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REStnTO

I

com uma mlstura de l¡.urato de potásslo, Decanol e água, deter-

¡nina-se a blrnefrlngêncla lnduzlda, na fase lsotnóplca,pon gradlen-

tes de velocldade, no lntenlor da amostra, os novlmentos såo provo-

cados através de vlbrações pertódlcas nas paredes do ponta amos-

tras. O tempo de relaxaçã.o, da estrutura de rolos, ê determlnado

expenlnental e teorlcamente.

É detenmlnado,também, o parâmetno T*{t"rp."atura en torno da

tenpenatura de translçåo), até entäo desconhecldo, em cnlstals

llquidos Ilotróplcos.

Como una pnovável aplicação prátlca, é proposta a confecção de

dlsposltlvos senslvels à vlbrações.
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ABSTRACT 

With a mixture of the Potassium Laurate. Decanol and water. 

the birefringence induced by gradient of the velocity. in the 

isotropic phase. is determinated. The moviment are provocated 

through periodic vibrations of the superface of the sample holder. 

The relaxation time of the roll structure is determinated 

experimental an teorically . 

• The temperature T (temperature around the transition 

temperature). well-known in termotropic liquid crystals. is 

determinated in liotropic liquid crystals. 

The confection of the sensible vibration dispositive is 

proposed. 



IND ICE

nEsul,to

ABSTRACT

cAPlTrrLO r - TNTRODUÇÃO:

1. t ãONSIDERAçÓES INICTAIS

PÁG.

1.2 CRTSTATS LlQUrDriS TERnOTÑprcOS.

2

3

5

7

I

10

1.3 CRrSl/rrS LrQUINS LIOTÑPICOS

1.4 FASE NETTATICA.

1. 5 FASE ISOTÑPICI.

1.6 OBJNTVOS N TRABALHO

CAPÍTT'LO II PARTE TEORICA:

2.7 PAPÂì'IETRO DE ORDET' E EXPANSÃO DE LAITDAUPARA

A ENERGTA LIVRE. 13

14

16

18

2.2 RE¿/içÖES DE ONSAGER...

2.3 FLUXOS E FORçÁS.

2.4 BTRREFRIÀICÉNCIA INA]ZIDA POR FLUXO.

CAPÍTT'LO III - TÉCHTCTS UTILIZADAS, ARRANJOS EXPERII.IENTAIS,

PROCEDII.IENIOS DE }IEDIDAS E IIESOFASES:I

l

I

I

3. I

3.1.1

3. L.2

3. 1.3

ôntu DE cRIgArs... 22

I

)

)

PROPAGAÇÃO DE Lrn Eìt CRISTAIS UNIAXL,{IS....

PROPACAçÃO DE Ltn Eì{. CRISi"IAIS BIAXIAIS. ....
24

26

27

I

)

)

)

iltPLA REFR{çÃO.



3.2

3.3

3.4

3.5

3.5. 1

3.6

3.7

DTFEREìûçA DE FASE PARA ONDAS VTBRANrc Ðt PLANOS

PERPENDIfl,'L/IRES E¡UTRE S'... 28,

ESïADp DE POLARIZAçÃO DA LrrZ EüERcErÍrE DE

Uil SIs;TEIIA Ônrco. 29

32cARACrERrztÇÃo DE un srsraü,r ôntco.

PROCEDII',ENTO EXPERIIIEI{T AL UT I LIZADO PARA IIEDT DA

D, BIRREFRTu;ÊIIaTI INaTZIDA. 35

PROCEDII',ENTO EXPERII'iE////"AL PARA IIEDIDAS DE

INTENSIDADE DE LIIZ ÎR/UUSüÍÎIDA PELA AtOS-IRA Eìl

runÇÃo m rrc,qtÊnu¡ DE vrBpaçÃo. . . 36

DEïERÌ{rNAçÃo oe otn¡ÇÃo m Erxo ônrco

USANDo POLARIZANRES CRTNADOS.. 38

pRocaDIìtElrllo ExpERrìtENT AL nARA A DETERItIntçÃo

Dá BIRREFRTuÊuøI INDTz,IDA UsAN¡p UITA

PLACA DE QUAMO DE ONDA 40

pRocEDIÌrENTo ExpERIìrENr AL aARA A DrrERilr rtçÃo

DA ot¡gçÃo N Erxo óntco usAvm uilA

PLACA DE QUAMO DE ONDA.

3.7. L

3.8 ltrsTuRás uorÑncrc

3.9 I'ESOF/ISES ES.ÎUDADLS

CAPITT'LO IV REsrrLTADos u orscussÃo

4. I I'EDIDA DE I¡/./.ENSIDADE DE UN TRANSI'IITTDA EI'I

runçÃo oe rnseuÊNlrl.

41

41

42

46

4.2 DETERTIrNAçÃo o¡ otp¿f,,Ão N EIxo óntco USANN

POLARIZANRES CRTNADOS.. 52

4.2.L p¡sct¡ssÃo soBRE A DETERItI¡t¡çÃo ot otn¿çÁo n
)

)



EIXO ÔPTICO USAIT'p_. UllA PLACA DE QUARIO DE ONDA. 60

4.3

4.4

4.5

IIEDI DAS DE DTRREFR I NGÊNCI A,

4.6

4.7

DMffiNCIA DA B.IRREFRInGÊflCIA NtlS VIZINHAìÍçLS DE Tc.. .70

II0rIIIENTaS DE IITSRoPAKÍI,wIIs DE GRAFTTE No

INTERIOR DA AIIOS;TFJ, ......74

Pnocrsso DE RELÐrøçÃo... ......7g

I'ODELO PROFOSTO. 82

crplnno v co¡ct usõns E PERSPEcTTYÀs 86

lpÊuorcns

I - DESENITo TÉcruTco Do SISTE},IA UTILIzADo PARA MEDIR E OBSERVAR

AS AÌ'0STRAS 88

rr - cnÁrrcos DE INTENSIDÆ)E

or rRseuÊNcrA DE vtsnrçÃo

- cnÁ¡rCOS Og INTENSIDADE

ms Arcur-os DE GrRo(o).

III - PROGRAMAS PARA CALCI,'LAR

Do gtxo óprlco E ERRos

DE Ltn TRANSMTTIDA EM nuHçÃo

90

DE LIJZ TRANSMITIDA EM ruHçÃo

...... 101

A BIRREFRTNcÊIcIr, otnuçÃo

""103
BIBLIOGRÂFIA... 112

I

I

I

I



CAPITT'LO I

INTRODTJçÃO

1



I

I

1. I COITSIUEnTçõX; IHICIÆS

Sabe-se, usualrnente, iue a matérla exlste em tnês estados :

sóltdo, llqttldo e g".o"i;'"1,1"", lsso nåo está totalmente corneto,

pols alguns materlals Ëigarrf.o" apresentam fases lntermedtá¡las

entre o sólldo crtstatl[å= e o llqüldo tsotróplco (GE-75). Essas

fases Intermedlárlas sacisttämuem chamadas de nesofases ou fases me-

sonórflcas rcH-77). O teflf,Ë mesomórflca é derlvado do preflxo "ne-

so", que slgnlflca melo ""o t".ro "mónflca" (do gnego morphoé), que

signlflca forma ou ordemFlN-}Ð. Entåo, fase rnesomónflca é un¡a fase

ordenada lntermedtarfa ËfiÈre o lfquldo e o crlstal(PE-88) Pontanto,

crlstal lfqilido é um äåî"ao de agregação lntermedlárlo entne o

sóIldo cnistalino e o tfdUiao tsotnóplco(CH-77).

Para se entender nelhor o slgnlflcado desse estado da maténla,

deve-se fazec cla¡ament.uå dif".ença entne um crlstal e um Ifqüldor

Nurn cnlstal, seus componentes (átomos, moléculas ou gnupos de

moléculas) estão flxos élät=t"ruuldos de uma forma regular. os cen-

tros de gnavldade de vártos grupos eståo locallzados numa rede pe-

rlód1ca trldlmensional. i

Nun llqüldo, os centros de gravldade não são ordenados como

num cnlstal. A dlfereirþ fundamental desses dols estados é mals ,

acentuada pelas p"opnté:Éàaes mecânlcas de cada um. O llqtlldo flul

facllmente; o sóIldo ttfo flul. O sóIldo também se dlferencla do

lfqtttdo pelo fato dele mbstrar reflexão de Bragg(com ptcos bastante

flnos) ,caractenlstlca då re¿e.

As translções do llqtttdo lsotróplco à fase crlstallna, pas-

sa¡rdo pelas fases t""o?ß'tf1""", poden sen descrltas etn funçäo da
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ordem molecular(PE-88). As mesofases, quanto à ordem molecular,

apresentam orde¡n orlentaclonal e ou ondem poslclonal(PR-75).

Os cnlstals Ifqüldos såo classlflcados em duas grandes

classes: os Ilotróplcos e os tenmotróplcos. Os llotnóplcos såo

nlsturas (como exenplos tfplcos te¡nos as soluções de sabão e água)

e suas fases mesomónflcas surgen e¡n funçåo da concentraçã.o dos

constltufntes da mlstura, da temperatura ou da pnessão(KN-86). Os

cnlstals Ilqüldos tenmotróplcos são,geralnente,fonmados por uma

tinica substâncla qufmlca e as mesofases surgen em função da mudança

da temperatura. A termlnologla termotróplca surge' porque as

translções de fase dependem da temperatura(PE-88).

