procedimento 

para o cálculo de <1>, é o seguinte: a equação (2.63) é colocada na equação (2,65), a 

!'xpressão obtida é usada para o ajuste com os valores e."q)erimentrus de tPb obtidos pela 

mcrlida da diferença de ca.minho óptico eq, (4.1)1 e desta. maneira os pru:âmetros A, B e 

Ar ~ão encontrados. Finalmente para obtermos tPlI! (T), A' é devolvido na equação (2.63), 

(,,/2) - <l>u 2 
(2.63)<1>, (T) = 1+ A'! (T TNd 

(2.65)<!>,(T) = <1>, (T) - H6v'~ TA + B] sin (2<1>,) 

Os erros associados a cada ponto dos gráficos de !(13 e <Pe foram encontrados da. 

seguínte fol'lllS.: 

a - dúterminamos os parâmetros A, B e AI pela curva de melhor ajuste sobre os pontos 

experimentais de CPb aos quaís adicionamos o. limite superior de erro (+3%)j 

b - de posse destes valores calculamos os K 13 e <I>e com os limites superiores de erro; 

1.' - t.fctuamos o mesmo procedÍInento agora COm os limites inferiores de tPb (-3%) 

!l '[tU' fiOS levará aos limites inferiores de K13 e <Pc' De posse d€Sta. dupla de pontos 

: ,ar;!. nula temperatura fica especificada a variação máxima para os valores das funções 

:. ",'i,ui;I;>;. a partir dos quais podemos construir OS gráficos como mostrados na.<; Figuras 

" ,)- , " -, . 

. \ ,'1I!\'a de melhor ajuste para os valores medidos de <Pu mostra grande sensibilidade 
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a pequenas variações dos valores de A, 8, e A' como já comentamos na seção a.nterior. 

Para testar este fa.to partimos de valores iniciais dos paràmecros de ajuste drasticamente 

diferentes para a obtenção da curva de best fit e obtivemos os valores mostrados na tabela 

abaixo, que estão associados ao menor X2 • 

Tabela I 

A B A' 
, I : ...
i SI -0,0'16 0,002 i 0.958 0,011 i 2,81:1: 0.33 , , . , 

. S, -0,051:1:0,003 i 0,926:1:0,014 i 4.53:1:0,53 

Tabela I: Valores dos parâmetros A, B e AI plJTa as amostras 81 e 82• 

A curvatura a baixas temperaturas é sensível ao parâmetro A' e a dependência. de 

r - TN L. Para a parte das altas temperaturas) a curva é mais sensível à variação. dos 

parâmetros A e B. 

O comportamento de 1?\3 como função de T é o. mesmo que já foi obtido para as 

cristais líquidos termotrópicos e líotrópicos: K 13 é positivo e da ordem de 1. 
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Figura 26: Comportamento de J{13 com a temperalu:ro. Amostras 8 1 e S2. 
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Fir;/Lra 21: <Pc em/unção da tem.peratura calculado a partir da eq,(2.63). Amost.ras St e 

82 • 

A anrilise da Figura 26 indica que a constante elástica efetiva de splay-bend medida t 

como previamente discutido em [1.31]. depp..nde não somente do CtN mas também da 

concentra<;ão de ferroftuido próximo a superfície limitadora, Neste gráfico a separação 

entre os pontos é superior ao erro avaliado. Em particular em nossa amost.ra) aumentando 

a concentração de ferrofiuído de um fator 5\ K 13 diminui de 6% no meio do domínio 

nt?rnático, 

Este resultado pode ser interpretado como uma. indicação de que a presença dos 

gritos de ferrofluido nas superfícies limitadoras reduz a rigide'.l da fase nemátíca. Uma 

P()~~Ít'\'l vausa deste efeito pode ser a presença do acoplamento mecânico entre os grãos 

'!', r~'rn~fluido e n o qual aumenta o efeito do campo magnético aplicado. Quando T se 

;\prOximll de Tc, a diferença entre os valores de K 13 tende a desaparecer, 

\ i\ll;LÜSe de 4>e como função da temperatura para as diferentes amostras, Figura 27, 

.:,'.;ça qHt! próximo a temperatura de tra.nsição nemática-isotrópica seus valores tendem 

" "-vr iudt:pendentes da concentração de ferrofluido: ih'tO é, os -valores de tPe para ambas 
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as amostras tendem a (7f/2 - <P f{) quando T se aproxima de Ta. A degenerescência de n 

ao redor de H ê quebrada pela presença da superfície. 

Quando T decrc..«;ce em direção a TNLl If>(l também decresce em ambas 85 amostras. 

Este processo é mais acentuado na amostra com maior concentração de ferrofluido! e a 

separação é bem evidente. 

Podemos concluir através do procedimento experimental utilizado que o dopping de 

ferrofluido modifica as propriededes da interface vidro-cristal líquido, e que os ~"lllos 

de inclinação do diretor quer no volume ou na superfície dependem destas concentrações. 

confirmando desta forma a existência de uma contribuição extrínseca para a constante 

elástica efetiva de splay-bend. 

Comparando 05 resultados das F'iguras 25 e 27 verificamos que aumentando a con~ 

centração de FF na amostra. constata-se diferen~a.') entre os 4?e e <!li!' Neste experimento 

os microslides utilizados não foram submetidos a nenhum tipo de tratamento como por 

exemplo rOm filmes de Langmuir-Blodgett. A única diferença entre os experimentos 

realizados foi a diferente concentração dos grãos de FF nas amostras. 
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• • • 

4.3 • Celas tratadas com diferentes filmes de Langmuir-Blodgett. 

Lâminas de vidro que receberam tratamento com filmes de Lan.::,umuír-Blodgett foram, 

então, utilizadas na. coruecçâo de porta.-amostras para cristais líquidos, Al e A2 possuíam 

uma e cinco camadas de lignína respectivamente e A3, A4, As, quatro, cínco e seis ca

madas de ácido behêIÚCO respectivamente, A amostra Sô não foi submetida a nenhum 

tratamento, Todas pOSSlÚa.m a mesma quantidade de grãos de FF e o procedimento 

experimental utilizado foi o mesmo que o das análises anteriores, sendo a espessura das 

amostras de 500pm.. 

() gTadicnte de campo transfere os grãos de ferrofluido do volume para a superfície. A 

Fig11ra 28 apresenta os resultados experimentais de <I>b calculados aplicando.se a equação 

(2,21~eL ('orno função da temperatura para o conjunto de amostras em consideração. 

_1Jgni'U 1 """",:Ia."H •
• 

_Ugnn.s=~s 
ÁI;Qa 1MI1l1lni<:c 6• _ ,• 

_$cmnt:lmort:o0.40-1 I '" ,,'
••'''' J;,,, ..-~ .• 

• ,.- •• 
~ 

4' C,2S 

0;" I • '" 
""j , , , , ,'" .,

" " "" T CC) 

Fi!JUlfl 28: <Pb em função da temperab.trt:l de amostras UQirópicas em PQrta~am(}3tras 

'm ... ,,!wrficies tratadas e sem tratamento. Apenas uma barra de erro foi colocada paro 

não prejudiroT a visualização dos pontos. 
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Estes resultados indicam que dentro da precisão de nossas medidas (0,01 rad) (} ângulo 

no volum..e tFb independe do tratamento na superfície. para a nossa amostra liotrópica. 

Também neste caso o processo de obtenção dos erros foi igual ao descrito na seção 4.1. 

Salientamos que esta conclusão provem diretamente dos dados experimentais obtidos 

pela medida da diferença de caminho óptico, sem nenhuma lúpótese ou modelo no que 

ooncerne à interação superficial. Isto significa que~ independentemente do mecanismo rC!..IY

ponsável pelo alinhamento na superfície} a orientação no volume do nosso cristal líquido 

liotr6pico discôtico não depende do tratamento superficial. 

Este resultado é novo e completamente diferente do que foi observado nos cristais 

líquidos termotrópicos. Como consequêncía, considerando o modelo descrito pelas eqtw;ões 

(2.63) e (2.65) . o ângulo na superficie <}\, também permanece independente do tratamento 

na superfície. 

Uma possível cX"Plicação para estes resultados é que a superfície do vidro, com ou sem 

tratamento, estabiliza sobre ela própria uma camada lamelar ( ou bícamada ), constitu

ída pelas moléculas anfifHicas do cristal líquido liotrépico. As ruicelas do CLL sentem 

essencialmente esta camada e não a superfície do vidro; quer tratado OH não com filmes 

de LB, Esta película pode ser interpretada como um auto trotamento superficial criado 

pelo próprio cristal líquido liotrópico que deposita moléculas sobre o substrato devido a 

adesão do CLL. 

Esta camada espontânea parece bloquear completamente o efeíto de qualquer filme 

de tB depositado sobre o sub.'trato. Considerando que neste experimento os filmes 

de LB utilizados eram bem diferentes: camadas pares e ímpares, pequenas e grandes 

moléculas. acreditamos que nosso resultado é geral, no rnínímo quando cristais líquidos 

liotróp-icos díscóticos são considerados. Esta descrição concorda também com a hipótese 

proposta por Oliveira e colaboradores [1.34J anteriormente introduzida para interpretar 

o deslizamento do diretor de um CLL calamítico na superfície plana do vidro. 

No sistema considerado podemos dizer que competem para orientar as micelas do CLL 

a camada ( ou bicamada ) lamel,r ( criada pelas moléculas do CLL l, os grãos magnétioos 
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( provenientes do doping de ferrofluido)! e muI,). possível película de LB depositada sobre 

ó substrato. De forma geral a parte anisotrópica da tensão superficial 7 que fixa a diret;ão 

que minimiza a energia livre, é dada por: 

l' ~ ~dilun.eia) +l' (ferrofluido) +"I (LB) (4.2) 

Nesta expressão 00 três termos se referem às diferentes interações. Desde que O CL 

utilizado e as concentrações de ferrofiuido foram as mesmas nas amostras analisadas 

podemos concluir que o último termo na eq,(4.2 ) é bloqueado pela camada la.melar. 

Este efeito não pode ser gerado pelos grãos de ferrofiuido uma vez que sua concentra<;ão 

na snperfíde é muito pequena e a mesma em todas as amostras. 
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4.4 - Texturas e medidas da tra.nsmitância da luz em termotrópicos e 

liotropicos. 

A transmitânda típíca da luz em fun~ão do ~aulo de polariza~ão fJ é apresentada na 

Figura 29, Celas de vidro similares com tratamento ( filmes de Langmuir-Blodgett com 

6 camadas de estearato de cádmio ) e sem tratamento foram preeuchidas com o cristal 

líquido cermotrópico K21 e com cristal líquido liotrópico e analisadas. 

A transmítânda detectada no caso do terrnotropico em celas tratadas ex.íbiram valores 

pequenos e independentes de 8, indicando que o diretor nemático n possui na média um 

alinhamento preferencial homeotrópico, isto é; normal a superfície tratada do vidro. 

Entretanto a textura observada mostra pequenos domínios, apresentando cores de 

interferência. ( nematic marble te'l':t:Ul'e with discUnations ) indicando que a orientação 

do diretor é de fato quase homeotropicat ficando caracterizada por urna degeneração 

azimutal, onde n se situa na superfície de um cone cujo eixo é perpendicular a superfície 

do vidro. 

A amostra de termotrópico em celas de vidro não tratadas apresentaram uma textura 

preferencial planar unidirecional. com muitos defeitos. A experiência da tra:nsmitância 

de l11z demonstra claramente o comportamento planar unidirecionaI do alinhamento do 

diretor em celas não tratadas. 

Por outro lado, a amostra de liotrópico colocada em celas tratadas com (3 camadas 

de estearato de cádmio e sem tratamento apresentaram a mesma textura de 8chlieren. 

Além disto a transmitância da luz polarizada, Figura 29, foi caracterizada em ambas as 

regiões pelo mesmo valor constante versus B ( a diferença se encontra. dentro da margem 

de erro experimental ), indicando na média um alinhamento não preferencial de n na 

presença ou ausência de qualquer tratamento. Em conclusão verifi.cou-se que a deposição 

de filmes de LB sobre superlfcies planas de vidro afetou fortemente o alinhamento do 

diretor do termotrôpico) e já para o liotrópico nenhuma diferença foi detectada quer a 

cela fosse tratada ou sem tratamento. 
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Figuro 29; Transmitiíncia da I"" ( I ) em funçào do ângulo de polarização O. As 

linhas ..,ólidas são apenas guias para os olhos, .- Amostra de nemático UQtrópico em 

ceia de l;idro trotada com Ô t'amadas de estearato de cádmio e sem tratamento. ..~ 

.4mnstru de nemático termo trópico em cela de vidro não tratada .•-Amostra de nemático 

termotrúpico em cela de vidro tratada com 6 camadas de estearato de. cádmio. 
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5.1 - CONCLUSÕES 


Experimentalmente, por técnicas ópticas (MOLP)\ determinamos a constante elástica 

reduzida de splay-bend K 13 = Kl'J/K como funçâo da. temperatura para uma amostra 

liotrópica. A ordem de grandeza. e o sinal encontrados coincidem çom os valores já co. 

nheeldos para os cristais liquidos termotrópicos. Além disto estendemos o modelo elástico 

proposto para interpretar a transição superficial nos CLN. :Mostramos que do ponto de 

vista teórico a contribuição anisotrópica para a densidade de energia livre introduz uma 

diliC(mtinuidade vizinha a superficie) que pode ser interpretada como uma renormalização 

na ~:onstante elástica efetiva de splay~bend, 

.\nalisamos também por métodos ópticos, o efeito de diferentes concentrações de fer

rofluído sobre a. constante elástica efetiva de spllly-bend da amostra liotrópica. Para in

terpretar a dependência de K 13 com a. temperatura., estendemos o modelo termodinâmico 

original [1.19J, mais préCisamente~ levamos em conta duas novas contríbuições para a en

ergia de superfície. Uma. devida à camada lamelar que se forma na. superfície plana do 

vidro e outra devida. à interação ferrofluido-cristallíquido nemáti<:o. 

Queremos sublinhar que a nOSsa meta. foi mostrar que K 13 depende das propriedades 

da superfície. Como a. concentração de ferrofiuido é um parâmetro que pode ser contro

lado. efetuamos a análise do comportamento com a temperatura da. amostra nemática 

dopada com diferentes quantidades de ferrofluido. Os resultados obtidos mostraram que 

J( 1:1 decresce com o aumento de FF depositado na superfície, e a diferença entre o ângulo 

no \"olumc e o eixo fácil na superfície! aumenta com o aumento de ferroftuido na amostra. 

(\mlo j11 (liscutido neste trabalho a contribuição intrínseca para a constante elástica K13 

(·:-;-I.i Il:;a.da às interações íntermoleculares que dependem da orientação molecular relativa 

t'(;:a n'l"lj)('ito a posição molecular relativa. 

O('sra forma se esperd que a. contribuição intrínseca para KI3 seja índependente da 

t'O!H"l'Htru.t.;ão de ferrofluido. A parte extrínseca. depende da amplitude e da distância de 
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decaimento dos campos na superfície [1.3L então se espera que seja uma função crescente 

da concentra~ão de FF, De fato, próximo à superfície as partículas de FF orientam 

as rnicelas nemáticas perpendicularmente à elas, Como os nossos dados experimentais 

indicam que ](13 decai com a concentração de FF, concluímos que as partes intrínseca e 

extrínseca desta constante elástica para o ne:rnático liotrópico dopado COO1 FF possuem 

sinais contrários. 

Sobre a parte arusotl:Ópica da tensão superficial do CLL nemático discótico dopado 

com FF 1 a análise dos resultadosJ contrariando o que se conhece para os termotropicos1 

acusou que os liotrópicos se mostraram insensíveis aos tratamentos em substratos sólidos 

por filmes de Laugmuir-Blodgett, como se houvesse uma camada auto-protetora bloque

ando o CLL da influência da vizinhança. 