Analtsando a dlferença ¡nolecular entne as duas classes de

cnlstals Ilqtildos observa-se queas moléculas anfiflllcas na mlstura

Iiotróplca sempre possuem uma parte hldrofóblca e uma ou mals ca-

deias htdroffllcas. Jâ. as moléculas que formann os crlstals

I íqüldos termotrópicos são, relatlvamente, lnsolúvels em

água(PE-88).

L.2 CRTSTATS LIQUrDOS TERI,IOTRÖPTCOS

Os cnlstals Ifqüidos ternotróplcos são aqueles que apnesentam

translções de fase en função da temperatura(PR-75). Os materials

que possuen a fase crlstal llquldo são, genalmente, materlals

orgânicos. Esse tlpo de crlstal tlqüido é de lntenesse tanto pana a

pesqulsa báslca quanto para as apllcações tecnóglcas como, por e-

xemplo, em ,'dlsplays" eletroóptlcos, sensores de tempenatuna, etc-

..(PR-75). Os cnlstals Ilqtildos termotróplcos säo classlficados

quanto à ordem em três tlpos: nemátlcos , colestérlcos e



esmét1cos (CH-77)

O crlstal lfqtltdo ne¡nátlco possul sÌ¡ås noléculas com una gra¡¡;

de ordem orlentaclonal de longo alcance, mas näo possul ondem

translaclonal de longo alcance(CH-77). As ¡noléculas constltufntes

de uma fase nemátlca, en geral, são moléculas alongadas o que per-

¡nlt,e apnoxlná-las pon bastões rlgldos. Elas se orlentam com seus

elxos de slmetrla, aproxlnada¡nente paralelos uns aos outros, numa

dlreçåo médla. Essa dlreção médla de onlentaçåo das noléculas ca-

nactenlza a fase cono optlcamente unla>clal e fontemente blrnefrln-

gente(CH-77) (cE-75).

As mesofases colestérlcas são fases llqtlldo cnlstallnas, que

possuem ¡noléculas com atlvldade óptlca(CH-77). Essas fases possuem

uma hellcldade con o elxo da héIlce numa dlreçäo nonmal à dlneção

de orlentação das moléculas(CH-77). l'loléculas optlcamente lnatlvas

(misturas racêmicas) possuem una hellcldade lnflnlta, que cornes-

ponde a um cnlstal Ifquido ne¡nátlco(CH-77). Na flgura 1.1, está

representado, esquematlcanente, um crlstal lfqüido colestérico con

a estrutura em héllce.

P

L

Flg.1.1 - Repnesentação de um crlstal lfquldo colestérlco. p =

passo da héllce.

/- :---
¿--
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Os cnlstals lfqtlldos esmétlcos possuem um ondenanento tra¡rs-

laclonal parclal e, como conseqtlêncla, sua vlscosldade é malor que

a das fases nemát1cas e colestérlcas(PR-75). As nesofases do ttpo

esmétlco A possuem as moléculas allnhadas com seus centros de massa

espaçados de forma lnregular(ondem llqülda). O comprlmento da cama-

da é da ordem do comprlmento da molécula Ilvre(CH-77)(PR-75). Os

esmétlcos do tlpo C såo sen¡elhantes ao esmétlco A, corn as moléculas

lncllnadas em relação às camadas(CH-75). As nesofases do ttpo

esmétlco B não possuem grande fluldez cono os esmétlcos A e C,

porque os centros moleculanes, em cada camada, estáo ongantzados em

volunes de comelação com ordem hexagonal (CH-77).

Quando se produz um gradlente de velocldades no lnterlor de um

crlstal Ilqüldo termotróplco, na fase lsotróplca(PR-75),assocla-se

a esse gnadlente una blnnefrlngêncla lnduzlda ôn. A partlr dos da-

dos de ôn, em função da temperatura, pode-se obter T*{t.tp""atuna

próxlma à da translçäo T.,nemátlco lsotróplco), que está presente

no termo quadrátlco do parâmetro de ordem na expansão de Landau.

1.3 CRISTAIS LIQUIDOS LIOTROPIOOS

Crlstais I lqilldos I lotróplcos säo mlsturas de moléculas

anfiflllcas e água, em condlções apropnladas de concentração e ten-

peratura(GE-75). Os panâmetros gue causan as translções de fase

são(CH-77): as concentrações relatlvas dos componentes da rnlstuna,

a tempenatura e a pressäo(KN-86). Um exemplo famtlla¡ desses sls-

te¡nas é sabão(decll sulfato de sódlo) em água ou a mlstura de Lau-

nato de Potásslo, Decanol e água. As moléculas anflfillcas, a par-

5



tlr de uma detenmlnada concentnação crltlca, fornam aglomerados de

moléculasrcH-771, Esses aglomenados(denonlnados ¡rlcelas) poden as-

su¡n1r várlas fonmas e dlmensões. Nos cnlstals lfqüldos llotróplcos,

há una classlflcação, quanto à ordem, se¡nelhante aos termotróplcos,

ou seJa: nemátlcos, colestérlcos, lamelar(com analogla aos esmétlcos

tenmotnóplcos) e hexagonal. A dlfenença é : em termotróplcos, os

constltufntes báslcos såo moléculas e nos Ilotnóplcos säo agnegados

de moléculas(mlcelas). Dols tlpos de agregados moleculares eståo

repnesentados nas ftguras 1.2. (a) e 1.2(b) que såo, respectlvamen-

te, das fases lamelar e hexagonal(CH-77). Na fase lamelar, a água

flca entre as "cabeças polares" das camadas adJacentes, enquanto as

cadelas paraflnlcas estão num melo não polar. Na fase hexagonal, as

camadas são fechadas formando unidades clllndnlcas (CH-77)

Nesse trabalho, sã.o utlllzadas fases Ilotróplcas, cuJo dlagrama

de fases está representado na flgura 1.3. As fases utllizadas pos-

suem duas temperatunas de tnanslção(ISo 
- 

N); sendo uma em balxa

tempenatura(I-) e outra em alta tempenatura (I-). Não há, a- 1- ' 2

prlncfplo, nenhuna evldêncla da lnexlstêncla de uma llnha de tnan-

sição entre as duas fases lsotróplcas.

r¡Þ¡l¡r¡l313'$ lli$

l¡lt!l¡lt
tg¡1,,1¡t¡t

tt
iþJrf

(a)

Ftg.1.2 - lÞsenho esquemático das fases:

(b)

(a)Lanelar (b) Hexagonal

6



c,
a

¡-

¡:.
KLwt%

Flg. 1.3 - Dlagrama de fases da ¡ntstura l(L/DeOH'/DrO

1.4 A FASE NE}ÍATICA

I

I

I

I

I

A fase nemátlca é um fluldo no qual as moléculas(ou micelas)

possuem uma ordem orlentaclonal de longo alcance, lsto ê, as

moléculas(ou mlcelas) se allnham paralelamente umas às outnas(PR-

75). A orientação das moléculas(ou ¡nicelas) pode ser descrita por

um tensor sl¡nétrlco de segunda orde¡n ?. = ( n.n.- õ../3 ), em querJ I J lJ

i e .m vetor unltánlo ao longo do elxo de simetrta da molécula -

quando se trata de crlstais lfqtildos tenmotróplcos(GE-75)(PE-88).

Nas fases ne¡nátlcas llotróptcas unlaxlais, o vetor normal i ".p""-
senta a orientação média das micelas. Tanto em termotróplcos quanto

em llotróplcos, os estado= i . -ñ sao lndlstlngulvels e a dlreção

desse vetor é anbltnárla no espaço(GE-7s). Além da orlentação a lon-

go alcance, a fase nemátlca tem, como caractenfstlca, a conrelação

poslclonal entre os centros de massa das ¡noléculas (termotróplcos)

ou mlcelas(llotnóplcos) análoga àquela de un Ilqilldo convenclo-

7
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nal (GE'75).

Os crlstals lfqtltdos llotróplcos possuen nultas pnopledades'r

(corno, por exenplo a onlentaçã,o num camPo nagnétlco) slmtlares aos

crlstals lfqtltdos tenmotróplcos([X-83). As tnanslções entre as fa-

ses Ifqtltdo crlstallna, são geralmente, reverslvets(GR-62) e a

translçäo da fase nemát1ca para a fase tlqtlldo lsotróplca é uma

tnanslção de prlmelra ordem(PR-]S), com uma descontlnuldade no

parânetro de ordem. Por consldenações de slnetrla, poden ser encon-

trados dols nemátlcos unlæ<tals e un blæ<lal(YU-80). A estrutura da

fase nemáttca Ilotróplca fol determlnada, sugerlndo-se o modelo de

mlcela rlnlca(FI-87).Essa mlcela, com forna aproxlnada de um parale-

leplpedo, dá conta das fases dlscóttca(No), calamltlca (N.)e

biaxlal(NB), pon melo de flutuações orlentaclonals, em torno dos

elxos de slmetrla da mlcela(Fl-87) (FI-88).

As técnlcas usualmente utlllzadas no estudo das fases

nemátlcas são : mlcnoscopla óptlca de luz polarlzada, conoscopla e

dtfração de Ralo-X e neutnons.

1. 5 FASE ISOT.RÓPICA

A fase lsotróplca de um cntstal llqtildo, ao contrário da fase

nenática, não possui ondem orientacional. Logo, esta é uma fase

cuJa blrrefrlngêncla é nula, ou seJa ôn=0. As translções da fase

isotrópica paxa a fase ne¡nátlca såo dltas tnanslções de prlmeira

orden(com descontlnuldade do parfunetno de ondem em T.)(GE-75). Me-

dldas de Ralo-X (AF-87) nostrann uma orde¡n pseudo-lamelar(tfplca dos

nemátlcos llotróplcos), na fase lsotróplca pento da fase nemátlca.