Esta proteção pode ser explicada devido a formação de uma camada lamelar ( ou 

bicamada ) na interface que bloqueia as forças de longo alcance de vau der Waa.1s, 

5.2 - PERSPECTIVAS 

Corno perspectivas imediatas para o pr08egllimentó do nosso trabalho, propomos 

a análise da constante elástica efetiva de splay-bend nas amostras de cristais líquidos 

liotrópícos na fase Nc , e o seu comportamento com o doping de ferrofluido1 e comparar 

com os resultados já obtidos na fase N D' 

Propomos tambóm a análise de novos tratamentos superficiais e sua influência também 

sobre CLL na fase Na. com a finalidade de adquirirmos uma visão ainda mais dara sobre 

esta membrana superficial que denominamos de auto-tratamento e do seu comporta

mento. 

Isto pode agora ser explorado com a.~ novas e poderosas técnicas de: análise de su

perfícíes1 tais como a microscopia de força atômica (MFA), raios X a baixos ângulos 

( Lab Sincroton ). etc. 
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Tbe effective spl~y-I'''llld eiasti-e eoustlUlt ku i5 $.tudied by mea.ns oi au optieai tethnique for a 
lyotropie nelluuie Uquid Uj'$w. The u.tio bet~ k l $ "nd tb.e usual Frank. dasti~ cOO!\tant found 
ill t.bis expmmut is positÍ'ia.rui oithe order Df 1. This ~It agr~ with the OIle obtained Rcelrtly 
rar thentto\1'Opie liquid c;ry:st~k 

PAes numberid: SI.3D.C:. (ll.30.Gd 

I. INTRODUCTION 

The temperature·jnduced surfac:e aligur.nent transition 
in nematic liquid crystais (NLC's) is one of tbe most in
teresting suhjttts of research nowadays. }'-1any tnroreti. 

1rnl [1.2
1 

and experimental j3.·11 works have been done to 
lnvestígate tbe i;H,:ba.vjor of the lIwfaçe ancl:toring energy 
oI a liquid crystilllimited by a solid substrate. 

'io descrihe tbe surfat:e ('onuibution to the elastiç frlre 
enetgy, Neluing anel Sa.upe 151 intro!iuced tbe spiay-bcnd 
wtic i:0U5tilnt (kuJ. In the usual experimeut$ where 
lhe bulk coatribution is domina.nt, the surlace: tettl')$ may 
be negtected and the continuwn ela.stic theory with the 
three Frank ela.stk constants !61 works welL However, 
there are sltU<itions where tb~ 'surface contrlbution is 
domínant. and toe behavior cf some physicai parameters 
(suth as the optical bireiringeocej gives accells to the k'3
eWt.ic constant. 

The temperature suríace transitioo (1,8\ is a kind of 
surrace instabiUty induced by the temperature in NLC's 
near tO the nematk (N)-isotropic tI) pllase transition. 
An elastk model has been recent.ly proposed !l.31 to in· 
tetpret the temperature sur!ace mmsitian, This modei 
allows Me to interpret tbe nperiments eoncerning tbis 
.ítind aí surface instabllity. in which the t.emperatute dt'
pendence of the NLC a.Vi~rage orientation is anaiyzed (41. 
In !3.4j the ratio between thto efi'ective splay-bend elastic 
constant {ku} and tbe usual Frank constant (k) ha.s been 
mea:sured by means oí optical .tnea.Surement.ll, -rim fatie> 
ha.s been Iound positive and of the otrier o( L FrOln thls 
result it is possible to conclude that the dispersion forces 
are not the mtfSt impottant for the usual tbermotropie 
NLC·$. To OUl' knowledge, tbere :!ll'e no experimental 
te$u1t.s of"ulk for !yotroplc NLC's available in tbe liter
àture. Such resmts wowd be very interesting to compare 
with the thennotropic ones IÚllCe in IYQtropics the sterir: 
forces are expected to be very impon..ant. 

tn tbis paper we l'eport ou measltttmems cf the optk.a.l 
birdringence for a lyot:ropic uniax.ial NLC as a. function 
ohile t.emperàtUl't!. !1ear the N -I transitlOu temp:erature. 
Tbe results ar!! analy..:ed on the buis of the dastic mooel 

described in [1.31 and extend!!d in tw pap1!t, 
The maio points of the elastic model are stressed in 

Sec. lI. An extension of the !!lastic model 1$ glveo in 
Seco 11:1. wbere it is shown that a. delocalized intrinsic 
anchoriog energy may he responsibli! for subsurface d~ 
fon:.natiow. 'the experimeutal setup is described in SU'. 
IV. Our reswts are l'eported in Seco V and discussoo in 
Se<;, VI. 

JI.THEORY 

in tbis sectioD we brietly discUSll w.e most reléVáD.l; ,as.. 
pects of tbe mode! {l.3j used to deseribe the experimental 
fi!SWts. 

The uniaxial NLC is supposm to oe semi-infinite • .lim~ 
ited by the surfac.e placed at ,: = () and occupying the 
,: > O bale $P&t::e. The problem ls .supposed to be -one
dimensional, Le.• all the physical quantities are owy z 
dependen,t. The NLe director n l.ieli in the (.:r•.:J plane. 
The tUt angie made by n with the ::. axis is denotEd hy 
<b(z). 

T.b,e total frei!' energy per unit surf.ace is given hy [SI 

F= L- Gk.p':+~k·rPII2)dZ 

+iw sin~(.pu -.p,,) + ~kl; sin(2oPuj4>~. (1) 

Here a prime means a. derivatille with respect tO ,:, ~ = 
,prOl, 40ó = ~((Oi. w is the anchoriDg energy strength. 
k is the usual Fra.nk ewtic coostant. ;;. is the second 
order dutic constant 19,101, k13 is the splay~iMnd elastil: 
totlSUint (51, and r$~ 1$ the easy direction cilaracteriziJlg 
the NLCsubstrate ia.terfa.ce {ll}. 

The minimization of F with respect to d>(z) gins 

4!b = 4'0 - iKu sin(2~oJ (2) 

wjtb 
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sini2(~~ - .p~ j) L K 
(3)'sin(4~) ... 2b 13. 

where 010 dlluotes the equilibrium buli!: tHe angie. b = 
(k"jk)ltl 15 a mesoscapic lengtb. L "" kjw 15 tbe ex_ 
trap\1liltioo lcngth (llJ. and J(u = k l 31k u; the reduced 
splay.bcod elastic constant. 

In the limit oí itúinite anchoring euergy (L « bt. 
(1.ll) = a.. ac.d the tempera.ture (1') dependence af tilj, js 

an effect of tbe variation of K u with T. The splay-bend 
elastic cOllSta:nt k 13 and the usual Fr.mk elas:tic constam. 
k ean be express.erl in ten.w; oi the scalar arder pariU'l1cter 
5 112.131' 

kIJ =C1S+C'lSl and k=k2S: (4) 

where Ct, Cl' and k1 are temp«aJute-indepellclent pa!4m

eters !12,13i, The telltlH!rature dependente Qi the St...tat 
order parameter b oI thó!' kind 16] 

S(T)~'[I-~l'" (')
T< 

where 6ls a constaot and Te a teD1~rat\lre ti. iittle higher 
than lhe X-1 transitioo temperature (INi!. By means 
of Eqs. (4) and !5.). Eq. {2} ean he rewritten as (3J 

IPdT1=fJl<f-![2 ..J't':=TA + B sin(2ri1.l. (6). 1 

where A::::r. (,ff,::!é)(edk~) and B;:::: qlJ.~. Finally. K'3 
can be caiculated as 

K1!l;:::: ~A (7)';T<-T +8. 

A(.cording tO lhe theocy proposeà ín (l,Jj, the praen(.e 
o:C the elastk term connt!;cted to the spJay~bend elas
tic eonsmnt ís rnsponsible for a subsurface deformntlan 
4ll> - <Po "" - (K1l/2) sin(2~), vacishing {ar UI{! "" O and 
4'{! = 11' t'!. Thls result ls a calUlequel1Ce oi an extendcd 
elll5tic thr<lt~·. According to tm théory, suríace cOlltrl· 
butions ci~J)~ntÜrll~ 00 di 1U't!; take.a into accoWlt induding: 
also terII:J I:': 0"2 in the bulk elastie energy density. Of 
ooW'S<!. j: "' rllÚte defonna.tion 410 - ,fJb takes pw.ce over 
a. Dlicro~~u:}!C iavtr of thlckm::ss D, the elastic descl'iption 
may be ,:·;<:,t:or;ah!~. In tbls case. in fact, the ~ t!;n
e:rgy d~n.;.:;' ,.xprt'!,ed in smes oi ri!. (}/% ..... d'. tt''' •.,. 
could CrH;H!!!e \'-t!fV slowiy. Moreovel'. the meaning oi 
the eia.sw:: fOllStants lS no longer very deu. A recent mi· 
croscoplC .1:u'UV51$ 114,151 c.oncemi!lg the orientatlan (li 
a NLC uc:u' nn illterface h.\$ compldely connrnu:d lbe 
predictio:s oC tbe extended e1astic theory. ln particular. 
it bas be~:l 5Ílown ln (14.151 that intermoleeuiar interae
tions depenrilnl! on lbe orientation of the molecules witb 
ré:3pe1:t tn tneir r~lative positIDn give ris~ tO $ubsurface 
defonno.tlon on a molecular scaie. 

UI. EXTENSION OF TBE ELASTIC MODEL 

Equation {l) bas been wntten considenng tire 
anisotropic surface enetgy (l/2JUtsin~(4lQ -9~) as reiated 
to locafu:.ed inter"etto!tS between We NlC and the sub
stTate. OI cout5e. tbis is not always tnte. because the 
range of the lnteractio!tS NLC-substrate Ulay be 'Of the 
Saule order as the NLCNLC imeTmolecular- inleractioll. 
This means that tbe 3uisotropic su.ríace eneru is oh
tained by íntegrating a bulk !ree energy density, whic.h 
bas 3n intrinsíc atld a.n extnllsic part f16~. Now we shall 
show that a delocalized anisotropic surfuce energy gi'lt:$ 
ris!: to ten.ns reno:rmaJizing the eJtective k" elastic- (:on
stant. Mence. eV\!!n in thls case. the anaiysis; rllponed 
abave remains valid ir the effective splay-bend elastic tono 
stant is properly defillcd and the 3llcooting energy can 
be <:omidered strong. 

Witb thts aim. let gín.n':rJ be the imermoleculaT 
lnteract\Qn ~nergy responsible fOf tbe NLC p.base:. be
tween the molttu!e at R. wbose orientation is n = n(R). 
and the lnoleeule at R' := R + r. whose orientation is 
n' "'" n{R'}. As is we11 koown [171. the elastie ellergy is 
oluained by expanrung 9 in a poWef l>eries of 6n ;:::: n' - n 
í:ll the foUowing mauner: 

g(n.n':r);:::: g(n.n:r) + Á. 5n; ..... ~'\ij5n,óni +0(6n'). 

(S) 

In Eq. {8j, g{n.n:r) if. the uniform part oi the inter
action energy. and 

Og 1 [8" 1),; = [8{,sn,) ';n.=O" ).ij"" 8(én;)8(4J1i) J .... =<I. (9) 

Expansian (8) represents a gocd approxilnation for 
g(o.n':r) only ir !6RiI « 1. Thls means tbat thc aver
age: NLC orientatioil has til d:umge slowly over the range 
oi tbc imermoleeulat i(lrt:(lS res:ponsible for the Ilematic 
pilase, 

In order to obtain tbe dastk energy dewity. it is n~« 
essary to: expand én,' in p.oWt:r series Qf z;. the C:attesian 
components of r: 

ÓRi = njJX; + í1 
rlJ.j.,Z1!tk + O(z;l"}, (lO) 

wbere no." '= 8nif8XJ and n'J4 := fPn;/8Xj 1JXIt.> in 
which Xi an the Cartesian compónents of R. In the 
elutic Íímit In,;,,-I «l/PI>. where PIJ is or the order ofthe 
range of the illtermolecular forces giving cise to tbe NLC 
pha.se. In tbis case Eq. (10) represems weU $n,(:R!:R) = 
Tl;{R') - fí,{R). IlltToducing Eq. {liH into Eq. (8l. simpie· 
cakulatiow give 

g(n.n':ri =g\n.n:rj.,.. L.jn.,J 

-i!Lijk"i,j~ T Li,uJli.inJ:Ji· (11) 

http:locafu:.ed


2456 S. FONTANINI, G. iARBERO. AND k M. FIGUElREDO NETO IIw_ 

Loj = l.,x,_ L'ilt = '\,Xi%/t. L'iltl = À;j%/t%/. (12) 

fn t~.meatl fie1d~ppwximation til!! rrett'tnergy densiW 
is glVen by 

f ~ ~ 111 g(•••·")d7. (U) 
1".... 

wnere the integtation is performed over tO!! interaetion 
volUIDe T...f' By tllMl'l.S óf Eq$;, (111 and (121, f eM 
he reWritten in ~rms ()f the spatial derivatives oi u as 
fllliows: 

1
f = lo + K,jn;,i + 2" (Kiir.ltt.ilo; + K'iltllli.inlt,,)· (H) 

In Eq. (14) ID is the -uniform lY<m of I and Kij.K'jlt, 
alld K-ijkT the el.ements oC the dastic telllllors. As follows 
from Eq. (13) theyare dcfincd hy 

ID = ~ //1
~.~. 

9tn.n:rldT 

and 

K,j z ~ l/i L'jd7. Ki,,, = ~//1 L.,ltdT. 
1", .., T ... , 

K ii1cr = ~ / / 1 Lii"tdT• 
1".... 

The dastic tensors ha.ve to b!! riecomp05ed in terms or 
tOe syt1U1UltT)' elements charaaeri2ing the "base under 
çonside:ratiotl (17.181. In tire h-u1k th!! symmeuy el>:u:tetlts 
(>f a NLC redute to n. ln this case, le is a eonsta.nt 
indepmmt of ll. K'j .are identieaily zero. and K'ih and 
K'iltl give me to tbe usual elastic: constants ka. 1.:'12. K1l. 

ku_ a.ud .\:11' 

Close to a. surlace tbe symmeuy elements of rue inter~ 
face NLC-ísotropic solid substrate are n anti the geomet~ 
rica!:m:Il'llllIl to the interface k. In this situatiOll !li-26] 
11) and the ewtk teJl5Ot'S depenrl on the distaDce oi thl! 
oousidend point frorn the solid substrate: z and on tbl! 
aug!.e ~{z} betweenn and k. As disc:ttSSed elsewhere [211. 
to second oMU in {n. k)2, lo mar be expandeà in the 
roUowing way: 

fj) -= Po(z) + Ol{z)(n. k)l + 13:.(.:;)(n· k}4. (IS) 

witb the hypothesis that n is equivalent to -o even at the 
surface, Expl'!.nSion (15} for lo f.oUows from the symmetry 
aí tbe Nt.C ph.ase. Thfl fun;;::tinns t3i{Z). i =:; 1.2.3. de
pend Oll the illtermoleeular interaction energy 9(n. u': r) 
and OD the intetaC,ioll energy betwel!1l the NLC and the 
isotrapic soüd $ubstrate. Oo)(z} gives rise to the isotropk 
part aí the sutÍM:e tensi:on. wbereas B, aud 13:: are c:on
nected with tbe anisotropic part af the surlace tension. 
For tbe discnssioo reponed above we !lave 

üm 6dz) = üm ~(.;:) = O. and Um DO:# o. (lS) 
.-.... .-..."" ~ .... Ç&> 

beea.use in the buik fo has to be iudepcnrlent oi tbe n 
orientation. This means that 8.(z} and B:t(z) are di1fer
ent from zero only in a. sW'fa<;é 1a.jItT wbose tlUekness is of 
the arder af the tallge of the inttrmo!ecular forces 119J. 