I
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Nos dlagnamas de fases de cnlstals lfquldos termotróplcos,

encontra-E¡e apenas translçåo de prlmelra onde¡n (N - ISO) em altas

tempenaturas. Já nos Ilotnóplcos(mlsturas de l.aurato de Potásslo -

KL, Decanot - DeOH e água), o dlagrama de fases dessa nlstura(Ml-

86) nevela a exlstêncla de fase reentrante (translçã.o N ISO).

PeIa teorla de l,laler e Saupe(1,{S-59), a fase lsotnóplca é espenada

sonente para altas tenpenaturas. Con o au¡nento da entropla, a fase

ordenada(anlsotróplca) se dlrlge para t¡m estado de desordem. Asslm,

a slrnetrla torna-se malon, orlglnando a fase lsotróplca en altas

temperaturas. E¡n balxas tenpenaturas, a fase lsotnópica não é ex-

pllcada através de modelos estatfstlcos usuals, onde a lntenação

entre os obJetos mlcroscóplcos não depende da temperatura. No node-

Io proposto por Olivelra e Flguelredo Neto(!fA-86), a transição de

fase em balxa temperatura é devldo à mudança na anlsotropia de fon-

ma da mlcela. A forma desses obJetos nlcroscóplcos varla lineanmen-

te co¡n a tempenatura, aproximando-se da forma esférlca, dando a

ordem lsotróplca. No dlagnama de fases do slstema YJ/DeOH/H"O (MI-

86), não há evldênclas da equlvalêncla entre as duas fases

isotnóplcas exlstentes.

l4arttnoty e Candau(MC-71) mostrarann 9uê, nos crlstals

tíqüidos ternotróplcos, a blrrefringêncla, lnduzlda por gradlentes

de velocldade na fase isotrópica, dlverge próxlmo à temperatura de

transição. As proprledades dlnâmicas (clta-se, como exemplo, a bir-

refringêncla pon fluxo de u¡n cristal tfqüido tenmotrópico na fase

isotróplca), são descnltas quando se constroem relações llneares

entne fluxos e forças termodlnâmlcas. Com um gradlente de velocl-

dade, pode-se lnduzln uma blrrefrlngêncla na fase lsotnóplca de um

crtstal llqtlido termotróplco. Pode se lmaglnar que, através desses

9
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I

gradlentes de veloclades, está se lmpondo uma centa ordem na fase

lsotróp1ca, tornando-a blrrefrlngente. Essa ordem pode sen verlfl;

cada atnavés da dlreçåo do elxo óptlco exlstente, enquanto há gra-

dientes de velocldades. Experlênclas, reallzadas com um gnadlente

de velocldade na fase lsotnóplca de um crlstal lfqtlldo

termotróplco(tlC-71 ), mostranam que

tal experlêncla nunca fol reallzada

I
I r - r.lr zr Em Ilotróplcos,

1.6 OBJETIYOS I¡o TRABALHO

O presente tnabalho vlsa a lnvestlgar o fenômeno da blrnefnln-

gêncla, tnduzlda pon gradlente de velocldade, na regläo lsotróplca

do dtagrama de fases(F!g.1.3), próxlmo à translção. Esse é, sem

drlvlda, um fenôneno comumente verlflcado em labonatórlo, mas nunca

investlgado de uma for¡na siste¡nátlca. O trabalho propõe a lnvesti-

gação desse fenôneno com a determlnação de parâmetros ffslcos, 9uê

podem caracterlzâ-lo. Os parâmetros flslcos são: a blrrefrlngêncla
t

do materlal, a dlreção do eixo óptico e T Um dos parânetros mals

relevantes a ser determlnado nesse tnabalho é o valor de T*(que é a

temperatura pl'óxlma à translção e está presente no termo quadnático

do parânetro de ordem). Nesse trabalho, será lnvestlgada a blr-

refrlngêncla na fase lsotnóplca da nlstura Ilotróplca de laurato de

potásslo, decanol e água, na fase lsotrópica. O gradlente de velo-

cldade, no lntenlor da amostra, será gerado por melo de vlbrações

lmpostas so porta-amostnas. A técnlca de medlda sená a conpensação

óptlca, utlllzando-se uma lâmlna de quarto de onda e polarlzadones.

Além do ma1s, a técnlca de mlcroscopla óptlca de luz polarlzada

Io



sená uttllzada na observaçåo de texturas das nesofases llotróplcas.

Uma das motlvações desse trabalho ê a posslbllldade de

confecção de um detector sensfvel a vtbrações, utlllzando os cnls'

tals lfqtildos llotróplcos. Como até o mornento nåo exlste uma apll-

caçäo pnât,lca desses crlstals Ifqtltdos em dlspositlvos, esta senla

uma das prlnelnas(PI801918) .

Pretende-se também lnvestlgar novlmentos no Interlon do

crlstal lfqüldo, para se detenmlnar a onlgen da blrnefrlngêncla

lnduzlda.

No capltulo II, é felta urna abordagem da expansão de Landau

para a enengla llvre e das nelações de Onsager em processos lrre-

verssfvels.

No capftulo III, estão as técnlcas, aganJos, e procedlmentos

experlmentals utlllzados. Constam tannbém, desse capitulo, as meso-

fases utlllzadas no trabalho.

No capltulo IV, encontra¡n-se os resultados obtldos e a

dlscussão dos nesmos.

No capftulo V, sã.o apresentadas as conclusões.
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2.7 PARÀTETRO I¡E ORDEII E EXPANSTO I¡E LA}¡DAU

PARA A ENERGIA LIY-RE

l.rÍ¡ slstena ffslco, no qual oconre uma translção de fase, ê

canacterlzado por um parânetno de ondem (PR-7S).Para u¡n slstema de

¡noléculas rfgldas, o parâmetro de ordem é dado por :

sß
S .=<t/2(3cos2o-1)> (€-t)

rJ

onde e ê o ângulo entre o vetor dlnetor n' gue dá a onlentação

médla das moléculas, e o elxo de slmetrla de uma molécula rlglda. A

expressão (2.L) pode ser generallzada para (GE-71) :

oß
S aß )> (2*2)

rJ

onde 1,J e k são três versores ortonormals locallzados na molécula,

ô*F " ôr, 
"Uo 

deltas de Kronecker e os fndlces d,F são relaclonados

ao referenclal do laboratórlo (GE-71).

Do ponto de vlsta macroscóplco, o parâmetro de ordem pode ser

definldo em termos de qualguer função resposta macroscópica (GE-

71)(PR-75). Em termos da a¡risotropla de suscetlbllldade magnétlca

(Z), o parâmetro de ordem tensorlal é deftnldo como(GE-75) :

= < t/2 (3ta Jp - t' ô

erÊ = xú - 
å 

o* Lr.¡- (2-3)

O parâmetno macroscóplco Q* Rode ser relaclonado com o parâmetro

de ordem mlcroscópico {Sfi), através do tensor suscetlbllldade mag-

nétlca (XlJ¡ de cada molécula nr¡m arranJo molecular.Essa relação é

expressa da forma (GE-71) :

13
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odp

onde n é o númeno de noléculas por centfnetno crlblco e

perposlçåo das respostas lndlvlduals de cada molécula.

= ,r sff ,tJ

'oßê

Q-4)

a su-

¡

O parâmetro de ordem assume valores entre 0 (fase lsotróplca)

e 1 (fase nemâtlca perfeltamente ordenada), sendo sua medlda vállda

para dar a ordem de qualquer cnlstal llquldo

ne¡nát lco (cE-71 ) (PR-75 ) .

Expandlndo a densldade de enengla llvne nos lnvarlntes de Q*

tém-se (GE-71):
(2-s )

F = Fo + lA(T)Q* Qop * 1B(r)QaFQFr%F + O(Qr) - 
L}ø."pn

sendo H o campo magnétlco e Fo lndependente de Q.O coeficiente do

termo quadrátlco, A(T) é dado pon :

A(T)=a(T-T')7 (2-6)
c

t
onde T é a temperatura llgelramente abalxo da temperatuna de tran-

c

slção T", T e a são constantes(PR-7t)(GE-71)(l'lC-71).4 existência de

um tenmo crlblco na expressão (2-5) lmpõe a exlstêncla de uma tnan-

slção de primelra ordem (GE-71)(PR-75).

2.2 RErAçõES DE ONSAGER

Na termodlnâmlca de pnocessos lreversfvels, um fenômeno lrre-

verslvel é causado , por exemplo, por um gradlente de tenperatura,

un gradlente de concentraçã,o ou um gradlente de potenclal qulmlco.

Essas quantldades são chamadas de "forças"(GR-51) e são slmbollza-
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das por Xr(t=r,z,st.....,n). Cabe saltentar que o ten¡no "fonça,, nåo

possul llgaçäo con a força Newtonla¡ra. Essas "forças" causam certos

fenômenos lrnevensfvels, como fluxo de calor ou fluxo de dtfusã,o.