In the simple planar and one-dimensiollal case unde.r 
cOllsideration Eq. (H), by takin-g jnto aec:ount Eq. (15), 
can be written as 131 

d
f = J(l(z,.p(::)} - !.k13d [sin(2w)ó'l ""' ~k4P, (11)

2:: 2 

where ft)(z, d!(z)) = ,0'o(z)..... /JI (z) cos2 d!(z) 
+th{z)C:OO~9(zl< In the çase af strong ancltoring. in 
which the surlace tilt angle IPI) is fixed by the surface 
treatment. the total free energy per urut surface of the 
~LC is ohtruned by Integrating Eq. (17) over the thic:k
UCS$ of tbe sample. Ir tbe NLC occupies the hal! spa.ce 
;; > O. the total free energy per llllit surfac:e is givt!I1 by 

F = ('1<> I dz = ~k13siI1í2~)tiJ~
j, 
, [' <,~. ~ ~. - • 

"l' ;;kl»'" h:,{w.<!l(w,) d•. (18) 
(I "~ _J,w 

SuPposinli tbat Q-~ ís not ver)' rllfferent irum ~. we 
have Qjzj = iPQ + Q~': {22;. COIl5equendy. the uworm 
tenn af tbe f:ee energy density ca.n be WTitten as 

fo(.:.o(zi);:::< J(l(z,ç(l} + (~;) ift~;. (19) 
~;J=CIo 

WW j$ !!quiva1ent to 

ft){l.d>(:::1) ... Jo(:::,~l - f8t(:!:) +2,B2(Z}cus2~1 
x sínf2,pj)1%z ('20) 

if Eq. (15) ls taken int<> ruxount. 
By intfOd\leing Eq. í19) Into Eq. (lS). aft.er silllple cai

c:ulatioDS oue obtains 

F = FI! "f" ~,qg lIin{24!oi~ '" fac. ~i:d>.2d.:::. (211 
~ J~ 

where 

Fa('lÍo) = L"'" lotz, if>o)dz. (Z2) 

and 

kig =k l1 - ,.(%), (Z3) 

witb 

-r(rI>o) = L"" ;;I,0't(z} + 2t!J2(.t)cosl tPujdz. (2~) 

Het\(!!' "r(<;Óo). corutected witb the -uniíOnx( pan of I. 
n:llOnnali:us tbe- effective spIay-bend elastic constam, 

Suppasing that ~ :::::; {.p~ - <kI)!b anti that Q.'tz} 'rF (} 
only for OS;; :.:.; b. m ohcain ir01ll Eq, (21) 
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F = Fo.(q>o) + -21kI~ sill(2~ijl,fi!, - 4JQ ..;.. ~k (6~ - tPo.F
b . 2 b 

(251 

Br minirnizing (25) with respeet to 4>1> -00, we obtain 

k" 
41(, - 'Pc = - 2~ sin{2ih). (26' 

coincident ""'th nut' fundamental Eq. ít]. Eq\l<J.~i<ln (2Sj 
is valid when lo 1$ glvt!1'l by Eq, OS). As sUe!;Si;d above. 
this !ollowli trem the llymmeu)' of the NLC pb.ase: lt is 
not a comequenc:e nf simpie lllean-fitld operaüon5. To 
rliscu~ this point in more detail. we bave just :0 remem· 
he~ that a :'-lLC ill described by a syuunetrk traceless 
tensor a{ rank 2. Tlús tensor is de/ined by !5jQij = 
~S(11inj -1ó;,), where S 15 roe scaiar arder parameter. 
ÁCl:ording to the Lando.u theory. the uniform free energy 
rlensity oí the NLC is au ana.lytical Cuoction oi Q;"i' By 
expanding 10 in power series af QI)' near the surface. at 
the second arder m S [211. we obtaio Eq. (15). 

The resu.!t ohlauled aoOll!! Ilnd summarized in EC;. {231 
teUs us simp!y toat the sour<:es oi the subsurface defo-r
matio-n are the elastic terros conneeted to ku and the 
unifonn pa:t o: lhe delocalized aniso:tropic a.n!±oring en
ergy. Actually. thls result ls not Surpr1sing. ln fact, it 
ba.s been shown 117J that g(n.n':r) can ue expanded in 
the form 

g(n.n';r) = - L J"H:,,.,(r){n . n)"{n' u)':(n' . ui"",.... 
(27J 

wbere u = r/r. Accordlng tõ Uie result reported in ft7j. 
the elê!$tic: CODStantS oí spontaneous splay. of 5play~belld. 
and of tbe aoisotropic contribution cf the uniform part 
Qf tbe free energy <iensity are dUférent from zero only ir 
~he exponents c and c' are not idcntically zero. Henee the 
liubsurface deformation dependo; on the functional depen
dence of 9 00, n . u and n' . u alld nat ooiy 00 the k13 
ela.stic constallt, This conclusiQ-n has atsG bl!'1!'n con.fi.rmed 
':)y the lllicroscopical ca!cwation reported io !1:4.15;, 

rv. EXPERlMENT 

'l'he stndied h:otroplc mixture has lhe followillg coo
c:entration (io W1"I~nt pereent;! 

Decylamcoruum chloride (DaCI) 41.&4%. 

NH,Cl ; ;,!,::, lhO 54.23%, 

The phase ~1"c'Jf!nce as a function ofT ( determined by 
x-ray di.liractlan .olná o'Ptll:al observation of the textures) 

" 
L ....- HD t--J I 
~J-C H.3~C 

where L and .\'n are iamellar and discotic nematic. te· 
speetively. 

A small quanmy oi a water base ferroftuid 1Fe,04 

eoated whb aleie acld. Fenothtid Inc_;. 11'1!cm3.. is aóded 
tO the lya«opic mixture. Tbe typical size of the mag~ 
netlc grams 1$ 100 Á., thcir coneentration being abnut 
lOl2 grains/Cml. This eoltCentration is. iarger tnau lhe 
minimwn ferrofiuid tcneenttatiau required to produt.e a 
coUective bebaviot of tbe NLC sampie in the presl!J1Ce of 
smaU magnettc fields !23.24}. At this smal! com:enttation. 
we obsetved that the temperature transitions are noi. aí· 
f~ted by tbe presente of ferrofiuid dopi'llg. Thu; re$uh 
was ~a<iy observed in X~J.<\y aud optical experimems 
with !yotrtlplcs !251. ln tne ,11,'0 phase. as the anisotrtlpy 
oI the diamagnetic sU$Ceptibili~y 15 negative 128). n ori· 
ents perpendicular to H. 

The sample is prepa.red with the lyotropic mixture 
pl.aced in a gla.ss microslide (4 mmxlO mm), 400.um 
thiek. The til.üng process to obtain a homeotropie aligu~ 
meot is tbe fl)lIowing: initia.lly tbe micrcslide's tempera~ 
tme i.s mainwned at ahout 20"C; the Iyotropic mixture 
15 heated to 30~C (No phase) alld is introdueed in the 
microsüde oniy to wet the inner glass surfaces.: aner tbat. 
the sample 15 iotroducerl in toe microsl.ide by means o.f a 
strong aow and the ends ;li« dosed witb Para1ilm. The 
sample is left aI. rest for abom 30 min at 3D" C and a perh 
fect bomcotropic alignment is obtained. The mkrosüde 
is then placed io a temperature C'Ontrolled device allow. 
ing a magnetic fieM of 400 G (permaueoJ magnets) to be 
applied. with Lhe geometry sketthed ia. Fig, L 

The angie! bet.~ li and the :e aJcis were 10'" aod 
300 in tw(I independent experiments. The device is 
tllen pia«d in an lNSTEC (HSl-i) bot st<lge wb.icb al
lows an acctU"acy in the temperature measuremeot.s oí 
2 x 10-2 ~c. The measuremelltS of tbe opticai bireIrin· 
genee were made by mellJl.!l cf a Leitz micrO$Cope with a 
Berek tilt tlImpensatCl'. Initially, without a. the eono
scopic ôgttl'e observed in the microscope 15 the dassical 
uniaxial aoS!! with n parallel to the Ught propagation di
fectioD. After toe application of li and when the steady 
state has been reached. hypercow appear and. tbe op
tical path difference can be mea.sured as a functÍGn of 
T. 

To minimjze the errors in the determirunlon of the 0p" 

tical path diHer-ence, ao series oí tive- independen'! mea.~ 
surements wer~ made: at each temperature. and a mean 
value was calcuiated. 

:z 

/""-B: , 
, 

~l ______ ---s: " e "~':_-~----~--x 
"tL 

FIG. 1. Skekh ~í tbe expenml\'!ntl S l.s tbe sample Q( thkk
ness d. H is w.e maguetie flcld, L k the ditecuoa ~f the ~bt 
p~auon. anã e is the uga, be~n B and toe ;: dlT«~ 
ünlT. 
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V. RESULTS AND DISCUSSION 

It can be sbQwn {21} that wilen the rnonocllromatic: 
tigne bum remes a uniaxiai NLC s!ab Df thkkness d 
with ao angle r/t hetwnn n and the Üght propagation 
dirru:tion. the Optkal pato diffmmce ~, in the limit of 
small bireiringtmte. is givm by 

( n!).,.... • =2ld no l-n~ SI1l.o. (28) 

where n.,.. ;md n~ are the ordinary and extraordioary rI.'
fraeti';e índices. 

The tilt augle in tbe bulk lot&íTll cao be cakulated 
using the measurC'd 6{T),n..(T). and n.(T) by means of 
toe equation 

(29)~.(T) = an;sinV:V~, 
whe~ 11:::::; 1 - (n..jn~)2. We meMuten Â(Tl \,ISing tbe 
setup described in the previous section and the va.l.ue.$ of 
no(T) and n.(T} were taken from the Iitera'ture {ZSJ. 

Figure 2 shQw$ toe experimental r6ults af t1t. calcu
Jated using Eq. (29), <I-S a. function of tile temperature T. 
Tile error in d1/1 1$ oi the orde:t of 5%. lu this experimento 
e =300', as ~inSec. IV, As pnviouslyohserved 
in thmnotropk NLC's (3), 4<b iru::nmses as T approaches 
T •• 

To be SUH that the fen-oíiuid doping does nDt aJ.ter 
the measurt:m.e.nt of q)o(T}, we did tht: same experiment 
witn a. fer:roBnid com::enttation two times greater. The 
vaJ.ues of "'10fT) obtained exhibíted the .liame behavior, 
and a variation srnailer tban 5% in the absolute values 
ha.s beeo SbOWD, The same Fig. 2 ShOW5 al.so a reasonablt! 
fit of Eq. (6) to tht! experimenr.al val.Uts. In tl:ús tit we 
use T.,. "" 45"C and tA,:; = e- = 30", The parameters 

n3r'-------------------------c--

.",-
o" 

o 

a.'õ e 
-,,' 0.2 

..'" 
o 

o.,' f 
J6 :J7 :16 S? .. O "l "2 .t3 44 '5 

T 1°C) 
FIG. 2 . .experimental U!tults (Ir IPb as I!. functioo oí temperw 

ature for alyotropic NLC. Tbe fuU fiu>! is. tbe best fit Qh\runed. 
hy m"-u a.! Eq. (6), 

." 
... 1).9 

I 

~:t, 
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FIC.3. Temperature beha"~r of the ratio Ku :::: kn/k, 
evaJuatetl by m~M of the parameterJl of the oen fit of Fig. 2: 
and. ming.Eq. (11. e = 30'. 
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of the bcst fie WeM cdk~ = -6,5:< lO-t aad c~/k2 o:: 

1.1. listag these paramett:rs Ku = ku/k is calcwllted 
tb.rough Eq. rn, The value of Ó was obtained trQm tbe 
literature 1281. evaluatiug S 30t T :::::: 296 K. and we found 
cí =: 0.858 

Figure 3 sbow$ lhe values of K l3 as a func.tion oi tbe 
temperature T. As observed in thennotto-pic NLC's 13l, 
cdk: < O. c'llk2 ... I. and K 13'" 1 and positive., 

The same experiment wa.s done with e :::::: 100, Tbe 
corresponding mults for Or. and K13 versus T ara shown 
in Fig, 4. Tbe results fOT e = 10° and e :; 31)" are vuy 
similar, indlca.tlng thM the experimental vaiaM nf Kll 
ate independent of €'i in tbe tange &om 10" to 30"'. 

For a nearly homeot,Qpl;c NLC sample. theoretkal 
mudeis 129,301 based o.. the indll.ced dípok:-induced 
dipole interaction predlct KI3 = -1.2. 'thelY<ltroplc 
NLC ís a)mtítuted ay micelles. i,e., anisotropic aggre
gates af ampÍlipbilie molecl.lles. X-ray scattering experl
ments: [31] performed with the lYQtropic mixture oi potas
sium lauratil, decano}. and water showed that the. CÜ$
tanee between lhe micellar sudace$ in the d..irection per
pendicular to lhe amphiphilic bilayers 1S about 23 Á. the 
repeating distance ls 48.S. A, and the bliayer is about 26 
Á tbick, Due tO tlle presence oí iollS and of a counterion 
!arer at the micellar su.rl'aces. wattr molecwes ma)" be 
attracted to this nonrigid stru.::tu«, lu t:his picture. we 
expect that the umc Iorces are ~ry importaut to suhi:
lize the NLC phase. Thís fact could he one oí the reasollS 
behind the: difference hetween the t'lCilerimental resuits or 
Kl~ and t»e theoretical predictioa. b/I.Md only on the dis
persion (orees. On the othu hand, as lyotropic systems 
are very complex. it is not possihle to concluae &om this 
aperimcnt tbat díspersion jnteractiollS are insignifica.nt. 
compared to steric interactions. Experiments of the kind 
descrihed above may give information oruy ahout the ef~ 
feetiYe splay~hend ewtic consu.nt. appearing in Eq. (26). 
Our tedmique does not allow us to separate '"f(~) from 
kn . This is evident from the Iaet- that by means of our 
opúeal method uni)" Qb. ean oe dl'ltected, whereas 00 li;. 
known frm:t the anchoring treatmem.. However. accord
ing to our point oi ,,·iew. lt is no~ necesslll'}' to separate 
kif in 7{thl and Xl:! for the !vllowing reasons. As has 

[lj O. Barber<> a:ld c, Durand. puya. Rev, E 48. 194".! 
(1993l. 

12) V. M. Per.;"~meO&bchl, PhYI. Rev. E 46. 1254 (1993). 
13) 	 R, Barhen ..,;. B.:s.rbero. M. Glocoodo. aud R. Moldovan. 

Pby;s, R~v ~: :;0. ~093 (19{l4), 
[41 T. Beica.., frunu. R. Moldovan. aud S. PMltl. Phys. 

LeU. A 1(.... ,:;4 !199S}. 
(SI J. N'ehrinlt aIJ4 Ã. Saupe, J. Chem, Phys, 64. 3l7j1912l. 
lGl P. G. d<:- ~;~11u.n llIo:!d J, PrO$t. Tile: PhYJ«:.t cf Liquid 

Cf'VdtW. :mi ed. /Cl~dcn PrtU. Oxforu. 1993). 
17! M. A. &UC.I1:a.t a:ad D. ~n-.Crouclwn, Pby$. LeU. 

34.4, :m jl~nn 
[a! G, A. DiL;"'l. C. Rosc:abiatt. Á. c, Griffin, and Uma Mari. 

Uq. Cryn. 1. 359 n9~i. 
!9! G. Barben:l a:ld A. Stri;"aul. Liq. Cr:nt, S. 693 (989). 

been soown in S.ec, UI. the unirom parU of f and of the 
1:13 ebstic term aTe respoWlíble for the subsuríace diswr-
tioo. Such a distortion is localized OVtt a suríace layer 
who.se thickness is of the order oi P(j' aQd tee range aí tbe 
íntermaleeular forees re:sponsihle for the NLC phase. It 
fonows that in tbis surface layer ao elll$.tie description is 
no. longe!' \'lÚid. CODsequenu;.", trem a pheoome:nelogical 
prnnt af víew. it is enough Ui characttrize the distorting 
effect connected with tbe presenc:e of tbe surface with a 
Dew param:eter. which is kt~. This IS just the parame
ter detennined in our experiment, We I.1Uderline tha.t to 
separoue .., from k13 is meaning!w. beeaus,e trus impll~ 
that ao elasti-c: description is valid also in the boun-dary 
layer. But we know that thls is nt>l the ç!l$e. beeause in 
tbat regii)n a íinite deíormadon OYer a mesoscopic length 
oecurs. 

VI. CONCLUSION 

WI'l nave extended the elastic: model propused tI) ínter· 
pret the temperatute suroo transit10ttS in NLC·s. From 
the theoretieai point of view. it has be~m shown that the 
u!Ú{orm pm of the anisotropic contribution to tbe rn 
eoergy densitY introduces a 5ubsurlace "diseO'utinuity." 
Th.is ean be iuterpreted as a TCuormalization af the eft'ee
tive $play~bend elastic collStant. mm lhe 8perimeatal 
point oI view. the temperatttre dependeru:e oi the e!fec-
tive $play~bend elastk constam for a Jyotropic NLC ha.s 
been detumined by roeans oioptkal methods. The order 
oI magnitude and the sigo. oI this ratio for the lyotropic 
NLC used in our investigatioD are in agreement wítb the 
ODes found in some thermotropie NLC's, 
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We. show Wal • ~ tidd loeaüzed near UI!: bQtu:u:tin8.N:tf~ over I-~ lapb gives me t(I A 
sutmutace dl..........âmrity. Ou:r mmlt is ~ with .. tcerm. clastic tbeoty in wb.h:b tbe $clmmsre distcnicn 
ts- duc to thc: zp1a.y-bo=d elastlc ~t. By meuI;$ of CW' model. me ~ o! «rnimxn" ~ 
vaxiWctlS cf th= a~ge ~ ~CIIl b; giveu and .çOUlplm'ld With lhe clastie tntXki. (S1063~ 
6SlX(!:6)$UOS-S} 

PAes nw:t1bcr(s): 6LlO.Cz. 6l.3G.Gd 

L INTRODUCTION 

1hc cneruing e1few of extemal fie1ds on..n:::mattc liquid 
crystaJs have l::een e.xtenSive1y a.nal.Yzed in the pan. mainly 
due to thi::lr possiblc applieatiom (11 rrotn a t'nodamema! 
pc:int of "lew. th.e jnretamon lx:tween an extemaí tield. am1 
rn!!IWIC$ has b!en used. tO m.easute the eiu:ie. dielearic. or . 
diamagneuc propeníes: of the.se materials (2.,3J. usually thc 
magncoc feld iz comid.eted positioo iodcpendem: across me 
sample. This 15 ~ comeqUl:'J:'lCC of tb:: sm.aU valUf! of tbt: ma
rnagnccc anisom:::rpy of tbese media [4]. On the «.mmIy. 
wben oonsidering: lhe i.ntemaion between ao exu::mai eIea:ric 
fiel4 anti a ~c. due to tm large dieleettic anisoaopy of 
the nem.auc nl.alt:ri.als [5]. lhe elecmc tleJ.d. CQllld not be sup
pomi as position indcpende.m.. However. for .5.Im!l1 devia
dons frem. the undefon:nca srme. the tIe1c1 COUId. still te con
sidered consWl1. as disewsed. in [6]. 'I'h.ere is anothet dass oI 
effecrs whicil invoíve.s extemal cleCtlic fiekls that :w 
strOngíy {Xlsiuoo depenc1em. For jn$t3II~. wh:n anemmic is 
in CQn.tatl with an :misottopie nweriltl. lhe van der Waal$ 
inu:mctlon c:onneaed with tbc f1uctWUing electrie tIe1c1 dc:~ 
~ as .: - ) • whc::n:: <: is lhe distatlce between a considercd 
poim: from lhe interface [7]. Anotber interes:íog problem is 
re1a1ed to selecDve ion ádsorption [8]. In ttus ca.r.e. near tbe 
sw::(ace limiting tl'.e sample ovcr a SUIfaee iayerwnosc lhic:k. 
neu 1$ of tl:e arder of lhe Oebjre ~ le.ngth. tllete 
wm :m c:tpOl'lCnlially decreas.ing elettric: fie1d (8~ ne m.. 
leratócn te.ween the sudaee tleld and ~ ne.r.na!ic oould 
give nse 10 an llppructt c!ep:nâence af lhe anchoring energy 
sttcl.gtn wun the thiClc::rless cf tb: sample (9], 

Rece.'!Uy U'.e mduer.ec oI a swiac:e tield 00 tbc nematic 
aneru.:::lO:1 supposíng wm ancnoring l:las been thecrclicaUy 
anaIYU;l (!O). It has oniy tem considcred as having hon:eo
tropIc: c:r ~lan.v e.3SY axtt. Acc:ording to t.bis hYJ!Otbesis O1»y 
!eCOf'~ c:'üer r:t'mSitions in tbe nen:wic avemge orieaal:.l:.ian 
~ (:J.;xacd. H r..as a1so bee:n shOwn tbat due to t1z pm:'.Il!::l'lI':I'e 
of Ih: ~:..:n::!(:e f.cld. tempcl'3IW'C induced SUIface trnnsitions 
cowdtec~ 

In t.:'.a paper, we extcnd lhe theart:tica.1 analj'sls ~ 
in (!O;. cCnsldenng: tilt.ed easy axes. In this framework we 
shaíl st+~w liklt contí.mlou.s ebanges in the sw:im::e. orie.ntàtion 
induccc. t!y lerDfC,.'"lIIlIre could be cxpected [11-14]. Furtber~ 
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n:rot'e.. we slWl shQw t.bat a sur:f'a.te tidd gives tise tO a sub
stttface de.fotmaOon QC the average nanatic orie.nt:ati:on. This 
nunmds U$, in some aspectt. of me $Ubrurface deformalion 
due tO lhe splay-bend. elastic constant in a nemaIic: sample 
characteri:r.ed by rutfate tilted. alignmem: r15.16~ 'I'hereIorc. 
we conclude tb.at lhe detectible spb1y-bend. e!astic: constant 
rI7) aiso has a comrib:.l1ion corineaed with lhe substme. 

fi. TREORY 

Let us consider a ncmmic sample of very targe ~ 
d. about severa! miaons. wbich 15 to Ix: c~semi~ 

iDfinite._ A Can:e.sian refcre::u:e f~ havinI tbe ::: axis nor· 
mal to the limiting swface ts used. The n:madc oec:upics the 
::::>0 half-space. On t.M: ZUI'face ar l""'O thc casy llXis cbar· 
aaeri7ing the nt:maDc-solid sl1bstr:ne imenlction is ~ 
at an an&le 4> wi1h zespect to lhe 4: w$. The suIface ~ 
in; energy is assumed to te weak.ln lhe fol1owing. we sha1l 
c:onsidef a planar and one-dim=ional problem in wld:cll 
ii-n(:::)=sinq!(~)i+cosd(%~ whe:rc (,6('.:) is the tílt anglc 
fetmeã by lhe nema.ric ditectorn'Nith lhe: a:tis. The surtace 
fie.ld 15 Supposed to be locafu:ed in lhe sUl'fat::e layer 
O'lllót$)o. wm.reÀ is amesoscapic length.1n ouranalysis we 
suppose that h is largcr t.ban lhe cabttcnce length of lhe 
i1U43lÍc-iswopic plwe mmsiti:on f. ln lhe opposim case a 
com:i.nuw:n desc:iption does not work any longcr, and otber 
effects. J1ke tl1e spatial variationoIthe sealar otrlc:rpalallete r 

shCtU!à be camiàered [t81 In tIle case of lhe vau i1etWaals 
i~ À-lal À (19]. On ~ con:rary. if lhe selec:tívc 
ioo adsQrpnon is impormnL À ccrlncides with tbe Debyc 
semm!og !ength. 

'Il:Ie surfaee field E(:::) is supposed to De oricDtcd along 
the z Ws. and lhe re!ev:!ll[ buikfme ~ density is giYm1 
by 

,j---coe..El(::::lrorl/J+(.(')dEcoilq,-- 
2 3 dz 

, d"
+IE(z}sin(2th)"dZ' (1) 

e 1995 The Ameril::;m Physiea! SCCiety 

http:length.1n
http:characteri:r.ed
http:sur:f'a.te
http:l)lSlO.OO
http:mduer.ec
http:6l.3G.Gd


2 A1..EXE-toNESCU. FONrANINI. Nm'O, ANO BAR.BERO Do 
• 

1bc fim tem:t is tbe anislumpie p::!lt r::l thC dielecttie en
ergy (Sn is equal lO tbe; varuum díelcctric pe::nnjttivity, 
e.. ""&'1-t:J. is equal 10 dicltcme anisotr'D'py). TIle sectmd 
Ieml is tb:. dielecaic etI:CIJY due lO tht quadropolM proper
ties: ot 1M ~(~ ... tll+el3 i.s equal to lhe ilexoeleaxie 
ooeilldom) [9~11:eJaner_ tal:es ímoa=unt"" di_o 
trie emrgy oi l1exoeiectrtc otigln. The total encrgy. per umt 
SU1iace oi lhe IItmUItic:sampie. is gíven by 

F-J -i; - +- f:{)e.e.l(d-2~- srrrf/;"1' (""')' 'I dE)o '2 dz 2\ dz 

, d") 1+2e(Z}sin(2~) d~ dZ:+2wsin:(.fi~-41}. (2) 

wbeIe t/iJ"'" iP(O) is rhe .acwal Mace tilt angIe. In Sq. (2) 
the fim temt in lhe integral is tb: elastie enetgy density in 
tbe- OM COJl$WIt app:roximation. The lml=r te:ml is tM aniso-
t:tO{)!C pm cf tbe $Ul'1'acc anchoring energy in t.be ~
papoular appmximalion [8]. 'Ih! temI.S n:ptesemmg lhe in
teraetion betwecn rhc nt!alaric and lhe surfzce fidd have boen 
wriaen to ~g1«ttemlS thal: are dJ indepent:letlt. Note uwfor 
f1l1m!sting sunar.e: fields. suth as the van der Waa!s OOil!S, tbe 
linear tet:m5 in rb! íie1ds and l.n 1ts detivmive ate. In time 
avetage. zero. In this case. &. is thI: value cf t.hc- dielecaic 
3IlÍ"'ttopy " high fn:<Jueru:y.

Le.t l.1S COt'lSider lhe case whe:e tbe $UlÍace field inrlut;es a 
sn:taU sw:f'aee- di$tOnion cf me 4\'(1} profiI.e. Sinee E(:) is 
loe:nlized in a $Wiace 1ayer o( thicl:nr!.u i.. we mar asmmc. 
ln.Mt_on[20~ 

.fi(%)""~,+A~(zI»') for O<z"),. 

~{Z)"".fi6 (or ~I$í:;<m, ($) 

This means tbm. the 4!(z) distonion i$ assmned to te lo
caliz.edin tbe samc S'UIface 1ayerwhe!:c E(t)*O, When sub
"'~ Eq. (3) lnIo Eq. (2) ""'._ 

'[" )(t.~)'F-" k(! +2:.co,(2".)(zE) T 

( dEI) U+(eoe.(:El )-2.t =7;I+~(E> sin(2<P:~ 

+ eOi:.(~}-2t(~) )iIr:rt{Js]).+?trr("'J-~}' 
(4) 

whe:m: (X)"'(lJl.,)f~(t}d.t is the: mem value of X in me 
S1JlÍatl'; !aye!'. The armai. 6.41 !s me one m±oimiziog F given 
by Eq. (4). SinIple cal""""'"", give 

À eol;.{:El) +3t{E} , 
t..t.--ll1 +Z{,Ik)<os(2~,)(tE)""(2~.), (5) 

bec::ause (z.dEldz) "'" -{E}. ln lhe case of me ilucru.ad.rlg
fields Eq. {SJ _ to 

~ 
Adr""- 2k l:i).&..{zEl }. (61 

1t is also possible 10 deduce Eqs. (5) aru:1 (6) by tne2l'l$ oi a 
penurbative metOOd. stardng d1mctly from thc: Eu1er~ 

I..agtange equat10n a.ssoc.!.atcd with funaionaL (l). By milli~ 
miz.ing F. given by (4). with xespect to /fJz it ís po.ssible to 
otcain the JI.CtW1I mrl'u:e dlt angIe r/J•• However. tbis anaIy
sis is not important in lhe pmem comcxt. In the case w1x:ze 
E(,)-e_-{zlk). simple calculalions give (tE') 
-E;>J4. ;Et-Eo. an.1 {:E)-EoJ..,. ~ 
wc cClllld. condude that for statie fields. for s:maIL À. tbe 
quadrUpoiar ani1 flc:xoc:1eartc COfIU'ibúdoru in Eq. (lj are 
lltQ:l'e i.mpona:m. than me díelecaic energy as.rod.a:ed to t:•• 
In. this éàSe Eq. (S) becemes 

3 ME. 
â~"'-2~n(2tPl)' (7) 

whete Eo-E(O) ís thc: ampUmde ar tl':e surface fie1d. 11'.e 
,ubsutfaJ:e _'"A" gi""'by Eq. (S) (orbyEq'. (6) 
ar (7) in tile pattiCUlar cases cf flucmating Ol" mt1e fieids. 
te:speetiVely] takts ptac.e over Lhe SUJface laytr À. Ifwe cmn· 
pare Eq. (5) with.the $lIbsurf'acc distontinuity eonnccted With 
tbe Xl) sp!a)'~beM e.lamc eoost3l'U. which is 

t"A"_~-~2~.), (S) 

we de:rtve t.bat a ~ ficld IS equiv.zent to an effective 
splay~bend clasdc constam given by 

.sot.{tE1) +3t'(Ej 
(9)

k t;-,\ 1 +2(tlk)cos(2~.HzE)· 

in gene.ta4 citbet kI3=ÀE"e..{z,E:l) for tiw::nwing ficlàs ar 
kl!=n.,E" for me static. su:rface iielas. From de resulIs 
~ above we predict eominm:uíS SlJ.If2ce mmsiIions cf 
the tilt ang1e mduced by lhe ~ . In faa. as it fol
lows Eram Eq. (5). t.d> depends 0Il (t,o.(<E')+3.(E»)/ 
["+2t'eos(2l,'Ó~}(tE)J. Since ç.«S ,and ea:S. wha'e S is: the 
s~ On1etpa:ramett::r {2!], whCrcas k.«$l. 00:- deduces: tha1 
6. t/J is expecred tO te ~ d.ependent. This tcndu
Sion is valid even in the ca= in whiéh lhe anc.boring is mong: 
and. tt:noe. rPl is tempemm'C it'ldt:pendm:lL 

m. CONCLt,iSIONS 

We bave shown tbat a su:r:face ficl4 imroduccs a sub:suf. 
face defonnatian dcloc:aJlttd over a S'IlJfate thiclal:ss in 
wbicb tbe mface tie1d ex:ists. ThI: ana1yrleal expression for 
tbí.$ ~ "discom:inujty" reminds U$ oi th! em inr:m
dltC.Cd by the splay-bend elasttc coaswn. TIwefote' we ean 
conc.lude that tI1e detet:tai:lle sp1ay-bend elastic consamt h3s 
an i.nl:ri.mic ano an exuinsic comribmion. Tb:!: e::m:lnsic con
tttbmion to klJ is pl'OJ)Ol1ionaI 10 me pcn=ttatíQ!l length af 
the surface fieJ.d À. Hence. in principle. it is possible tO o~ 
tain 1nfOl'malion Q!l tl:te intrinsi.e patt ar lt) Changing À. nus 
ean ~ donc. for í~ by doping the nerrw:ic liquid erys
ta! in arder to ehange lhe Debye screcning: I~ Comider
ing lhe tempermure dependence cf lhe ~c~ 
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We rcport Il;e fim experimenta! investigation devotai to anlliyte lhe influcnce Qf a (crronuid on lhe 
surface pfoptl1ies of Iyolropic liquíd crysrals doped with nmgnelic p.1tticles. By meatls of aplical 
methods. lhe bolk oriclltJltion {}f lhe director vs me temper.lIure is dctennined. The llleQretlCllJ 
21'1al)'lls sltows [hat rum! lhe n.:matic-iSOlrDpIC tmnSjtiOll. lne Irll!mtOOYllamical model for the 
temper.uUre sutTace II"3Mition works reasol'lably ~lI. On lhe conuary. in lhe low lempernrure regian 
near Ihc famellar-nem:nic Iransition. imponant deviatit.l1l5 fcom tbc Iheoretical behaviar are 
óbserved, In order 10 iJlu~rprel oor experimeJlml da1a. wt\ propose a simplc phcnomenological 
eJacnsíon ()( !.toe tbermodynamICal mooe!tnat takes imo accounI lhe different comributjons tO lhe 
surfacc cnug}' l11ld (Jf lhe re.s.iduallamellar ordcr in the llemat!C phll$c. Wc show. funhermore.lhat 
the effective splay-bend eJastic constam dependi on lhe ferrofluid dupiag conccntnnlon. in 
agr-e<menl wilh a recently praposed tht;OT)', ©I 1997 Amerit'au ltutitute cf Ph'!'!1i;:s, 
[SOO11·96Oóí9715031+'X) 

I. INTRODUcnON 

N:m'lnemmic lyotropic liquid crystals l an: composite 
S)'S1ems made by a rnlxlUrc of nmphiphilic malecules nnd a 
mhcnt, dôped witb m&!!netic grnins (fetroiluidsl.1 The inter· 
eu of Sludying: lhe phJ$ico.chcmical prnperties o{ lhese sys· 
tems bas increased in f'(!cCtlt years, This is mainly due tO Úle 
mt;ooanÍC31 propcnics af Úlese new malcrials, wnicb can be 
VI!T'f different {rom thc propenies of their originai illgrcdi

'''''.Thc bulk pt'OpClti~ oi nematic liquid ctySlaJs (NLCl 
dopcd wilh fenofiuids nave been inveMIg31ed bOlh fram a 
tlleoreticalJ .and an experimental]'" point nf view. The meo.. 
retieal analysis shows lha( ihere exiru a minimurn cont:en· 
U'!l.uan af fen:ofiuid c.. abovc which mete is a <:Olllx:tivc 
response oí lhe ncmatic matrix to ti srnall (..boUI 100 G) 
exICmai magnetlc field. This has been sbnwn experimentally 
in iyotrOpic$, by mwuring lhe criticai ficld for lhe Fréeder· 
lck$z ttaIl5idotLM On lhe conll"3l")'. ooneeming me inftucocc 
cf lhe ferrofluid on tM aiignmem induced by tIle surfnce on 
lhe NLC. (O otn" knowledge, Ihert' Me ncítbet thcorics nor 
experimental investigatínns. In thmnOl.ropics. lhe fmol1uid 
doping is panicu.larly difficuk and pbasc scpanu:ion regi.mes 
are aften obtailled.' 