Essas quantldades såo denomlnadas de "fluxos" e stmbollzadas por

Jr(r=r,2,..,n)(GR-51). De fon¡na geral, qualquen fonça pode causar

um fluxo. Entã.o, o fenômeno lrrevensfvel pode ser expnesso pela

relaçã.o fenomenológlca genérlca :

(2-7)

onde os coeflclentes Lr*(t=t,2. . .,n) são chamados coeflclentes fe-

nonenológlcos (GR-51). A natnlz dos coeflclentes fenornenológlcos

L é slmétnica. isto é :lk

L- = L.. (2-8)lk kt

Essas identidades são chamadas relações necfprocas de onsager

(GR-51). Num slstema cuJas variávels de estados são cr, o desvio da

entnopla de seu estado de equlllbrlo em prlmelra aproximação é des-

crito como una função quadrátlca nas varlávels de estado cr:

n

J, = I L.. x. ( r=1,2,...,n)lLlk¡(
k=1

I
ot = - å Ir,*', '*

I'k

(2-s)

Usando as relações (2-7) e (2-8), é possivel deflnir fluxos e

"forças". Segundo Onsager, os fluxos são, respectlvamente, as derl-

vadas temporais das varlávels de estado c. (GR-51) :I

J- = 6 u- (t=t,z,...,n) (z-t})t 6tt

e as forças, comblnações llneares das varlávels de estado cr, (GE-51):

15



n
s (as) rXr=ft'--'r-) gr.rr(t=lrzr..,n) (?-LL)

- ---r 
Ët -

Ao deter¡nlnan a derlvada da entropla, em função do tempo,cha-

mada fonte de entropla, determtna-se a entnopla pon unldade de tem-

po,dura¡rte um processo lrneverslvel (GR-51) e, é expressa da forma:

ô(Âs)
Tr-

-I B,r uI u
TãT

IrI

(2-t2)
a(Âs)-ãr-

2.3 FLT XOS E FORçAS

Na fase nemátlca exlstem flutuações orlentaclonals do dlneton

(OR-69)).Essas flutuações são dominadas pon dols modos de balxa

freqüêncta puramente dlsslpatlvos (OR-69). Uma flutuação de vetor

de onda q relaxa de uma forma puramente viscosa (não oscilatórlo),

com uma constante de tempo zodada por (GE-71) :

xJT
I

I

!=
T

Kq"
?crf

(2-73)
I

I

I

I

I

I

q

onde K é una ¡nédla das constantes elástlcas de Frank e ?c¡f, uma

vlscosidade médla efetlva da amostra. Conclul-se daf que, aclma da

temperatura de tnanslçäo,T",onde o fluldo é mals desordenado, deve-

se encontrar um conportamento altamente dlsslpattvo (GE-71). D,o

ponto de vlsta da termodlnâmlca de processos lrreversivels, os flu-

16
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xos ,como fluxo de calor, pon exemplo, Såo causados Por "forças"

,tlpo gnadlentes de tempenaturas (GR-S1)'Un gnupo desses fluxos é

dado pela varlaçåo do parânetro de ordem Q*no tempo'ou seJa (GE-

7L) :

*oF = $O"O Q-t4)

onae fu representa uma varlação de Q*ao longo de u¡na llnha de flu-

xo no fluldo.

Unoutrogrupolmportarrtedefluxoséotensondefluxohldro-

dlnâmlco dado Por (GE-71) :

e unup * ôFv
d.

(2-ls)
oß

em que :

a =
ô
ñ a

e e = O num fluldo lnconPrensfvel
& gß

A força Ó* assoclada à Q*deverá sen obtlda dlretamente da

expressäo de energla llvre (2-6)(GE-71) :

ôF - A(T) odF
( 2-16 )

0

-ôOaF
sß

A força assoclada à e* é L/2 no'' onde c* é o tensor de

força vlscosa (GE-71).Escrevendo a fonte de entropla, como função

dos fluxos e das forças é obtldo:

T
ô S 0ú *oß +

I
2 noß toß Q_T7)

al

I

I

Pode-seconstrulrumconJuntofenomenológlcodeequaçõesllne.

anes,nelaclonandofluxoseforças,ondetodasasquantldadessão

tensoresslmétrlcosdesegundaordem.Aformamalsgeraldessas

I
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equações, mantendo a compatlbllldade com a lnvarlâ¡cla rotaclonal e

con as relações de Onsagen é (GE-71)(GE-75) :

*op ( 2-18 )

öoß=ts.oF+rRcF (2-ls)

Impondo que a fonte de entropla é posltlva para todos os rnovl-

mentos e usando as relações (2-18) obtém-se a deslgualdade (GE-

75):
zrrt, v ; ?u>o , ?)o (2-?o)

2.4 BIRREFRINGÊHCTT INDTr¿IDA POR FLT'XO

A translçäo nemátlco - lsotróplco é uma tnanslção de prlnelra

ordem(GE-75).Multos matenlals ternotróplcos na fase lsotróplca a-

presentam alguns efeltos em torno da temperatura de tnanslção

T.(GE-71). Dentro desses efeltos, são cltados alguns, como pon e-

xenplo: blmefrtngêncla magnétlca, espalhamento Inelástlco de luz e

a blrrefrlngência por fluxo (GE-71). Este úItlmo efelto será trata-

do nessa secção.

Conslderando um fluxo de velocldade numa dlreção x e com um

gradlente de velocldade ôv, na fase lsotróp1ca de um crlstal
o

Ifquldo, este torna-se blrnefrlngente com dols elxos óptlcos' que

seråo denomlnados elxos I e 2. A dlferença dos fndlces de refração

tr- ., é proporclonal ao gradlente de velocldade e tem a forma(GE-

18
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I

1
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7r) :

.r-.r=t1r¡# |e-.zt)

onde z(T) tem dlmensåo de tenpo e é nulto nalor que num lfqttldo

convenslonal (GE-71 ) .

Llsa¡rdo as nelações de Onsager (2-18) e (2-19), o fluxo hl-

drodlnâmlco tem a forna :

e (2-22)

(2-2s)

onde ñ e um fndlce de refração médlo do crlstal llqtildo' M ê a

19

I Ev
ñ,aF

Esta¡rdo o fluxo de velocldade na dlreçåo x, a varlação do tensor

parâmetro de ordem em relaçäo ao ternpo, será nula ( R*= 0). fsso

conresponde a uma "força" :

0*y= ts .oF (2-23)

Usa¡rdo a relação (2-16) para C*, obtém-se:

Qop= - -lm, Q-24)

onde A(T) é dado pela expressão (2-6). Todas as outras componentes

de Q são lguals a zero. Assln, dols elxos pnlnclpals do tensor Q ,

que são assoclados aos dols elxos óptlcos 1 e 2, estäo a  $odos

elxos x e z.

A relação obttda para a btrrefrlngêncla(GE-7l), através de um

fluxo de velocldade na direçäo x com um gradlente de velocldade na

dlreçåo z, é expressa da segulnte forna :

ôv
E

I



razáo entre as anlsotroplas dlelétrlca e magnétlca na fase ordenada

e p um coeflclente de vlscosldade. A relaç6o (2-25) nostra una fon-

te dtvergêncla, quando a tempenatura aproxlma-se de T". Essa dlver-

gêncla Já observada em ternotróplcos(Ì'lC-71) é uma evldêncla de blr-

refrlngêncla por f luxo.

A partlr da expnessåo (2-25), ê posslvel determlnar o tempo

caractenfstlco deftnldo en (2-21). Logo a expressão flca :

r(T) =
l{ ¡r (2-26)

2 n A(T)

Na relação Q-25), o efelto da temperatura é slgniflcante em

A(T), pols M e n são, provavelmente, gnandezas lnsensfveis à tempe-

ratuna(GE-71).

)

I

)

I

)

)

I

)

)

)

)

)

)

)

)

I

)

)

I
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CAPITT'LO III

TÉCNICAS UTILIZADAS, ARRANJOS EXPERIMENTAIS,

PROCEDIMENTOS DE MEDIDAS E MESFASES
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3.1 ôpt¡cr DE cRrsrArs

Quando há, lnteraçã,o de radlação, como a luz, con um melo ¡nate-

rlal, acontecem fenômenos que dependem tanto da radlação eletnomag-

nét1ca como também do nelo materlal. Conslderemos u¡n melo homogêneo

nåo condutor e magnetlcamente lsotnóplco, nas;' aletrlcamente, a¡rl-

sotróplco, Isto ê, consldenam-se substânclas, cuJas excltações

elétrlcas dependem da dlneção do carnpo elétrlco. A relaçåo entre o

campo elétrlco È " 
o deslocamento elétnlco Û, que descreve esse

comportannento anisotnóplco, envolve o tensor dlelétrIco *i

(3-1)

onde os subfndlces k e I nepresentam as três coordenadas espacials

x,y e z. O tensor dlelétrlco ? e s1métrlco (BO-75) e tem seis

componentes tndependentes. Por esse motlvo é possfvel a exlstência

de um slste¡na de coordenadas flxo no melo do rnaterlal no qual :

D* = t*E*

D =Ie Ektt
I

D

onde € ,e ,e são as constantes dlelétricas pnlnclpals e nelaclo-
xyz

nam-se pela equação de um ellpsóide no espaço :

Ee
zzz

D =eEv vv

c x2 + e Y2 * e 22 = CONSTANTE
xyz

(3-2)

(3-3)

(3-4)

As equações de Maxwell para uma reglão sem correntes são:

l* Ê - !c

3*È=-t

?*È.19P =Qc öÌ.

t3*È=rrÈ

Iaú
AL =Q
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onde a relação È = p il é usada.

tlsando ß-2, e (3-{) obtém-se(B0-75) i 
,

P "*E. = "'[ 
EL- sr(È'3)l (K=x'v'z) (3-5)

Sendo equações llneares homogêneas, elas senão satlsfeltas por

valores não nulos, somente se o deterrnlnante assoclado for nulo. Is-

so lmpllca gue uma certa relaçåo deve ser satlsfelta pelo lndlce de

nefra ção n, o vetor 3( s--, s.., s- ) e as constantes dlelétnlcas
xyz

prlnclpals cr,.",.". De (3-5) obtém-se :