The etastic propenies oi nematic liquid crystals are tlsu· 
ally describt;d by means af lhe c:ontinuum elaslic: Ihcory.* 
The Ihree furuiamcmal dcformations. dcpendrng quadrati. 
taJly on lhe grndienu of lhe :lVerage molecular lor miccUar 

In JymropicSI oricntation u. are connected to Ihe.tl!. k». 
and k)) Frank elastic cunst<lnlS, Nehring and SlIupe in 19711 

proposed n genctaliution of lhe Frnnk elastic cnergy densil)'. 
odding lhe exmt term k n div(n div RI. proponionai 10 lhe 
mued splay-bend cl!l$Iic cólLUaI.1t Á: n . This term vvcs OOy 
li surfuc& contriblllion,' auá is expecled to pia)' 41n important 
role in detent'lining lhe cquihlKium eonfigunuion ir weak 
ancboring conditions are <:onsideted. 

Man)' au!hOts devolcd meu work tO sludy lhe tneoreúcal 
canscqucm:cs of k j ] in tbe elaslic beh:tvior af líquid cryst:ds.. 
On me olher ha.rtd. [totn the experimental peim of view. 
t!lere are llOI many !tsulcs avai1ablc. In 1994 Barberi er al.'i 
published an experimental determination af lhe effective 
$play·beiK\ elastic consl.ll.At in thcee diffcretU th«mOtl'D}tic 
nematic hquid cryslals • .Rectmtly.IO lhe cffecnve k l3 was 
measured In n lyotropic nematÍc liquíd crysmL AlI m~ ex
perlmeruaI work.t measumf the .,!lio belwccn lhe effeaive 
k I) and an avemge ela.n.ic: constant k by meara of aplicai 
lcchniques. Thb ratio was (ound~,11l to be pQsiuve and oi tbc 
order of 1. In ali me previaus lheoteric:al ilPd experimentai 
works., k I' was assumed 10 depenO: only tlpon lhe c:~
istics af the liquid crystall!.Sldf. 

In a pteviaus: papel.1I we presemed a thl'lOry showing 
lha!: a s~ tleld localized near Ú1e bounding .sutface D\'cr a • 
mesoscopíc length B;ivcs rise to a subsurface discontinuity in 
lhe ~Yel11ge o.:rrunic orleOI:uion. Thls $ubsurt'xe \I:lrialion 
Ms me same functional funn of lhe onc due to lhe spJay
bend elaslic wru;tanL W Frnm tbis resuit mlC c:nn derive !ÍW 
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aU the k.t~ delennintlliom: bô1:Sed on lhe :malY!lil:. of lhe lem~ " per:nurl!: dependente of lhe 5ubl~urfnce Vl.'Iri:lJion10 gi'li'l. an 
effeclivc splay-bend elllM.ie conSlani. Ir ha5 aI'! intriusic íchl.lf~ 
aCleri.'lllC of lhe Liquid cry~n!l t.lOd nn exlrin:ric (chnrncteristic 
or lhe in(erface nemalic: liquid crystal-subm:.ucl conlribulion. 
In Ihi!' rrame. lhe k I). dru;tic consumI ohtaíned from oplica! 
e:\períments in ferronemaücs i5 expeclI~d to de~nd on the 
ferrofluid concenlr.uion, 

In (his p3pe:r we !lruliyze lhe templ!:mturl!: behavior of 
ntmmic: liquid cryslnls doped with ferroHuid for diffetenl 
doping concenunlians. By me1)ns af aptiC31 mtthods lhe 
NlC orienlation V$ lhe temper.lIure is measured. To imerpret 
thís tempernture dependenct. Wt de'lelop n thton:ricnl mode[ 
in whích the residual lnmeUn.r ordtr at lhe interface and the 
NLC-rerrofluid ínleraetion nr.e talcen imo account. We show 
furthermore Iha( the measured splay·bend elaslic consU!.nt 
dcpcmh Olt lhe fem:lflllld conccntmtion, This mui! ;s the 
/lUI experímerlttll evldenee thnt 1he *1) elastle COrl5tant has 
nn inlrinslc ::md lllt exttin.~ie conlributiOn. I: conflnns a Iheary 
tecentl:- prupo~ed onlhe e(fect ()f a sunace fi.e1d 00 lhe NLC 
ela~(ic propenles,11 

Our p:lper i~ otganized us folloW!;. In Sec. 11 a simple 
phenomenologic:.i! :.m:Uy~L~ of lhe rorf:u:e energy i.s pre
,;ented. \Ve dill'CII.I\:.<; lhe VôlnOl1$ canlribmions 10 lhe wrface 
enetSy ~nd .hei!' temper.,mut dependencies. in p:mlculnr we 
show th:lI. in a fina approximation, lhe 5urfaC'e oncotation ()f 
me NLC is due !o !he presence of re~idWl! lameUar order and 
to lhe NLC-ferrolluid intmtction, 11Ic tempcroture bc:ha'ilor 
of lhe NLC suriace criemauon is obmined th.ere. In Scc. UI 
lhe thermódynamienl tOOdel is rteonsldered in lhe frnme· 
wot'k of ~rong ancboring condition, We show Ihat lhe tem
peratulT depenúence uf thc bulk NLC orielntnion depends on 
lhe remperorure dependendes or lhe effecti~ splay-bend 
c!as11C constam and of lhe surfat~ NLC otientation. The in
l1lU!nce of the nonhomogeMOIl& magnctic ficld on lhe ferrof
luíd coneerumion nnd on the buik NLC ori.entatíon ís also 
eonsidemi. In Sec. IV lhe expcrimemal setup is described. lo 
Sec. V Ih!:: experimemal data conceming Úle bu!k tilt angle 
nnd LI< ;}re ~sented, The main rellults of oor papel lI1C 
diseussOO 10 Seco VI. whett' the Iimits of lhe ~licnl 
modcl u~ed in lhe :uudysis are also di.~ussed. 

11. SURfACE. ENERGY 

Let u~ eooSlder a slab of thk~ d filted Wilh a lyo
trOplC ~~!.C itl ;'I discotic phase doped with ferroftuíd (FFl. 
The S;'Itr,t'le IS piJced in a mmuniform ma~oe!K: field fi at an 
angle ;.... ",Ih. lhe geomeuical nonnal to lhe gim ph:nes 
lírniu::: ''";~ SLC ~ample. tiS shown in Fig. I. TIle Cartestnn 
tefeté'!'_;~ n::.tme u'ied in our anaIysis has the .t-a.v;ís normnl 10 
lhe b,'unum~ '.~Jil5. arui lhe crigín in lhe middle of the: 
s::unplc 

Tr.e IOla! 1ft:: energy cf lhe samplc. per on![ surfaee. i5 
given ['v 

F= [Jr.! fI6.,p·)d::+g_{,p.9')+g .. t~.o:b'). m 
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, 

_
H ~)'--j 
,,'

" --- ...... x 
s I '

I 

iL 
'

AO, I. Sl:eltn Q( lhe upetiment. S .1 tM :umple or th'dn.c:n d. H repre. 
jtlllS lhe msgMw: lIc1d dilU1ion. L oi tfIc lirbt p:ro~~~tlOO dilU'tion, m 
ot-H Ii tM IfI,le betwccn H ,nó !h~ z ui•• lhe l(lll' "'I~ 01 Ih!! ~lIdo i< 
along Ihe~' dirNIion. 

wherc we ilSSUme tha! ali lhe vanabJes depend only on lhe 
:-coordinate. In Eq. (I). t/J i~ the Iilt an!!!e made by lhe NLC 
dircctor n with lhe :·a:tis. and ti} '" drhIJ:. The 11m lenn oi 
Eq. (11 reprcl':ent~ lhe bulk cOfllribution to F. whercn.~ 

g _(ÚJ.tI/) :md g .. ( tP.tll) are lhe surface cOlllriburions due 
10 lhe 5urfaccs aI: "" -d/2 and t '" +dl2. respectively. The 
bulk free energy density f(tjJ.q.') is ofthe kind 

f( ~.rb')-= !krh'l+tk*.p"l- !X..Hl 51n"( 6+6"), (2) 

whcrc k is me elastic C'onSlant and X~ the éiaml1y;netie an· 
iSOU'Opy { XQ -= x. - X.:. wherc Il arnLL tefer to uI: k* I~ a 
second.order elasi1c constam imroduced in order 10 have a 
weU-poseo vnriational problem. as dlscussed in Ref. 10. The 
swfru:e eontribut1oos 11 _($,~' i ano 8 ... (tJ..tJi') may be wri;· 
ten in lhe fmm 

g.!:t 4>, ri/ 1::="!:!k IJ siol 2 dJi4J' + fJ{ IPi, (3) 

whm: the fies! terro is connec!ed to lhe effcctive splay4lend 
clastic c:onS[afUlG.anti fA<!J) takes lnto ac:COtlnt lhe interne
lion af the NLC+FF wifh lhe surfoce arni of the reduced 
symrru:uy inlroduced by lhe pn'!!';enee af lhe llurt:1i:C. In .co
vannnt form lhe blllk ela:uiç term connected tl.1 lhe k lJ elAl,tle 
constaot may be ....riuen AS k,:! div{o div nI, By menns of 
Gauss tMurem this bulk term tS eqwvaknt to a surf;aee con
tributionQftheJdndk1J{n div nl >: N. wbert N lSlhesurface 
geomeuical nonml dímcted ourwan:i The peeuiiarity cf lhe 
smfnce contrlbudon conne.cted to ku is its dependtmee nn 
the sorfuee gradiellls of 11. For this re:u:on lo Eq. Oi g;:; 
depend n1$0 on fi;'. The functionnl dtp:endtnce cf g 00 Q' í$ 
re:sponsible for a subsurfuce dlseominuitY. :l$ discus:mi ia 
Ref. 10 1:lnti Qther ~fetenee1 thm::in. 

In our e:t:pcrimemaJ semp ídeseribed in So::, IVl. ~ 
NLC is subjeclCd to a nonhomoganeoos magnetic field H. 
Sil1ce fi is nOl consta0! arntSS lhe sompie. á net foree of 
magnetie origJn pushes lhe FF grains 10 lbe sorfaees. onul fi 
new equiiibrium state is achieved. as it 'h"i!! be discusstd in 
Sec. IV. In lhe equllibrlum stale. nU lhe ferrofiuid grains are 
pushed to the: surfaces. This profile of coneentrounn is ano 
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FTG, 2. Sktlth o( lhe: bm~llar bye:r$!U>ilit.:d m lhe 1i1<!flTny (l( tt;: fim gl;m. 
Y<rfaa,;.f ~ I)~ ~Iá crymt mb-. 

due 10 l'I klOd of seíecti"" adsorptíon fram lhe solÍace., or lhe 
FF gr.üns wilh rcspect to the NLC miceiles, Hcnce, Il:llt me 
$Urlàcc, O: I<tyer of FF graÍlls is prcsell!. whkh imeracts with 
lhe sudace lll'Id willllhe NLC. Funhcrmore, .as il was shown 
111 à pre:vious .::ltperimcl1t with lyOlropic liquid crystals pinces 
in flnl gla.ss sampll'l holdersY lhe gJass surfacc usuaU)' 5(a* 
bilizes à I.lmella.r phase abo\'c li, :l.S sl::.e[ched in Flg, 2. 11 
(ullows Ihaf f,( di) is oue 10 difrerenl inler:lC1iOnS (onneeted 
Wilh lhe prcsl!1Ice of the fF grnins, lhe lôlfficUar ph:l:se. lhe 
magnetic field. and lhe reduced symmeuy af lhe NLc.. In a 
fim llpproximation. !.{ t?) mí!.Y be exparu1ed as follows: 

w. l' 111 l W2 ~ ft(f/J.rP:J""'T t;+tP/-2i + 2 dI-, (4) 

wherc ~f is the anal., m.ade by thc IQng axis af lhe atUs{)
menic trnIgnetlc grnins with tbe :!-axis.. 

;\ctUllly lr,e s\lfÍaee e:netgy 15 obtained integrating tbe 
bulk. cnerg)' densíty due to lhe ferrofiuíd l:md Ií!.mellar laycr 
imc.tlll:uons wilh th.e NLC, The nrSl lerm is delocaliu:d (lver 
a lay.::r whose !hickness is of lhe order of lhe ferrofluid grain 
dimensiono To reduce our problem 10 a standard prablem of 
interface (and one-dimensiemall. wc average lhe sutiacc tn
ergy in lhe plane of the surf:lce, Henee lhe interface bulk
surface ls plnced at lhe cud af Ibe fer;o1\uid layer. lu Ibe 
rollowing we shall soppose Ibat tbe ferrofluid-H intttaClion 
is veI)' Sfrong. anti bence tPf "'" ~H' Funhermore lhe lamellat 
layer is eompacl: consequemly Ibete is not SterK: in!etaGlion 
bctwl'len lhe l:undilll layer nnd lhe magne:tie gr.ti1lS, In Eq. 
(4,. Wl taXes imu account that me íong axcs oflbe fF gtains 
tend to coen! n perpemlicul.ar to tr,em. The f.,ma.ining: temi is 
due to lhe ínterectioo of lhe NLC wilh the lamellar la)'er 
ioouced by me 11M sunacc. from cxperimental 
lnvestigations,JD v..-e know tbat in the absence af fF lhe dis
cotir; NLC orientaliOll l$ homcotropic. This implies lhat lhe 
eas)' axis conReCted 10 lhe NLC-lamcl1ar laycr interface is 
homeollopic. Heu(e, tbe corresponding sur(:lCC ellergy 15 
proponionallo tjl and lI'i'> 0, 

In lhe :l.b-scnce of bulk disamion. lhe ctu31 values of <P 
is thílt minimizinsf. as gi\'en by Eq. t4), Slmple oCnKulatlons 
yi:ld 

aI, (") (5)iitit ={WI+W~);p+wl 41'-r ""'o 

..,; 

àlf. 
(6)õr/Jl=U'l+ 1V2' 

Since. a2f s liJ,pl .> o lhe solution of Eq, {Sl co.rresponcls to 
me minimum for Ir given hy Eq. j-;l. ROUIIM calculotians 
give 

rj,= 1+(11'2I 111'1) ["I-rPl;'1 (7) 

The tempetaturc depertàcnce cf Wi/wl 15 due 10 the tem~ 
pcnnurc dependencies of "'1 ú' "'" t lll'Id 21. T'he aru::borirtg 
Sfreflgth WI is a kind ofanisotropy (lf lhe NLC 'NilO respect 
10 lhe presence of lhe FF. Since aU anillUlrOpies are propor
liooa! 10 .he scaLar arder pnmmeler S 

11'1=0:5. (8) 

whcrc a 15 lemperature independem. The nnchoring energy 
connecled 10 lhe NLC-JameHur lll)'er imtrtlctlon blls. m 
lãilsl. {WO conuibutions. One 1$ due to Ih.: imeraclIon of lhe 
NLC wilil lhe larnellar laycr. ptoponionollo SiSo where Si 
lS the !Ocalnr oroer pllr.lmeler oi lhe lamdlar layer, Tl~ 0100 
on: is dlle 10 the broken symmttry Gear lhe imerface, pro
portion.al to 51, hecause Il comes frem lhe NtC-NLC lnter
nction. At the fiM ordet in S lhe $ef!ond canuibulion c:an be 
neglected. anU UI 2 reduces tO 

w::"",pssi. (9) 

wbere j3 js a tempernwre independl!1lt plll"lIlM('!ter. Eq. (91 re
minds the lnfiuencc of lhe smectic otrler 00 the anehoring 
energy ln rhennolropÍí: NLC.! 