E
k

2^nsr(Ê.3t
(3-6)

2 -Fern

onde p ê a permeabllldade nagnétlca do melo. Multlpllcando (3-6)

pon S*. dtvldindo a expressão resultante pelo fator comun È.3

temos:

1
S2 s2 sz

+'
22n-pa n-pe-yz

x

-+

2n- rax

(3-7)
2n

Reescrevendo essa expressão em tenmos das veloclodades de

propagação prlnclPals,

c v c v c
V zx q v q ,FÐ

z

e da velocldade de fase V
p

obtém-se a forma :

t
S-

x

c
n

s2 s2
+ Y + ' =Q

v2-vz v2-vzpypz

(3-8)
v2 v2

p

que é a chamada equação de Fresnet(Bo-75).Apesar da eq.(3-8) sen

quadnátlca em Vo, só os valores posltlvos são conslderados; o slnal

negatlvo nepresenta a dlreçäo oposta da pnopagaçåo , - 3. Para cada

I

I
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valon de VO a eq.(3-6) pode ser resolvlda e são obtldas relações

entre as componentes do ."tpo È. As relações envolvendo o veton il

devem ser obtldas a parttr das equações (3-2) (BO-75). Sendo as

relações entre È " Û neals, esses campos devern sen llnearmente Po-

Iarlzados, o que equlvale dlzen que, num melo anlsotróplco, é per-

mltldo duas ondas planas monocromátlcas corn duas polanlzações llne-

ares dtfenentes e duas velocldades de pnopagaçåo dlferentes.

3. 1.1 PROPAGAçÃO DE L(Iz Ell CRTSTATS tNIÆ(IÆS

Partlndo da equaçäo de Fnesnel para onda plana e escrevendo na

forma:

(3-s)

s'?rvf-vll rvi-vit . slrvi-virtvi-vlr . sltvf-viltvf-vfl = o

Para um cnlstal optlcamente unlæ<lal com elxo óptlco na

dlreçåo z, Vr,= Vr.

Escrevendo Vo no lugar de velocldade ordlnárla e V no lugar de

Y=, (3-9) se reduz Para:

(v2 - v2)t(s2 + sz)(vz - v2) + s2(v2 - vlll = 0 (3-10)
'p 'O'- x Y P c z P O

Sendo o o ângulo que a onda nornal 3 f"t com o elxo z; então :

ti.tí==t"'o ' s7="o="

e, de (3-10) vem (BO-75):

(q - vflttvz - vz)sen'o * (q - vf)coszo I = 0 (3-11)

As duas raizes dessa equação såo dadas por (BO-75):
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V'2 = fpO

y,,2-Vzcoszg+fsenz0
poc

IÞ' equaçäo (3-11)

'fp {l """%
(q - {) .o"'e=-

lo, la

tùl

(a) Crlstal Unlaxlal Posltlvo

ß-t2)

(

(3-13 )

As equações (3-12) nostnam que um crlstal unlæ<lal pode ser

conslderado cono u¡n eltpsólde de revolução(BO-75).

Então, hâ una onda ordlnárla, 9ü€ comesponde a qualquer

dlneção partlcular da onda plana, com uma velocldade lndependente

da dlreção de pnopagação, e uma onda extraordinárla con velocldade

dependente do ângulo (e) entne a dlneçåo da onda plana e o elxo

óptlco. As velocldades são lguals somente quando Q = 0, lsto é,

quando a onda plana está na direção do elxo óptlco.Quando vo ),v.,a

onda ordlnánla vlaJa mals rápldo que a onda extraordlnária (exceto

para O = 0, quando elas são lguals); o crlstal é dtto crlstal unla-

xlal posttivo.(fIg.3.8).Se Voa V ' a onda ordlnárla vlaJa mais

Ientamente que a onda extraordlnárla ; o cnlstal ê dlto crlstal

unlaxial negatlvo. (fIg. 3. 1 )

v2=f".r%*ÉcoszePco

l< rt

tbl

Flg.3. 1.

(b) Crlstat Unlaxlal Negatlvo

Elxo Óptlco : Dlreção de vtbração do nalo ondlnárlo
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3.1.2 PROPAGAçÃO DE Lt,z Ell cRrsTArs BrÆ(IArS

I

)

I

I

t

Do ponto de vlsta óptlco, crtstals blaxlals såo aqueles que

nåo possuen duas dlneções crlstalognáflcas equlvalentes (Bo-75).

Asslm, têm-se tnês fndlces de refraçäo dtstlntos e as nelações en-

tre eles, e¡n crlstals desse tlpo, são vlstas em uma lndlcatrlz bla-

xlal,queêumellpsóldedetrêselxoscontrêsplanosdeslme-

trla(lJA-69).

Exlste¡n dots planos de sl¡netrla, que lnterceptam a lndlcatnlz

blaxlal, forrnando seções clrculares (f 1g. 3.2). Os elxos óptlcos

pnlmárlos são perpendlculanes às seções clnculares da lndlcatrlz' -

Denomlna-se plano óptlco o plano xz, que contém os dols elxos

óptlcos e o ângulo óptlco 2B, ângulo entre esses dols elxos'

Porltlva
f¡.!.llv.

Flg.3.2-IndlcalrizBlæ<lal:oA.elxoóptlco;CS-secçãoclrcu-

lar;Bxa - blssetrlz aguda ; Bxo - blssetrlz obtusa' (l'tA-69)

oângutoBentreoelxozeoelxoóptlcopodeserdeterminado

emtermosdavelocldadedepropagaçãodasondasnocrlstalblæ<tal:

S (3-14)tag B= x

s
v
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v2 v2
v+

tagÊ=-

A velocldade de fase de uma onda, propagando-se ao longo da

dtreçåo deflnlda Por 3 que forma ângulos ore grcom os elxos óptlcos

prlnárlos é :

( 3-ls )

3.1.3. DTPLA REFRAçÃO

Aolncldlrunfelxedeluznãopolarlzado,sobreuma

superffcledeummaterlalanlsotnóplco,haverá,aléndofelxere-

fletldo,dolsfelxesrefratados.Essefenômenoéchanadodedupla

refração ou blrrefrlngêncla (BO-75)(FR-81).Desses dols felxes' um

obedeceàleldeSnell,queéchamadoderaloordlnárloeooutro

que não obedece a essa lel, chamado ralo extraordinár1o(FR_81).os

dolsralosrefratadosenergemparalelamenteaoralolncldenteesão

paralelos entre s1.

En crlstals unlaxlals, em que a dlreção ¿e 3 aa onda lncldente

não colnclde com o elxo óptIco, os ralos ordlnárlo e extraordlnárlo

são Ilnearmente polarlzados com polarlzações em planos ortogonals'

ouseJa,oraloordlnárlocompolarLzaçâonoplanoperpendicularao

elxo óptlco e à dlreçáo de propagação 3, enquanto o extraondlnárlo

tem polar lzaçâo no plano que contém o elxo ópttco . 3 (go-75) ' Nos

crlstals blaxlals, não há dupla refraçåo' se a dlneçåo de 3 for

paralela a u¡n dos elxos óptlcos(Bo-75)'

v2z

u7 = , tv] + vl + tvl - fi cos (or t øztl

v2
v
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3.2 DTFERENçA I¡E FASE PARA ONDAS YTBR.AT|DO Elr pLÆfOS

PERPEI{DICI'LARES ENTRE SI

Quando u¡na onda plana não polarlzada lnclde sobre a supenffcle

de un melo anlsotróplco, dentro desse nelo, as ondas estão vlbnando

en planos perpendlculares entre sl,conforme vlsto em 3.1.3. Na e-

mergêncla dessas ondas, haverá uma dlferença de percurso óptlco

entre as ondas. Chanando essa dlferença de Â vem (WA-69) :

A=nd-nd2l
(3-16)

em que t, . t, são os lndices de refração dos dols felxes refrata-

dos.

Exprimindo a dlferença de pencurso em conprimento de onda no

vácuo a expressão fica(WA-69) :

A=pÀ=d(nr-nr) ß-I7)

onde p é um nrlmero lnteiro ou fracionárlo.

A diferença de fase correspondente é (t'lA-69) :

o=+d(nr-tr) (3-18)

ou 2n$= dAn
À
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3.3 EsrADo I¡E polARrzlçf¡o D Lrz ETTERcENTE DE tx srsrux ôptrco

Um slstema óptlco, que possul polarlzadores llneares, placas

retardadonas e placas com capacldade de glrar o plan: de

polarlzação, pode ser repnesentado pelas matrlzes Jones(JO-41).

Para deternlnar o estado de polarlzação da luz, que emenge de \¡m

slstema qualquen, utlltza-se o cáIculo Jones (JO-4f).

Tendo um slstema(F1g 3.3) a ser testado entre um polarlzador e

uma placa de quarto de onda, a partlr de una dada orlentaçäo da

placa do polartzador e do anallsadon(dadas pelos ângulos o, c' e g),

em relaçäo ao elxo z da amostra, obtém-se um nulo na lntenslda-

de(SR-93). Asslm, pode-se deternlnar a birnefrlngêncla do materlal

e a dlreção do elxo óptlco do mesno. Esses pontos senåo dlscutldos

nas secções segulntes.

A luz, Ilnearmente polarizada, que é a¡tulada no anallsador tem

vetor Jones:

'= [:::]

Se a luz que emerge do slstema en teste tem vetor Jones :

E
o

Pode-se escreven :

E
x

E
v

cos €

sen O
J(u,à,/4)

E

E;]
(3-ls)
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FOÎTTE
DE LUZ

z C

POLARIZADOR

x
O)

ATTOSTRA

e
LACA

DE QUARTO
DE ONDA

ANALISADC'R

FOTOMULTI.
PLICADORA

Ftg.3.3 Esquema do arranJo experlmental pana determlnação da

blnrefrlngêncla e dlneção do elxo óptlco
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onde J(ø,1/4) é o vetor Jones da placa de quarto de onda.A natnlz

Jones pana a placa de quarto de onda com clxo óptlco lncllnado de c¿

emrelaçãoazê:

Jk't,À,/4) =
A

B :.]
(3-20)

onde : A = exp (fi/4) 
"o.', 

I exp GLr/Ð ".rr',
B=y'-Îlsenocosû,

Da equaçåo (3-19), deduz-se que o veton Jones da luz que e-

merge do slstema en teste é :

ß-21)

onde J-l (ø,7¡/41 é a lnversa de J(ot.7+/41. O veton Jones completo con-

tém todas as lnfonmações sobne o felxe de luz, ou seJa, têm-se a

amplltude e a fase do felxe. Pode-se, então, deduzlr a relaçäo com-
E

plexa
E

v

polanlzação do sistema em teste. Os módulos de E*e E"são as compo-

nentes polanizadas, ao longo do elxo x e elxo y, nespectlvamente.

Fazendo: v- E *

E
v

da equaçåo(3-21), é obttdo:

K = ( Atcos o - B sen o )/( A sen o - B cos I )

usa¡rdo a eq. (3-20), pode-se escrever :

(= I cos 2(ø - o) sen 2u + L sen 2(ar - g) I (3-22)
tf-cos2(o-9)cos2ol

Asslrn, as propnledades de polarlzaçâo da luz energente do sls-
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E = J-l (u,7t/4)
cos I
sen g
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tema em t,este podem ser medldas dlnetamente, a partlr dos ângulos r.r

e8.

3.4 CARACTERTZIçT'¡O DE rm SISTE}| ÖprrCO

SeJa M a natnlz Jones de um slstena óptlco a sen testado(SR-

83):

m
11

n

M

12

t
t1

m t2 m

con : tr, = exp ( 16/2) .o='B a exP (-lõ/2) senzB ( 3-23 )

m = 21 sen (õ/2) sen B cos Bt2

onde ô é o netardo do slstema e P é a lncllnaçäo do elxo óptlco em

relação ao eixo z. Se uma luz llnearmente polarlzada, em relaçã.o ao

elxo z) lnclde no slstema, verlflca-se que o vetor Jones da luz

emergente será :

E

E

m
T2 1

m
11

m
t2

t ß-24)
o

11

m

onde o parâmetro K = =tt Considenando o detenminante de M

tB
unitário e que rr, é lmaglnárIo puro:
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-t/2 K

1

1

M=l [t*t' . t ]

-senB
cos B

(3-2s)

(3-26)

(3-28)

-K

Se a luz lncldente sobre o slstena em teste é llnearmente po-

la¡lzada num ângulo c, em relaçåo ao elxo z) o vetor Jones da luz

lncldente no slste¡n" n r=[å] e as orlentações da placa de (^/Ð e

do anallsador såo (o - c) e (o - a),respectlvarnente' Fazendo u' = ot

- c e 0 = 0 - c na equação ß-2Ð e substltufndo em (3-25) temos M

nedldo num slstema rodado(SR-83).

os autovalones de M correspondem aos vetores Jones dos modos

normals do slste¡na que M representa(JQ-42). Se M repnesenta um sls-

tema não absorvente e tem autovalones :

o

Àr= exp(10r)

À"= exp(1dr)

então c,, 0, rePresentam as dlferenças de fases dos dols modos nor-

mals e o retardo do slstema é lgual :

õ = 0; öz (3-27)

Os autovetores serão da forma :

cos B

sen F

Apllcando a equaçåo de autovalores na eq. (3-25) e usando (3-26) e

ß-27) obtém-se (SR-83):
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6 = z"o=-t t -Im(K) / ( lKlz + L f/2 | (3-2s)

Sendo o prlmelro dos dols autovetones actma, o modo con uma grande

dlferença de fase,substltufndo na equação de auvetones tém-se(SR-

83):

F = rg-1( -Re(K) + {t Re(K) 12 + t lr/2 (3-30)

Se ã representa o retando da placa de quarto de onda e Q o

ângulo de glro do plano de polarlzaçâo, lntnoduzldo pelo slstema en

teste, a equaçåo ß'2Ð sená substltufda por (SR-83) :

K'=(P -Qsenn)/(P-Qcosr¡) (3-31 )

onde ?=e-u-0
P=exp(trlz)coszE
Q=21 sln( ¡/2) slnÇcos{

€=ø-a-þ

Z = blrrefrlngêncla da placa de quanto de onda

ar = ângulo de glro da placa de quarto de onda

a = ângulo de glro do Polarlzador

O = ângulo de glno do anallsador

O = glro do plano de polarlzaçâo da amostra

En que :

Substltufndo K' na equação (3-29) tém-se que(SR-83):

ð = 2 .o=-t[r'r*', / ltK' l' * t )"" f
(3-32)

A blrrefrlngêncla flca determlnada por(BO-75) :

34



Âr, - ôÀ

2¡h
(3-33)

em que :

À = conprlnento de onda da luz lncldente

ð = dlfenença de fase

h = espessr¡ra da amostra

3.5. PRoCEDI}IENTo EXPERIIIENTAL PARA }IEDII¡A DA BIRREFRINGÊNCIA

Para estudar a blrrefrlngêncla lnduzlda por fluxo, coloca-se a

amostra numa cubeta(Hellma) de vldro ou quantzo com dimensões: a=

!2,2mn, þ= 12,6mn e c= 40¡nm e' aPós, fecha-se com una tampa de

acrflico selando-se com paraflna, para evitar mudanças na

composição da mlstura devldo à evaporação. A cubeta com amostra é,

então, colocada dentro de u¡n slstema de refrlgeração e aqueclmento

de água, que pernlte o controle da temperatura da amostra com pre-

cisão de o,loC.

o disposltlvo, no qual é colocado a cubeta(ver Anexo I) com a

amostra, conslste de un ctllndro de cobre com dlmensões: Þ 4omm e

L=4,4mn ,tendo uma abentura retangular no centro, ao longo do mes-

mo. Há un ortficlo de dlfunetro d=Smm, pon onde passa o felxe de

Iuz,perpendlcular à abertura netangular, e um outro orlflclo' pon

onde se provocará a ¡novlmentação de matérta no lnterlon da amostra'

O slstema de refrlgenação é felto com tubos de cobre, en torno do

clllndro, em forma de esplral, por dentro do qual clncula água ter-

mostatlzada.Tudo Isso é envolto por um materlal lsolante térmlco'
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Såo utlllzados potarlzadon e anallsadon llneares com glno de 3600,

um collnador de luz, a¡¡tes do polarlzador e outro após o a¡rallsa-

dor.A fonte de luz ê um laser de HeNe,À=6328 i . o detecton uma

fotomultlpllcadora, allmentada com uma dlferença de potenclal de

SOOV. À essa fotomultlpltcadora é conectado urn eletrômetro. Para

produzlr a movlmentação de maténla no lntenlor da cubeta, uma flna

vareta acoplada a um vlbradon é lntnoduzlda no orlffclo do cllln-

dro, que é perpendlcular à luz Inctdente. O genador de freqtlênclas

utlllzado é urn Mlnlpa l,lc 2Ol com varlação de 10 a lO3Hz e amplttude

máxlna (de plco a plco) de 21,6V. Todo o arranJo está montado sobre

um banco óptlco, lsolado de vlbnações e de radlações externas ao

slstema. Na flgura 3.4 está nepnesentado um desenho esquemátlco do

arranJo experlmental utlllzado

3.5. 1- PROCEDII'IENTO EXPERIIIENTAL PARA I,IEDIDAS DE INTENSIDADE DE

LTZ TRANSI.IITIDA PELA A}IOSTRA EI,f FTJNçÃO I'A FREQUÊNCIA DE VIBRÂçÃO

Estando o slstema allnhado, llga-se o laser, a fonte de alta

tensão que allmenta a fotomultlpllcadora e o eletrômetro.Cruza-se o

polarlzador com o anallsador, obtendo-se a lntensldade nfnl¡na. Logo

após, coloca-se a amostna dentno do clltndro de cobre(Anexo I) e

determlna-se a temperatura de translção pelo controlador de tempe-

ratura. Com a amostna na fase lsotróplca , llga-se o geradon de

freqüênclas, com amplltude máxl¡na, de fonma a obter vlbnações na

cubeta e determlnan a lntensldade de luz transmltlda pela amostna,

em funçåo das freqtiênclas de vlbraçáo. Desllga-se o genadon de fne-

qtlênclas e verlflca-se se a lntensldade ¡nfnlma é mantlda. Após um
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tempo, em torno de lmtnuto, llga-se , novamente, o gerador de

freqtlênclas numa outra freq0êncla(mesma ampllt,ude), detenmlnando,

assln, a lntensldade correspondente a essa nova vlbnação. Esse

processo é repetldo para todas as freqtlênclas entre 10 e 15O0Hz.