LeI us consider now Ibe Cunctionl.ll dependence af S 
"'" S(r) and SI. "" SLCn. As it is well known. sen can be 
found by minimiring lhe: Landau frec energy in whiclt Sl. 
S' ... are presellt, ~ A linear tetrn in S ls ab.ie1U be~se lhe 
isouopíe phase bas 10 bc S1ab-le at bigh lempcrntllJe. Simp1e 
cakulatiolllO give 

S{T)=n,fT,-T. (10) 

whete Tft IS larger man lhe nemaúc-isotropic critic:a1 tem
pernwe T~ by a few degrees anti fi Is a conStan1,6 For wbnt 
COlIt:emS Ihc h.lmeUnr 1uycr. lhe .titlli!y.sis is sornewtllU diIT.er
cnt. As discUlilied .above. tlue to tIIe presenct! of lhe glass • .ti 
lamelln.rüke order exiru, locali.zed over a dÍSlMct: of a few 
molecular Jenglhs. This means mar lhe acrion of lhe tlat glass 
surface on lhe lamellar layer ilO equivalcnt 10 ao extcrnal ncld 
stabilizing it. Hencc. lhe landau expansion of me free en· 
ergy GL of lhe lamellnr Jaycr (ncar dlc surfaeel is pf the kind 

OI. ""'<h(O)- XSL + ra(T-T~vsi+··· (lI) 

for T 7> TNl' I> In Eq, (1 J) X ilO a kind cf suseeptibllil)' of lhe 
Il.lmcllar Il.lyer wilh respecllO lbe surfllce liekl. T emts of tl'lird 
and fnUM ordet in Eq, {li) bave bcen neglccted because:.íbr 
T > 1m.. SL isex:pe<:tedtobe veJ}'small. Br rnlnlminngEq. 
{lI} with teSpet:. tO S L. OftC obtains 

X (12)
St-a(T TNd' 
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dcfo:m:Ui<>n é. - 41, il d~e co eM ct(eeh'"e-splay·be1!d elutlie ÇOt&W'll. 

We can now :mal)'ze the tempenllu.e dependente of 
w~/\I'l_ lo lois framework 

A' 
11:. - 2 I' (J)-::'tt:tf3SI..""'(T T"d\1"1 

when Eqs. IB)-{l21 are laken imo IIccount. In Eq, fI:n. jJ 
= {3la. r..' "'" jiX~/IIJ. The p:lr.lmetef A' i~ independellt Df 
T_ By laking in!u ;lCCOUn! Eq, l13), tne1i1t tlAgle minimízing 
lhe ~lJrface energy fs( 411. in lhe übsenee of bulk: dislonions. 
changes whh lhe lempcraWte according tO lhe Jow 

(1I12)-tPlI 
(14).pAD- I +A'/(T-TNd1. 

where the subscnpl e in di means that It i~ lhe ell"y d!t angle 
charocterizing. tile immace lamellar layedNLF+ FF. 

111. TEMPERATURê OEPENOENCE OF THE aUt.K NLC 
ORtENTAll0N 

In a previou$ pape~(i we have determined lhe eIkctive 
K I~ = k I,tlli:. elw:1c consunt by (inalyzing lhe tempemure de
pendence: of lhe bullt tilt atlg-le. with di f assumcd to bc tem~ 
pernture independe0!' Acrording tO lhe eJilStic medel pro
postd 10 interp1tt lhe lempernwl1'l induced variations of the 
liI, tlngle. lJ J sample chru-actenztd by symmctrlc bourtdary 
coM"'on;; preserus a dt!i.\nnion of lhe kind snoWI'I in Fig. 3. 
T11t~ k D elastlC term induces a sp<mlanwus subsurface dis
10nton. ln I;Hoer words ir tu #< odose 10 the tmmace lbe 
g.roond St:lH: of lhe NLC ís a dutOl1ro connguratíon.ll rl'l Fig, 
J. 6. i\ lhe :tCrual surfnee li!! angle. whereas <Ph is the til! 
:m!'l( ~ bulk. ropposed Uüifonn. Thc nu::5oscopie length 
b '" ',P U: iH.f the orrlerofthe Ihickness ohhe surface Itlyer 
(wo:-r whlC:o ÔlZ) tellches ils bulk VllLue. A!. il tw: bcen dis· 
C\l:\~~rt m Ref. 13. lhe sub!rurface disconlinuiry tPl> - IP, is 
iMCN:nOem oi li, lt is given by 

IA", 
". - éI, z: - '2 Tsin(24'J;t). (15) 

,~hefe ~ I \i ~ is tempetlltute dependenl. l '" In lhe case of strong 
aJlcncnng 0, i$ tempernture independem. However, tPlt is 
tcmoer:lture dependeol due to lhe preseoce of klJlk. Using 

IblS mede! in Ref, I{} \\'e Olll.'t: measureC lhe telat!ve splay
bend elaslie tOnSltlltt K I) "" k 1~/k for a !yotmpú: NLC. Now 
we shall amllyxe lhe depe:ndence of K" Qn me fF concen· 
trntion, I,! <bl i~ exptt'xerl to be wry lnrge wllb rtSpttI to lhe 
eltlSllc eneq!}' a( lhe NLC. for tWO te,jSOflS: {i) The ~ple is 
r.uhe. tÍ\ick and ru:nce lhe bulk. distorlion small: íiH lhe das
tie internclion belweC:n micelles is weak compan::d wi/h lhe 
ime:mt'tlon of ihe micelles wilh lhe FF grnins, lt follows tOOt 
in Eq. ! 1S, w, coincides with the easy tilt angle ~~ eiven by 
Eq. íl4\. The ne:w a.<'pccl of me prnblem is lrua. evcn in me 
~irong :lnehori08 ClL'Ie. W.. is te:mperatlJTe dependent. Hente 
,j~ .., "'1\( n l1'l!rull.:!l (rom tile tempertlture depende0« of KI} 
and w,fT). As smssed llbove. in Ref. 10 ~~ was consideml 
lemperoture indeptrndent This approximation works wdl 
neM To_ For mis retlS01I ili !-tcC. 10 we fitled only the experi· 
roem:!.! points near the nemallc-iwtropíe ph:ase uansition.ln 
lhe present paper we analyze lhe lempennure depc:ndence: of 
,pb for allloe mnge TNl 'li T ~ To, Consequenlly.11"íe l.:m· 
peraWI't dependence af ~~ has to bc: considered in otJr analy
sis. Tnking imo account íhat di, = rb, and lhe Iheorelíctll 
medel disc:ussed in Rtf. tO. Eq, (1St can be writltll U 

!1Ti:!)-cbH I [ JT. 
<b~(n~, ~--. A 

t +A IfT-TsL)- 2 õvTG-T 

li rr-2~H 1 
+8 sin . 116)I+A'/{T-:TNd~ J 

where 

fi; s 
Kf1"" A+B arni ·~r=,~==: 

- ó.JTo-T 11-<r.,IT,) 
1111 

The oplicai paiO difference bel\\'cen me ordimuy and extr.lor~ 
dinary rays of lllíght bea.m whose w;tVe veçtor is parallello 
lhe l-axis. incident 00 a NL.C sample is given by 

d~fd12 ~/l("'ld.:. 1181 
-lil! 

w"'"' 
I Rn, 

1 -7sinl f/;. 119)Aft{~)=t11)( \/I-R )sinl q; 

~incei? = I - (nolnt;!<fl rcrllSuaINlC.n{landn~beiog 
the ordinary and we: extraol1iiruuy refracth'e indk:es. mpec~ 
th'ely. Br lating: imo accouot that m lhe bulk ~(z) ... di/» Eq. 
(19) i~ 

Rito • 
~Jl(w)=Tsin~ 4>,.. • (20) 

Henc:e. in lhe limit of srnlÜllifl anghe. 

Rnod • 
(21)à""'~.j);.. 

J. Chamo Phys., Vol. 10G. N"Q. 14. 8 Aflnl 1997 

http:uansition.ln
http:conngurat�on.ll
http:tlngle.lJ


6191 rontarnnl til si.: ThEl sptay-oem1 etaS!le eon.tlllnt 

"'" 
 ,JI ,""'" 

fl2:)~ ~ 

.' 

•
! 0,15 ~ ~ 
, 

ó"~ ~ 

• S, 
005 's, 

"'" '" '" " '0 ., 
TI"CI 

FIG, 4. Ti!linllle i4 IM bulI: é. U '1 f...~<Hme!t~ r. S~ 
S, .! S~ 51 l;. ibe !IDIid iiae~ = ~ liu oi Eq. nOllO lht 
upmmtnUJ dita. 

IV. EXPERIM.EHT 

The deuills oi me setup used to me~urt lhe bulk !ih 
angle t/J" ate presented e15ewhere. IO In our sctup the nem.uic 
is submilled to an inhomogeneaus mõl@m:tic: ficld favoring 
lhe aggre~tion of lhe FF gnli:ns ai thc ooundllry sutfaees ar 
lhe s3mpb:. The õe!d gradiern is produced by two almas!. 
cubic permanem ma.gm:ts wim volume of about I ttn1 eru::h. 

Thi: studicd iyoiroplÇ mixtute ~ me follawing coneen
lrotion (in weight per ccntl: DecyI:l.1nmOlrium cblorlde 
(DaCIl4L54%. NH,.CI 4.2j~. and H;Q 54..23%. The phase 
sequence l1S a function oí T lS L (24"Cl ND {44.0"C)/. 
where L and N () are lmu:llnr and dlscotlc nematic phases, 
re.spectively. The waler~b$(! FF used la dope lhe lyotlOpie 
mixture is composcd hy FelO~ gruins. coated with olcie acid 
(flOm Ferroftuidies Inc,), The Iypical sizc afine grains is 100 
Á. Twa dif(etem concenlrnlttms (c) of magnel~ grains werc 
used: 

.SMnple 1 {Si) c,""O,96XI0' Srainscm 3• 

·S.ample 2 (51) c;""4,76X 1(fI gramscm J. 

At mete srnal! CMCéntrations. wc observed (bat lhe tempera
ture transitions wcre not .affeaed by the presence af FF 
doping, lS In lhe ND phase.. n orienls perpendicular 10 H.16 

Thcse concentnUions ate llbout me mlnimum fF concentra
lion n:quired 10 have a eollective behavior Df lhe nem.a.tic 
matrix subjeCU:d 10 a magnetic field. evaluatc:dl.J in about 
!OI- grain.s eml• 

lhe sample is encnpsulated in a glass microsJide 400 ~ 
lhick, aud placed in a cemperatare controlled aven {.aCCllGlCY 
2 X 1O~1 "'e}. Ao inhOmogeneuu.s magnelH: fle!d is applied 
aloug a diteCtioo whicb ma.ke$ wllh me t-axis an ang!c 
<fJH""'6fj'" iRg. II. The I aOO ::: ~m$ of lhe field are 
abou1400 O at lhe ceru.et oftbe sample [iQ,O) position in Fig. 
Il. The grudienlS of me field .along the.x nnd t nus are 1300 
and 20 G em. respecuY4:ly ímeasured fram the çcnler of the 
samplej, 

The ficld gradiem is applicrl in $uch a way Ihat lhe (oree 
due to II .\lCts: 10 remove lhe fF grains from lhe t::cnter of lhe 

samp!e toward Ibe s;unpfe hoider suriaces. The presence: af 
the ficfd grndicm in the sample glves ;)rigin 10 a l11llgnel1c 
force on me FF grnins. cre:uing an inhomogeneous dislribu
{ion of Ibem in me samp1e. The grain' s concentraúan de~ 
creastS in me bulk. and increas.es nea.r lhe boUrtd1ng liUrf..ces. 

Tllc me.lliurcments of lhe apite<ll birefringcnce: were
madc by me:ms oi a Leitz onhopl:mpol miCtQscopc wi!b a 
BeRk liH eompcnsator. !nilially. wilhout H, me conoscopic 
figur~ observed in lhe microscope is lhe classical unin.xi:1i 
CTO$CS oí a sampte bruncoltopicaHy orienled. with n p,aroliet 
10 lhe direction of propagaliOl1 of me light. AIier th:lt lhe 
fie!;! H is applied IlfId lhe equilibrium state is reacllcd. hy~ 
prnrolae ap~ar and lhe ~u::ai p;llb difference cru; be Ilte:il • 

sured as o furn:lion of T. 
To minimiu lhe: erram in me detennm31Í1.ID of the opti· 

cal p.ath diffcnmee, a series of fi\'e inde~ndem mensurc
ments wete mnde lI( eru::h lemperalUre. l!.ru1 á mcan ..alue was 
calcu.latcd. 

V. RESULTS AND OISCUSSION 

In aur experirr.entlll condilions. lhe mensured Frc.dcr
icku: criticalneid ls Hç ... 2500 G. !bis large value of Hç in 
<l ferronem.atie sj'stem indiealcs lha! the fü:1d gnlditmt te
duces lhe FF concemrotilln iu dlt puilo of lhe ~mplc lO a 
vaiue below c'" •1-) On Ibe Othet' band. we expcct IMt lhe fF 
«Intentr'Dtion ficar lha glnss bounding sunateS increases 
(dae 10 the n'l3.gnetie 6e1d gnutientl 10 a "alue higher Ih3.n 
c"', The componcl1ts of lhe magnetie force due 10 lhe fieJd 
gradient on á FF grain af magnetic momenl 
3 x 10-6 COSo plaeed in lhe çenter af lhe sample. are F. 
"" 3.9 x 10-1 dyn Ilnd F~ "'" 2.6 x IO-~ dyn. Let u:;: sup:pose 
lha( /lI lhe equilíbrium ali IM ferrotlllid gruin.s llIe eolhec1td 
to ihe surfaces dtu; [O lhe pre~nce af lhe magnetic fmee. in 
,!tis si1UllIion by mewu of the noove repoaed vaiues af the 
bulk grain concenuation. one finds lhat melr surfaee density 
is of lhe order af 106 grains em:t. This surface çom:cntr.úion 
torresponds to an aW:l'lIie distanee between thc gra11lS oí S 
pro. AI this dis!ance the inlel'llCtwn among me magnetic 
gr.U1lS is completely !leg!igible. Hence me hypothesis r.hat ali 
lhe magnelic grains ao::: colleeted 10 lhe surfuce seems tea
sona.ble. :md it agrees with lhe high /I r expcrimcmally de
lectc:d. 

Therc is experimental evidence mato wben a Jyounp1c 
nematic liquid CTfStal is pleced in eontact wilh a fiai gim 
bounding .$llrface, a iamellar .$1ruçturc is Slabílíz.ed 00 lhi$ 
Surfl'lC(t,12 A possiblto pícwrc oí lhis SlI1Ic:wte is a doubJe 
layer wim lhe polar hcads: of me amphipbilic malecules in 
tomact with lhe glass sudaces In Me of lhe !amelI.a sities. 
arui lha othcr side in Cilntaet: witn waIet. Tbe t)'picaJ lhiá
ness of llle lameHae af the DaCI 5ystem i5 about 20 A. The 
long iKis af me gr.lins~ .are tihed from dle vertical direction 
( :. ;OOS) by an angle of 6(f. due 10 lhe 1n1er.IClion wilh H. 
The NLC directnr n in the Ilcigbborhood of lhe bounding 
$udaces couples mechanicaUy to lhe FF gruins nnd lhe 
InmeU3..T !:tyer. The FF grains in Ihis regioo cauple lO the 
m:tg.netic ficld IlIld mechWlicttlíy 10 lhe LameUllc lllyer. The 
bulk til~ nngte ~~ is fixed esstntially by lhe coupling bc· 
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Iween Jt and lhe hounding surfaces isínce H "" H,.). 
Ue tx.perimentll value. .. of dJ" were c;Ucul:m:d using Eq. 