Assln, são obttdos os valores de lntensldade de luz tnansmltlda, en

função das frequênclas. Essas ¡redldas s6o feltas com o arranJo ex-

penlmental da flgura 3.4.

z FOTOMULTI.
PLICADORA

ANALISADOR

MOV¡MENTO

-
x

VIBRADOR
AMOSTRA

R

POLARIZADOR

v

Ftg.3.4 - ArranJo experlmental esquemátlco pana determlnan a lnten-

sldade de luz transmltlda pela amostra en funçåo da fre-

quênc I a.
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3,6 DETERIITN çÍo or ornuçÃo Do Erxo Öpt¡co

USAIIDO FOLARIZAIþRES CRTrZADOS

Após repetlr o procedlmento descrlto en 3.5.1. detenmlnam-se

4c frequênclas cuJas lntensldades são máxlmas. Com a freqtlêncla

flxa , glra-se o anallsador e polarlzador, nantendo-os sempre cnu-

zados, até obten o ângulo, cuJa lntensldade é ¡r1nlma(dlneçäo do

elxo óptlco).o procedlmento é repetldo para outro valor de

freqtiêncla, se este exlstlr. com lsso, obte¡nos a dlreção do elxo

óptlco(F) da amostna.

Usando polanlzadon e anallsador llneares cnuzados e deflnlndo

e, como ângulo de polarlzação e { o ângulo de glro, provocado pela

amostra, ambos em nelação ao elxo x (ftg.3.5), determlna-se a

dlreção, cuJa lntesldade de luz tnansmltlda atnavés da amostra é

mf ni¡na. ?

P

0

Fig.3.S-Geometnla para determlnação da dlneçáo do elxo óptlco

À

x

com um feixe de luz Itnearmente polarlzado 
[å], 

lncldlndo so-

bre a amostna, há una rotaçäo de (e - €) no plano de polarlzaçâo da

Iuz, provocado pela amostra(fig.3.5). Na notaçáo de Jones(JO-41)' a

matrlz de rotaçäo é exPnessa Por:
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cos (o-q)

- sen (e-€l

cos ({-e)

sen ({-e)

sen(e-€)

cos(o-€)
(3-34)

Asslm, as componentes do campo elétrlco energente,segundo as

dlreções x e y da f lgura 3.5 sã,o dadas por :

E - sen (q-e)

cos (€-9)

I

0
(3-3s)

E
v

Como a anostra lntroduz uma defasagem (ô) no felxe de luz, o novo

campo flca:

x

x

v

E

E
rö

cos (€-o)

sen (€-o)e (3-3s)

Fazendo

a = cos (€-O)

b=e rô sen ({-o)

-e+{)
-e)

e proJeçäo das componentes do campo elétrlco emergente em relação

ao a¡rallsadon obté¡n-se:

E=acosß-bcosa (3-36)

para o campo elétrlco resultante. Calculando esse canpo resultante

na forma complexa vem :

E-= cos a(cos B - cos ð sen cr) ; parte neal do campo e'
R

E = cos c sen c sen ô ¡ parte lmaglnárla do campo
I

Calculando a lntensldade tém-se:

r=!/Zlsl'= r/2 (ti.ti ) (3-37)
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Substttufndo os valores de a e B vem:

I = cosz(€-e) senz(€-g)(l + cosô) (3-38)

Mlntmlza¡¡do a lntensldade gI/ae _ 0, para o * { encontra_ee :

e=€-"i ou (3-3s)

ô=nt , D=lntelno

Con a condlção de mfnlmo, ou seJa, + ¿ 0 encontrann-se os ângulos
a=g

cuJa lntensldade é rnfnlma :

o=q e (3-40)

e=€-(Zn+Ðt ,D=lntelno

Portanto, há mlnlmos de lntensldade der luz tnansmltlda, quando

o polarlzador(cruzado con anallsador) estlver paralelo ou perpendl-

cular à dlreção do elxo óptlco.

3.7 PROCEDII.IENTO EXPERIIIEI{ÎAL PARA TIEDIDA DA BIRREFRINGÊNCIA

usAt{Do t t'fA PLACA DE QUARTO DE ollD^

Para uma determlnada fneqtlêncla, flxa-se o ângulo de

polarização glra-se o anallsador e a placa de guarto de onda,

obtendo un mfnlmo de lntensldade. Encontrando esse minimo de lnten-

sldade, são anotados os ângulos de glro do anallsador (g) e da pla-

ca de quarto de onda (ar), para um deternlnado ângulo lncldente de

polartzação(cr).Esses ângulos säo medldos em relaçåo ao elxo z .U-

sando a expressão (3-31), é posslvel determlnan a dlferença de fase

(ô) da annostra atnavés da expnessão (3-32). A blrrefrlngêncla é

deternlnada, entåo, pela expnessã'o (3-33).
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Esse pnocesso é repetldo para todas as freqüênclas ( ae 10 a

103 Hz ),na¡rtendo o ângulo de polarlzaçã.o (c) e a temperatuna (T)

f1xos. Os ângulos de polanlzaçÉo lncldente foram flxados em tnês

valores dlferentes: q, = 0,i " , ,medldos em relação à dlreçåo do

elxo óptlco(F); determlnado com os polarlzadores cruzados.

3.7.1 PROCEDII{ENTO EXPERIDIEITTAL PÂNA DETERT'II}IAR A I'IREçÂO DO EIXO

ôprrco, t sAtttDo utl pL cA DE QUARTo DE oìrD

Pana reallzar essas medldas fol uttllzado o amanJo experlmen-

tal esquematlzado na flgura 3.4. Com a amostna na fase lsotróplca'

llga-se uma das fneqitênclas de plco. Glra-se a placa de quanto de

onda e o a¡rallsador, para uma polarlzação Incldente flxa e, através

da fotomultlpllcadora, obtém-se um nfnlmo de lntensldade de luz

tnansmltlda. Atnavés dos â.ngulos de glro da placa de quarto de on-

da(r¿), do anallsador(O) e do polartzador(a), obtém-se o valor de

F(direção do elxo óptlco) con o uso da expnessão (3-30), usando os

valores determlnados em (3-31). Os ângulos são medldos em relação

ao elxo z da amostra, admltlndo valores posltlvos para sentldo

horário e negatlvos para o antl-horárlo.

3. 8 I{ISTI'RAS LIOTRÓPICAS

Na preparação dessas nlsturas, fol tomado um cutdado especlal

para evltar a hldratação dos anflffllcos utlllzados. As amostras

são pneparadas em tubos de ensalos, prevlanente llmpos e secos e

cada componente da mesofase é pesado com uma preclsão de 0,05%. Os

tubos são selados e a mlstura dos componentes é felta atnavés de um
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agltadon mecânlco e depols, centrlfugado. Esse pnocesso é repetldo

várlas vezes, até obter-se uma mlstura totalmente homogênea. Após a

homogelnlzaçâo da mesofase, deve-se verlflcar se a amostna apresen-

ta o fenômeno deseJado(blnnefnlngêncla lnduzlda). Não exlstlndo o

fenômeno, altena-se a concentnaçã,o, de forma a obtê-lo.Após essa

ráplda verlflcação, a tempenatura de translçåo e o tlpo de fase são

detenmlnadas com o uso de un mlcnoscópIo polarizadon. Con a tenpe-

ratura de translçåo detenmlnada, atnavés do nlcroscóplo, detenmlna-

sê, entåo, a translçäo utlllzando o amanJo descrlto na parte 3.5.

3.9 }IESOFÀSES ESTI,'DADAS

As misturas llotróplcas, estudadas nesse trabalho, são consti-

tuldasde Y'L/DaOH/H'O, com dlfenentes concentrações. O dlagrama de

fases, caracterfstlco desse slstema, está lndlcado nas fig.3.6 e

3.7.

L,
o

t-

(0

20

I 23 0

KLwt%

Fig.3.6 - Dlagrama de fase da mlstura de launato de potásslo /

decanol ( 8,24 % e¡n peso ) I DrO . Fases Isotróplcas - ISO;

Nemátlcas Dlscót1ca - Noi Cala¡nftlca - N. e Btaxlal - No* . ( FI

8s)
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¿0

20

DrO wt %

Flg.3.7 Dlagrama de fase da mlstura laurato de

o
a

)-

potásslo/decanol/DrO

, nenátlcas dlscóticas

POL (Fr-8s).

lYJ-l/l,DeOHI = 4 Fases lsotróplcas ISO

- Nd ,calanftlcas - N( ,reglåo pollfáslca -

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

As mlsturas lnvestlgadas estão em torno de uma llnha do dla-

grama de fases da flg.3.6 e estão llstadas na tabela I. Todas as

amostnas apresentam blrrefrlngêncla lnduzlda, sendo que as annostras

!,2,3,4 e 5 apresentam transições de fase ISO-N (lsotróp1co

nemátlco). A amostna 6 também possul blrrefrlngêncla induzlda' nas

não apresenta tenperatura de translçã'o (ISO - N), sendo optlcamente

isotróplca no lntervalo de tempenatura utlllzado( entre l0oC e

4OoC). As fases tsotrópicas serão ldenttflcadas como: Ir= f*e 1=o-

tnóplca, na tenperatura superlon do dlagranra de fases(flg 3.6) e

Ir= fase lsotróplca, na temperatura lnferlor do dlagrama de fases-

(flg.3.6). Na tabela I, Identlflca-se somente a temperatura de

transtçåo da fase lsotróplca(Ire Ir)para a fase nemáttca(dlscótlca

ou calamftlca). A amostna 2 apresenta, além das duas fases
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lsotnóplcas, fases No(nemâtlca dlscótlca) e N.(nemátlca

cala¡nltlca). As restantes(com exceçã,o da 06) apresentam, além das

fases lsotróplcas, fase nemât1ca dlscótlca. As temperatur.as de

translçåo, mostrada"s na tabela I, fora¡n detenmlnadas com o uso de

urn mlcnoscóplo polarlzador.