{lI), wirn lhe rtLeMured vnluclI of lhe QPt~1Ú p"Ul difference 
Â. The ...~dues of Il,{n <lnd Itc(T) werc takcn (rem the: 
IitertUureY rPH""-W. á=400 ,um. Figure 4 shows the 1::'1:

perimem:d \'il[ues af .:/;/1 as a functíon ar Im tempermure, for 
both samph:s S, and Sõ. Th: ertOrS in t/J" are o!xlut 0.01 fado 
Ar.. obse!",'cd in prc:vious e:w:perirnems with I~rmo!ropiest 
;:md lyotfopics,ln .:/;6 incr'l'!ll5~ as T approachcs 
To=44.0 °c 

An intetesling behavior af t/111 is observed il1 lhe vicinít)' 
af lhe nem.::nic-Jamellar phase trOO$ilion. The bulk til! angle 
&en:lI.~es loward ~efQ. i.e.. lhe sample lends to orient ho· 
meotropu:aJly wüh n perpendkulnr to the hontontal glass af 
lhe micrmlide. Thj~ behavj-or ch<lr.lc!erizes 11 surface insla
bility wh~1l lhe pha..,e Iransilion (ttlmellar-discotle nemade) 
!emperolUre approllctu!:s. 

Equôluon 06l gives lhe bulk dtt llngle as a function Qr 
lhe temper.llun:: by means Qf lhe phenomenologle:d thcQry 
described in Secs. H and lU. lt is uscd to fit lhe c:\perimental 
data. of ó,~ V5 T, The fitting p:unmelers. A. B. >lnd A' ITllble 
nnre cl'll:lÍlled for botit FF concentmdons. To ca!culatc ~we 
UlY! S = 0.6 ai T "'" TNt. Tbe best tlts.are ~h.own in Fig, 4, In 
lhe midúle of lhe nemaüc domllln. the effeet of the FF dopo 
íng (lIt a fixed temperarure\ 15 to increa.se r/;lfl' By me:an! of 
lhe bc$t nl parilmetm A. B. :.md A' iI ls possible to calculate 
K 1.1. Ilhowll in Fig. 5. and rP~. repotted in figo 6. as .a fune
tion oi T. uslng Eqs. (6) lUId (4). respecdvely, 

We note: Ihat me experimental drua of 1ft!> as a funetlon of 
lhe u:mFr.lfUre shaw a c:nnnge af eurva~ 1n lha nematic 
rnnge.1I1~ ~~ilive AI near Te. and lle'gaUve neM T,l.' The 
best til j~ r.lIher sensilivc to toe vaJl.les of A. B. and A'. To 
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'~I .

:.a ... ~-~----- "
~ ... ~~. 

".tf

- " 
lo: ',. I' 

. ; r 

'OI 

-5, 
--- S:t 

" :s JO " T ("CI '" " 
Fia. $, Tt"lNr.llun: beha"loro( 11'I1H:'lioKl' '" *u!l;. The lOJidi.nd dashcd 
li"" I'Iip«'ttm iU\mlllo:1 S, AIId Si, respeah'dy. 

AO. 6, Eu" "npc ";, .u :l (t:Z1ron cf: ICmpg;ilUrt, n!culmd usinJ Eq. 
! 14t Tht w!id 111<1 duIIt:d linu ~ u.mpld SI and ~ r:sp:çtinly. 

eheck Ihis paiOl we did lhe ~u fi~ wilh dtas1ically dífferent 
initial values of the fhting p:uameters. and oblained the vaI
ues showl'l in Table 1. The CutVamfe ai low (empellltures is 
sensibre 10 lhe A' p-nrameler and 10 lhe depe1ldence of T 
- TNL' The h.igller lemperatl.lfe pan of lhe curve is more 
senl';itive to lhe A and B p:munelers, Taking imo accotlnl lhe 
previ01Js observalions a fit wilh three parameletS of this 
curve is meaningful. 

The behavior of K1) as a fl.lnclion of T is lhe same pft'l~ 
viotlsly obtaiucd (or thermotropic9 and IYOlrOpic10 Iiql.lid 
crystals. K l' is positive and of lhe order of one, The anllJysis 
of Fig. 5 indi!::ateS lha! lhe measured splay-bend elastic COtl
uant, as previoosly disCtlsscd.11 depends I\QI on[y on lhe 
NLC, bút a1so on lhe FF concemratWn fiear the bounding 
surfru:es. Jn particlllar in our samples. inCl'Casing the fF can
centtatiol'l by a factor 5. K u deereases about 6% in lhe 
middle of lhe n~maw; domain, This resclt could be int(:r
preted as an indicauon lhallhe presence cf FF grains in me 
bounding sum!;ces redm:es lhe stiITness af me nemetic, A 
pesslhle cause of this c:ffect could b: lhe preseJI!::C af lhe 
mechnn«:nl caupling bet\KeII lhe FF grains and n. whlch 
augment the effccr of lhe 3pplic:d magnelk tieia. When T 
a~s TQ. lhe differençe be(ween lhe Kn valnes tend to 
vanish. 

The analysis of tfJ" as 3 function of T. repooed 1n Fig, 6, 
íl'ldica!es th:1t near lhe tempernture Ir.m~tíon$. íl'> voll.le tel\Ô!i 
10 bc: independenr of lhe FF com::entrntion. Jn lhe middle of 
lhe nemalic domain. however. the larger is lhe FF concem.ra· 
lioR, thc smelieris tb,. Companng lhe remlts of Figs. 4 and 
6 we se: lruu. ínrnasing lhe FF eoneentrauon in lhe sample. 
lbe differeoce between tP~ and tPt> i~ 

vr. CONCLUSION 

We have slud!ed lhe díec:t (li lhe ferroficid doping cqn. 
centmtion on lhe effecti-.-e sp!aywbl:nd elastic COll$W1t of a 
nematic liquid cl)'$t;lL This Sl.1tÍacelike elllstie eonstant hu 
been measured by means of optieal melhods. 111e theoretietti 
analysis has: becn perfunned in lhe fromewt>r!o: cf a them:to.
dynamical model proposed II few yean age.!) To interpret 

J. Chem. Phys .. VaI, 10ft No. 14,8 Apti! 1997 

http:concem.ra
http:disCtlsscd.11
http:lOJidi.nd
http:increa.se


Fon!ánlni et Bt; lhe 5Play.oend e!astie-eummmt '"'' 
lhe tnCl1$ured tempe!llrure dependence cf K II we have ex· 
!ended lhe angina} l!tetmOdynamical model. More: precisei)' 
we nave taken lnto account IWO ntw conuibuUOllS 10 lhe 
suri';tce enetgy, aile doe lO lhe residual lamellar order fa
vored by the flal gtass surfaa:. ;md another one <fue 10 lhe 
nematic liquid crystal.-ferrofiuid inte.'"aCuon at lhe svrface. 
We ate aware timt. oor mudeI is Vérj simple and Ihat other 
conlrlbutions ro che sonace energy may play an imponant 
role, For jnstance a surface e!ectric fieEd due 10 a selecúve 
ions adrorption irom lhe sutface may introduce ín f. a tern'l 
proponional to E~E? cos1l/J - - E,.E~r$~. This conuibuüon is 
delocaJJzed nver lhe Debye scree:ltng length. 11 ís propor
!lona! 10 S. and !tenee il rt:nonnalízes lhe w~ aEready pn:sem 
in our model. Howevcr f!~ 15 expecled to be negative anti 
small (or disclike micelies. Hence I\'! > O and me resulu dl'!~ 
seribed abovl'! do nOl change drnstically. Another dfect ne· 
glecu::d in our ana1ysis is lhe profiie of concenuatioD af me 
micell.es near lhe substrate, This inhomogeneíty imroduces. JI,. 

spa(ial dependence of the elaslic cODrunts: which is equiva
lem tO a surface energy.9 li is proponional lO S2 and renor· 
malizcs again w~. as discu$sed in Ref. 9. Henee, even if our 
model is r:uber simple ir is supposed 10 work reasonably 
weU. However we want to underline that our aim is tO show 
that a bulk pnenomenologiçal paramcler like K11 "'" kll/k de" 
pends on lhe sunace pro~nies. Thc pa:rameter we are able lo 
centrol is lhe concentralioo cf ferrof\\.Iid. For this reasOn we 
havl: arnrlyz.ed lhe temperature behavior of a nematic samplt 
wim tWO slighdy diffe.em conceouations of ferrotluld, lo 
thls nll1nner lhe dideetric double layer :md the profUe of 
~emration are cxpet:U!d 10 be nl!al'ly thl'l sam~. Henee OUl 
dMa give informarion ou the infiuence oI the ferrotluid dop
ing Oa lhe elastie panuneter Kll' The measuted K Il de~ 
crcases with incrusing amount Qf furofiuid. on lhe bounding 
swfaces and th~ diffmnce bctwcen me bullt ang1e snd lhe 
easy angle aI me surfuce increases for increasing amounts cf 
(erroftuid in lhe sample. As dise~ ~bere.ln lhe lntrin~ 
sic coruribution tO lhe effective eiastie constant k l3 is con~ 
neaed 10 the intenno!ecular internelÍons depending on lhe 
relative moleculllC orienmtion 3rui on lhe molecnlat orienta
tion wíth respeCI tO Lhe reIativc molecular position. The m· 
lrins!!: conll"ibntioo of k 13 1.5 expected la be indeperuient oi 
tlle ferroftuíd CQ1lcenttatiQll. lts exuinsic part depends on the 
amplitude :ma on dw decay length of l!te su:ríaee tleld.ó 

which are eJ:pc~ed 10 be incn:aslng iunct!QIls oi (!te ie!'tO
Hum çoncentnlUou. lU leu, for iow .:orn::.entrntionli. in !ac:.. 
cl0.5e to lhe surface me fetrofluid partlcle.s oriern me ncrrnuic 
micclfes parallef tO mem, Hence the extrinsie part oi 1: Il is 

expec.ttd to be :tn inmasing function of úte ferroftuid ",on· 
cemratlon. Since our experimemallfuta indiote fhat lhe ef· 
feaivc 1.:jJ ~ with lhe ferrofiuid concenuation. W~ 
can conc!ude tlklt lhe imrins!c and exuinsic p::JJt or ku for 
our lyotropíc nemauc oriented Wllb ferrofiuid M\'e oppositc 
signs. Frum lhe discussíon rcponed above. it is clear th4t tbe 
eífecdve spla)'-!tend e!astie constam is not uni)' a chnrnctcr· 
Istic cf lhe liquid cryml but it deperuls aiso on the subStnitt:. 
Mcenlly. Yokoyamall has snown by mea:ns of lhe density 
íum:.:tional lheory fim surface like el:wic cOlluants are not 

InlfÍnlijc properucs, 01 lhe liquid ct'j'stal. in ogretmeot witb 
0\.1. prevlOUS theoryH and wltn our experimental results. 
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Abstract 

TIle infiuence of the surface treatment ou the anisotropic part of the sur· 

(ace tension of a discotic micellar iyotropic nematic liquld crystal doped with 

ferroHuid is analysed. The trea.tment COnsí5ts in Langmuir~Blodgett (LB) 

films deposited Oll. the glass sub$trates. Textura.1 observations ànd phase-.!:;hift 

rneasurements of the transmitted light were carrjed Qut. A phenomenological 

modeI whích a.Uows the ca1culat,jon or the director average oríentation in the 

hulk and at the surfaces is used for ínterpretíog the experimental data. Our 

rcsults show that the average director alignment depends on the concentration 

of the ferrofiuid magoetic graius ato the glass amfaces. On t.he cQntrarYI it is 

prncticaliy independent of lhe nature af the molecule deposited on the gJass 

sllbstrate. Accorrung to the model, the flat giMS suface j indépendently of the 

prcsence ar of the absence cf any treatment, :stabilizes onto itself a )amellar 

layer - or bilayer _ formed by the amphiphilic molecules of the liquid crysta.1. 

This layer semens the effect of the LB rum - or úf the pure substrate without 

1 
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I. INTRODUCTION 


The average surface orientation of thermotropic liquid crystal moleeules slrongly depends 

on the chemical composit,ion af the surface1 which they are in contact wíth. This cl1ect can be 

easHy understood in terms of anisotropic van der \Vaals interactio.ns between the molecules af 

the mesophase and the ones of t.he substrate. According to this point of view
1 
the arusotropic 

part of the surface tension) responsible for the suciace oftentation1 depends on the dielectric 

propertiea of the two media: the liquid crystal and the sutid substrate [1], Jerome and Shen 

[2j showed tha.t 1 covering nn isotropic glass with dHferent surfactants1 dífferent aligrunents 

in thermotropic nematic liquid crystals are obtained. An analysis of this kind for lyotropíc 

liquid crystals ia up to now, to our knowledge1 absent. 

In 1991 Oliveira and co-workers [3j ubserved a gliding director anchoring of calamitic 

micellar lyotropic nematic iiqÚid crystals on amorphous nontreated glass surfaces. In that 

paper, the dynamical response of the calamitic liquid crystal tó the action of a magnetic 

field was invcstigated. The experimental results were expl.ained a.ssuming the existence of an 

amphiphilic bilayer (liké in the case of a lamellar structure) stabiUzed by the glass surface. 

To interpret the planar onentation observed in calamitic miceIlar lyotropic nematics [3], 

the concept af adhesion could be used [41. Moreover, in the case studied by the previoUl:'; 

authors: in principIe there is no any casy direction (defined as the one along which the 

nema t:c dire<:tor 15 aligned, in the absence of a bulk distortion). Instead, there is only an 

easy piane. since there lS an uimuthal degeneration at the cell walls, çlue to the bitayer 

symr::<:-try, The experimental investigation with calamitic lyotropic nematics $ubjected to 

a m.;t\.':n~tir field showed indeed, that the local easy diref.:tion can glide, rotating under the 

.ctiur. "f the field its.1f [3]-

In ~ he present paper we repQrt on the experimental data. obtruned with ruscotic roicellar 

lyotflll>lC (and in some contrai measurements! with thennotropic) nematic liquid crystals 
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in contact with various substrates, The surface treatment was dane via Langmuir-Blodgett 

(LB) lilins of different molecules, deposited ento the glass pleles. The lyolropic líquid crystal 

used was doped with ferrofluid l5] in small concentrations: the ferrofluid grains migrate to 

Lhe surface, due to the applica.tion of a static magnetic field j emibiting a. gradiéfit. Thus1 

the ferromagnetic grains turn out to be localized at the surtace and j being oriented by the 

same magnetic field~ driv-'Z the nematic diredor alignruent in the bulk. 

Recently we have shown that in a systern of this kind the arusotropic part of the surface 

tensiQn strongly depends on lhe anchoríng strength and on the surface-like splay-bend e1astic 

conatant ki3 [6], whlch are both determined by the subsurface éooditíons (k 13 ia also a!Iecled 

by the material properties). The aim of lhe present paper i$ to show that the surface 

orientatión of the discotic miceUar lyot.ropic nematic liquid crystal ia practica.lly independent 

of the surfa.ce treatment. According to oor point of view it is oonnected with the presence of 

a lamellar layer (or bilayer) stabilized by the flat isotropic glass substrate. As a consequence j 

the surface onentation lS part!culady independent nlso on !::he LB fiJm deposition. 

With this purpose, we investigated the role of the substrate trea.tment on the orientation 

of discotic micellar lyotropíc - and thermotropíc ~ nematic liquid crystals. The experimental 

techniques used '\Vere: polarizing light microscopy (texture investigations and transmitted 

light measurements) and interferometry. The textures of the lyotropic and thennotropic 

mesophases "were obse!Ved~ and the bulk tilt angles were mea.sured, in cells of lyotropíc 

liquid crystals having different surface conditions, obta.ined hy ehanging the concentration 

of ferrofluid doping ."d Ih. Iype of molecul. and lhe Ihickness of lhe LB fllm . 

lI. EXPERIMENTAL 

Tha discotic micel1a.r lyotropic nematic mi:xture (lNJ investigated has the following con

centr.lions in weighl %: decyl.mmonium chloride 41.54%; NH,CI4.23% end H,O 54.23%. 

The thennotropic nemelic (tN) material used ia K21 {7J. The IN exhlbits lhe folíowing 

phase sequence as a function of temperature: L (TLN = 24.8"C) ND (TN1 = 44.0"0) 1, 
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where L,ND anci I are the lamellar, disCQtic nematic and isotropic phases) respectively. The 

tN has the phase sequence [( (TKN = 30'C) No (TN1 = 43'C) I, wher. Nc and K are lhe 

calamitic nematic and crystnl phases, respectively. 

The LB films were deposíted <Jnta the glass substrates by menns af a KSV5000 apparatus 

mounted ín a dean room (class 10-4). Three types of substa.nces were used: lignin! cadmium 

stearate and behenic acid\ with various numbers of layers. Lignin monolayers were spread 

from tetrahydrofurane solutions of sugar cane bagasse. The Hgnin was extracted according 

to the prQcedures described by Constantino and co-workers [81: and then transferred onta the 

substrate in the form of Y-type LB filins. A detailed account of the experimental procedures 

adopted is given elsewhere [8l (9). The beheníc and cadmium stearate deposíts were done 

following lhe usual procedures [9J. 

For the experiments concerning the texture observations, the liquid crystal material was 

placed as a droplet ovet" a glass surface, either treated ar not, and a covering g[ass plate 

was put onto the droplet witl10ut pressing. The covering glass plate was put a.t one af the 

borders ou the previous substrate and a~ter it was gently leaned onto the droplet to promete 

a preferential flow diredion during me filljng procoo.ure. The typica1 snmple thickness 

obtained was Df the order of lOJLffi. 

The snmples were Qbserved in a Leitz pola.rizing microscape through crossed polarizera 

with nn INSTEC hot stage. The ,emperature was stabilized within 0.5·0. The rotatory 

auge' uf the microscope allowed the observation of the texture5, and the measurement of 

the 1Jpticui transmittance) as a function of the relative orientntion of the sample holder 

\\-1th !'esper:t to the pa'arizing diredion (8).The transmittance oI the sample averaged over 

O.:2Z)mm2 was detected by a photodiode placed in the rnlcroscope head. 

;:'Jr the measurement of the bulk and effective surface tilt angles (~11 and q;CJ accounted 

''"':, ,,,,,?ert to th. normal to th. g10ss plates) [lOJ of the IN ,ample, a small quantity of 

wa' ,'r·hase ferrofluid (lidlml) was added to the mixture. The typical size of the magnetic 
, 

grnins (FC:j04 grains coated wíth a thin fihn of mete acid) was lOOA, and their concentration 

wns t!plcaUy of the ôroer of lQSgra.inslcmj 
• This concentration is of the same order of the 
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minimum ferrofluíd concentration r.equi;~d to produce a collective behavior of the IN in the 

p"",ance of" smal! magoetic field 111] [12]. At thi. ,maU concentrations we observad that 

the temperature transitions were not af1ected by the presente of the ferrofluid doping [13} 

On the other hand, it has to be noted that the ferrofluid doping of a tN is a very difficult 

task. beca use usually the two systems are not wluble the ane ínto the other, Hence} a 

hOlTlogeneous mixture of ferrofluid and tN could not be obtained in OUI knowledge till now. 

Due to this reason, in the present work we do not investigate tN doped with ferrofluid. The 

iN cells kept in the sample holders have the followíng sizes: lOmm width, 25mm length, 

and d = 500,um thickness. The filling process of the lN tell, with the aim of achievíng a 

homeotropic: alignment, implies the heating of the iN to 30°'0; after that the substance 15

introduced into the cell by gravity) and the sample is kept at rest for about one hour at 

30°C. In this waYl the homeotropic alignment ia obtained. 

The sample was placed in a temperature contIolled device (accuracy within O.05CC») in 

the prcsence af a nonhomogen:ous magnetic field H at an angle if>H = 60° with respect to the 

normal to the lN slab ([{m= = 400G). The fie!d was prodllccd by two parmanent magnet. 

placed symrnetrically from the center d the l1ample, The experimental setup ia described 

in more detaUs elsewhere i61l14J. Due to the application of the non homogeneous magnetic 

fi.!d, the coupling between the field gradient and the magnetic moments of the grains pushed 

the graina themsel Ves Erom the sample center towards the giass walls. At the equilibrium1 

there are no longer rnagnetk grains in the bulk, since ali the grruns lnoved to the surface. 

The typical surface density af the magnetic grains is of the order of lfPgrainslcm'Z) which 

corresponds to an average dístance .am.ong them of few micrQns. 

The ND phase investigated has a negative diamagnetic anisotropy. Hence, in the presence 

of H, th. director n tends to be orlented perpendicularly with re"l'oct to th. field itself {15]. 

The measurements of the optícal path dif!erence w.ere m.ude using li Leitz micro.scope with 

a Berek tilt compensator. To m.jnimÍze the experimental errors, a set or tive independent 

measurements was made at each temperature, and amem value was calculated. 
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III. RESULTS AND DISCUSSION 


A. texturas alld trausmittruu::e tnea$uremeuts of lN and tN 

The typicallight transmittance between crossed poJanzers through the tNliquíd crystal 

K21 was measured yeTSUS the polarizing angle (J with treated (8 layers Qf hehenic acid and 

61ayers or cadmium stearate) and non trêàted glass surfaces. In the case of samples placed 

in-between treated cell substrates the transmittance exhibited a very small value practica.l1y 

independent cf O (variation of about 10%)1 indicating that the nematic director n had in 

average a preferred homeotropic alignrnent l Le. normal to the treated gIasa smface. In the 

C~ of the non-treated glass, the light transrnittance shows a strong Odependence~ varying 

by a fador of truee from lhe minimum to the maxímum values. This indicates the planar 

alignment of tN. 

Instead, in the case af lN cells the light transmittante was higher as oompared with 

the iN treated cells. M:Oreover1 it was practically independent of O for both treated and 

non~tree.ted substrates: the variation observed in the transmittance was lesa than 5% in ali 

the situations, This fact inwc:ates that in both cases the nematic director does not show a 

preferred onentation, 

The texture observations on tN c:onfirm the previous condusions. In particwr1 in the 

cnse of trellted glass surfaces many small domajns appeared j preaenting interference colors 

(nematic marble texture with disclinations [16)). Thís indicates that the director orientntion 

was in fad only quasi-homeotropic! being characterized by a partial azimuthnl degeneracy, 

thas la_víng at the surface of a cone whose axis is perpendicular to the glass surface. Instead1 

thIJ tN sample in nontreated glass cena showed a preferential unidirectional planar texture 

WII li rnan:-." defects. The reason of suc.h an alignment is due to the liquid crystal fiow duríng 

Ih·, .-ei! ruJing [17]. 

On the other hand, the iN sample placed in-between both trea.ted and nontrcated surfaces 

pr('sented the sarne schUeren texture (Fig. 1). This figure is particularly illustrative of the 
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phenomenon, because lhe dashed line divides the treated (left side) from the nontrea.ted 

(right side) region of the ceIl, whom the lN material is in contact to. The textures have the 

same features in both sides, This conf1rms the average non-preferential alignrnent of D, both 

in the presence and in the absen-ce of any particular treatment. 

These results remain valid for nH LB films investlgated in the present work. In condusion 1 

the LB deposít strongly affects the alignrnent of the tN director ~ whereas no detectable 

difference was observed in IN samples put in contact with both treated and nontreated cells 

substrates, 

B. measuremeuts of the tilt angles in iN 

To investigate in more detail the bulk and surfáce tilt angles of n in lli liquid crystrus, the 

optical path difference was measured as a ftulction of the temperature in various experimental 

conditions. 

1. d~lJerent ferrofluid cQ1icentrotion.s: 

Two ferrofluid doping concenêrations were used: cl = 0.96 X lOSgrainslcmJ and Cz = 

4.76 x H:I'grainsfcm'. 

In the iimit or small bjrefringence, the bulk tilê angle (<Pê) can be calcu1ated, using the 

ffiensured optical path difference Êl., according to the expre.."Sion [141 [181 

Rn, d ",2
6.= 2 fil 

(1) 

where R = 1 - (n()fn )2 << 1 for usuallN materials j 1le and nu being the éXtraordinarye 

and ordinary refradive indices {19J, respectively. The values of I/>ó as a fwlction of the 

temperature for the iN samples with both ferrofiuid concentrations are shown in Fig. 2. 

The experimental deviations in rPb are about 0.01 rad. Tha glasses used in these sample 

holders were not treated with any LB deposito The on1y difference between the experiments 

is the ferrofluid grains' concentrations at the glass surfaces, The sample with a greater 
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concentration of grains showed a systematic larger value of t/Jp< To calculate the tilt angle 

of the director at the suxface cPc we used a phenomenalogicai generalization l14J of the 

thennodynamicál mode! proposed by Fontanini and co-workers in 1996 {6J. Thls extension 

takes into account the different contributions to the surface energy of the residual lamellar 

layer and of the ferrofluid grains, In the framework of this madel, tPô and tPe are written as 

foilows: 

(1</2) - <Pu 
(2)q,,(T) = 1+ A'/(T - TNL)' 

</;,(1') = </;,(T) - ~ [" j["::::r A + B] sin(24),), (3) 

where 6 is a constant value (evaluated in 0.858 for this lyotropic mixture [191), and A, 

A' and B are the fittíng parameters of the model. Note that TNL is the çriticnl temperatuxe 

for the ND - L phase transition j while To is a temperature a little bit larger (about 1°C) 

Ihao TNI • The strategy to c~lculate if;. is the foUowing: Eq. 2 must be put inta Eq. 3, 

the expression obtained is used to fit the experimental values of </>'11 and in this waYt the 

parameters A, AI and B are found; a.fter that, A' is introduced'in Eq. 2 in order to obtain 

4>,{T). A detailed description of the fitting procedure and af lhe fitting sensitivity wilh 

respéct to- the parameters choice is discussed elsewhere {14J. These results, in the case of 

the two different ferrofluid concentrations, are reported in Fig. 3. The values of q;(!. for both 

samp!es tend to frr/2} - <PH when T a!,proaches TOI sinca n tends to align normally with 

respect to H. Note that the degeneracy of n aroW1d H is broken by the presence of the 

surfac:e. \Vhen T decreases towãrds TNLI <Pe decreases in both samples too. This process 

i5 m,'Jre uccentuated in the sample with a larger ferroflu1d concentration: As expected, the 

sam;lie with a larger ferrofluid concentration exhibits a smaller surface tilt angl.e tPe. 

!n ronclusion, by means of our experimental procedure, we realize that the ferrofiuid 

clopmg modifies the properties oi the interface glass-liquid crystal. The tilt angles at the 

surfaces (lnd in the buik are found to be dependent ou the doping. Our present results 

confirms the ones reported before [14}. 
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2. different LO depostted {úms 

A set of samples were analyzed: SI and 92 had one and tive layera of lignin. respectiv<lly 

S."l:, S'ÍI 85 four, five and six Iayers of behenic acid, respectivelYi S~h on the contraryj w.as not 

treated , Ali tbe sampies contained the same amoune of ferroRuid grains. The experimental 

ootup was the same used in the ptevious experiment and1 as stressoo. above, the field gradient 

removed the magnetic grains from the bulk, transferring them to the cell aurfa.ces. This fact 

was verified hy maasuring the criticai field for the usual Fréedericksz transitíon {20j, whlch 

VIlas fOWId to be 2000G. Figure 4 shows the experimental resulta of <PI:/I calculated applying 

Eq. I} as a function of the temperature for the set of samples under consideration. Tha 

inspection of these results indicates that, within the accuracy of the ex.periment (about 0.01 

rad), the bulk tilt angle t/J" is independent of the $urface treatment. 

We stress that trus condusion follows directly from the experimental date. af the optical 

path difference1 without any hypothesis ar mode} concerning the surface interact:ions. This 
. 

means that, independently of the mochanism responsible for the aurface aligrunent, the bulk 

orientation af the IN dirador does not depend on the surface treatment. Thls result is new, 

and completely difIerent ftom what was ever observed in tN substances. As a consequence, 

taking into accoWlt the model described by Eq. 2 and 3, the surface til! angle <Pe .Iso 

lu:rns out to, be independem of the surface trootment. This results seems to indieate that the 

surface orientation in the case of iN has only a stencaI origino 

A possible explanation of these resull:s is that the gle.ss surface (with or without any 

treatment) stahíUzes anto itself a lamellar layer (ar bilayer) eonstituted by the amphiphilicI 

molecules af the lN. The iN miceUes teel essentially tbis la)'er and not the giasa surface) nude 

nor covered by the LB filmo Thla lamellar layer ean be interpreted aS a. self-lJUrfaCf). treatment, 

. created by the IN itseif, painting micelles onto the substrate, due to the IN a-dh4?:Sion. This 

spontaneous lNlayer seems to sçreen completely the effect of any possible LB fÜm d.eposited 

onto the substrate. Taking into account tha.t in thia experlrnent the LB films used are very 

different: even and odd nurnbers of layers I smaU rnolecu1es and macromolecules, we believe 
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that our resules are quite gQneral. at least when discotíc iN are considered. Thls description 

agrees also with the hypothesis mada by Oliveira et al.131! previously inhoduced to interpret 

the director g!.iding of calamitic LN in the plane of the glass surface. 

Let us point out that the iN systems considered here concern I;wo interfaces, in which a 

lamellar layer-or bílayer~ (created by the iN molecrnes), the mngnetic grains (coming from 

the ferrofiuid doping) J and a possible LB film deposited anto the substrate are competiug) 

tryí.ng to orient the IN míce11es. In general the anlsotropic part of the surface tension fI 

fixing the easy direction, is given by 

""( = ""(lameilae) +""(magnetie grains) +'1(LB), (4) 

where the three terms in Eq. 4 refer to the different interactions. Sinee the lN material 

and the fe:rrofluid concentrations are the same in alI the samples investigated, we conclude 

that the last term jn Eq. 4 Ís screened by the Iamella.r layer, The screening effect cannot be 

due to the ferrofluid grains1 sínce theír surface concentration is toa low . 
• 

IV. CONCLUDING REMARKS 

In condusÍon, contrary to the thermotropic liquid crystals1 the ruscotic micellar Iyotropic 

liquid crysta1s in the nematk phase are rather insensitivc to the L8 surface treatment of the 

solid substrate. There ís a. kind of iN self-protection ITom the environment. This protection 

15 explained as due to the Íormation af the lamellar layer (or bilayer) at the interface, wruch 

scre~ns the long range van der Waals forces. In fact 1 for the flat substrates considered in the 

pres:ent work, trus conclusion seems to bel a posterio": straightforward. ,It ShOlÚd be then 

interr:<sting to study different substrate gt)Qmetries. 
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Figure Captions 

Figure 1: Typical schlieren t~ture of a discotic micellar lyotropic nematic sample j 

treated (6 cadmium stearate LB la.yers) glasa surfaces. Optical microscopy observa.tiQns 

between crossed polarizers. The segment length t5 340 {J;m. The dashed Une divides the 

treated (left side) from the nontreated (right side) region of the glass surfaces. Temperatura 

af 30·C. 

Figure 2: Bulk tilt angle r.Pb as a function of the temperature T. Lyotropic nematíc 

samples doped with ferrofluíd at different grains' concentrations . 

• O.96x1Q8gruinslcrn3; 

... 4.76x10'grainslcm', 

Figure 3: Surface tilt angle <Pe àS a functlon of the temperature T. Lyotropic nematic 

samples doped with ferrQfiuid at. dífferer"t gratns J concentratjons . 

• O.9ax lO'grains/on'; _ 

.4.76xlOSgrainslcm3 • 

Figure 4: Bulk tilt angle tbb as a funetion af the temperature T. Lyotropic nematic 

samples1 troo.ted and nontreated glass surfaces. 

O glass treated with 5 LB lignin layers; 

• glass treated with fi LB behenic acid la,yers; 

o nontrented glass; 

D. giass treated with one LB lignin layer. 
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