AI.0STRAS YL (%) TþOH (%) HO(%)
2

TRANSIçÕES

1 27.O9 6.68 66.23 JSO 
16'8 N 33'o 

ISO

2 27.63 6.96 65.41 ISO 14,0 N 31'9 
ISO

3 27.42 6.96 65.41 JSo 21'5 N 25'6 ISo

4 27.50 6.94 65.55 ISo 18' o N 35'5 ISo

5 27 02 6,82 66, 16 ISo 16'5 N 35'5 ISo

6 25,27 6 a 58 68 , 20 ISOTRÓPICA

TABELA I - Amostnas utlllzadas na lnvestlgação com suas respectlvas

concentrações(% en peso).KL - Laurato de Potássio, DeOH -
-Decanol, HrO - água. Temperaturas de transtção em oC'
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CAPITT'LO IV

RESULTADOS E DISCI.'SSÃO
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4.7 IIEDIDA IIE INTENSIDÆ)E DE LTZ TMIISI'ÍITIDA

Eil FrrilçÍo DA FREQTJÊilCrA

46

Com o uso do arranJo experlmental da flgura 3.4 e do pnocedl-

mento experlnental descrlto na secçåo 3.5.1, é possfvel fazer medl-

das, que nelaclonann a lntensldade de luz tna¡smltlda com a

freqilêncla de vlbnaçäo. Com a amostna 02 da tabela I, são obtldos

os gnáflcos das flguras 4.1,4.2,4.3 e 4.4. Esses gráflcos såo obtl-

dos, quando a amostra encontra-se na fase lsotróplca e, através de

uma flna van'eta, provocan-se vlbrações na cubeta, 9uê contém o

crlstal lfqtildo. As medldas fora¡n reallzadas nos dols lsotróplcos

I, " I" do dlagrama de fases(fig.3.6) varla¡rdo a temperatuna da

amostra, na fase lsotróplca. Serão dlscutldos, prlmelnamente, os

gnáflcos do lsotróplco Ire dePols os do lsotróplco 1..

As figuras 4. 1 e 4.2 nostram a relação fxu ( I=lntensidade de

Iuz transmltlda, u=freqtlêncla) para T = 1O.6oC e T = 72.4"C, que

são: a temperatura mais dlstante e a mais próxlma da tempenatura de

transição(T=13.OoC), respectlvamente.Não observamos alteração

quimtca da amostna, durante a reallzação das medldas, nos dols

lsotróplcos. l,tedldas entre as duas tempenaturas cltadas(a mals

próxlma e a mals distante da translção) foram reallzadas, mostrando

um comportamento anáIogo ao das flguras 4.1 e 4.2(Ver Apêndlce II).

Nos gráficos das figuras 4.7 e 4.2, observam-se dols plcos, cuJa

lntensldade aumenta, quando a temperatura apnoxima-se da temperatu-

ra de translçã.o.

Varlando a temperatura da annostra, quando ela está na fase

lsotróplca It, os plcos de lntensldade de luz se repetem em

freqüênc1as caracteristlcas. Para o pnlmelro plco de lntensldade de
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Fig. 4.1 - Intensldade de luz transmltlda em função da frequêncla

de vlbração; T = 1O,6oC; funostra 02, T.= 13,OoC- Erro do tamanho

do ponto.

47



o.g

--- ôÂ,
ao
a

Þ-f o.4

o.?

oo 200 400 600 BOO 1000 4200
v (Hz)

Fig. 4.2 - Intensldade de luz transmltlda en função da frequêncla

de vlbração; T = L2,4oC ; Ànostra 02 ; T.= 13,OoC Erro do tamanho

do ponto.
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Ftg. 4.3 - Intensldade de luz tra¡rsmltlda em função da fnequênc1a

de vlbnação ; T = 36,5oC ; Amostra 02 ; Tc = 36,OoC.
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Flg. 4.4 - Intensldade de luz transmltlda em função da frequêncla

de vibnação ¡ T= 39,4oC ; Amostra 02 t T" = 36oC. Enno do tamanho

do ponto.
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luz tnansnltlda, o valor da freqflêncla é de 280H2, com um enno es-

tl¡nado em ZHz ( ftg.4,l e 4.2 ).Para o segundo plco de lntensldade

de luz transmltlda, as freqüênclas caracterlstlcas såo de 35OHz,

cotn um enro estlmado em 10Hz (flg.4.1) e 37OHz, com um enro estlma-

do em L7llz Glg.4.2).

As flguras 4.3 e 4.4 referem-se à fase tsotróPlca I, (ftg 3.-

6). As medldas da lntensldade de luz, en funçáo da freqtlêncla, fo-

ra¡n neallzadas da mesma forna que no lsotnóplco Ir.l,ledldas lnterme-

dlárlas ( T = 38.2oC ) fonam também reallzadas ( Apênatce II ). O

comportamento ê análogo ao das temperaturas T=36,5oC e T=39,4oC,

que são a nals próxlma e a nals dlstante da temperatura de

translçäo. A freqäêncla caracteristlca detenmlnada no lsotróPlco I,

é de i v = 28O Hz, co¡n um erro avaliado em 2 Hz, no prlmelro plco

de intenstdade dos gnáflcos das flguras 4.2 e 4.3. No segundo plco

de lntensidade, a freqüêncla é de u = 360H2, com erro avallado em

LOHz(f1g.4.2) e de 35OHz, com erro avallado en SHz(flg.4.3). Como

em Ir, a largura a mela altura no lsotróplco em balxa temperatura-

(I-) é malor no plco, cuJa freqüência de vtbração ê ¡nalon ( v =2

35OHz ). O valor encontrado para essa largura fol de Âu o 116H2. No

pico cuJa frequêncla de vlbnaçäo é ¡nenor ( u g 28OHz ), a largura a

meia altura é de Au s 35H2. As larguras a mela altura não apresen-

tann variações significatlvas, quando varla a temperatura no lnteri-

ordel
2

Mudando as concentnações dos constltufntes da amostra ( em

tonno das concentrações da amostna 02 ), são obtldos nesultados

análogos aos descnltos aclma ( Ven Apêndlce II ).

Em resumo, as freqtlênclas de plco eståo em tonno de 28O Hz e

360 Hz, com dlferentes concentrações e, para dlferentes tempenatu-
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ras, nos dols lsotróplcos. Esse comportanento, análogo nos dols

lsotnóplcos, é una evldêncla de que não há dlstlnção, com base nes-¡

sas medldas, entne as duas fases lsotnóplcas do dlagnama de fases

da flgura 3.6 A dlfenença encontra-se nos valores absolutos de

lntensldade de luz dos plcos nostrados nas flguras 4.1, 4.2,4.3 e

4.4 , sendo nalor para o lsotróplco Ia.

O comporta¡ento de I em funçåo da ternperatura, con a fneqüêncla

flxa, é mostrado nas flguras 4.5 e 4.6. A lntensldade de luz trans-

mltlda, através da amostra na fase lsotróplca (flg.4.5-b e 4.6-b),

é pequena, quando conparada com a lntensldade transmltlda na fase

nenátlca (flg.4.5-a e 4.5-b). O aumento da lntensldade de luz tran-

smltida, em função da tempenatura, é venlflcado nos dols

lsotróplcos (I, e lr)próxlmo às temperaturas de translção r T.=

17,ooc. T.= 35,5oc. Esse aumento de I, pnóximo à Tc, Independe da

freqtiêncla de vlbnação.

O aumento da lntensldade, nas vlzlnhanças de T., lndlca a e-

xlstêncla de processos pré-translclonals em curso na amostra. TaI

efelto será estudado, em detalhes, mals adlante.

4.2 DETERT,TINAçÃO Or DrREçÃO DO ErXO ÓptrCO USAI|DO

FOLARIZÆ)ORES CRTIZADOS

Para determlnar a dlreção do elxo óptlco da amostra de crlstal

Ifqtiido, é utlllzado o processo descrlto em 3.6. l,ledlndo a lnten-

sldade de luz, transmltlda através da amostra, em função dos ângulos

de glro dos polarlzadones (e) (ftg. 4.7), obtêm-se os resultados

mostrados nas flguras 4.8 e 4.9.
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f 1g.4.7 Geometrla do experlmento.
p = ¡nlarlzadon, A = anallsador,O = dlreção do elxo

óptlco, en nelação ao elxo x. Ê =dlreção do elxo

óptlco, em relaçäo ao elxo z.

Gtrando os polarlzadores, mantendo-os sempne cruzados, espera-

se que a lntensldade de luz transmltlda, através da amostra, seJa

ninlma, quando a dlreção de polanlzaçâo do polarizador ou do anali-

sadon fon paralela à dlreção do elxo óptlco da annostra. Logo, guan-

do se relaclona a lntensldade de luz tra¡rsmitlda com o ângulo de

giro dos polarlzadones(0), são obtldos quatro mlnimos de lntensl-

dade.A dlferença entre un mfnlmo e outro deve ser de r/2, que é a

dlferença angular entre o anallsador e polarlzador. Esses minimos

de lntensldades eståo mostrados nas flguras 4.8 e 4.9, para dlfe-

rentes freqllênclas de vlbração: v = 25O Hz e v = 340 Hz e, com a

amostna 03, na temperatura de T = 11,0"C. O porta-amostra utlltzado

é uma cubeta de vldno optlcamente lsotróplca. Portanto, os resulta-
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dos obtldos (flguras 4.8 e 4.9) sã,o excluslvos da amostra.

A amostra utlllzada(O3) possul temperaturas de translçåo en :

TC= 13,6oC (translção N- I1) e TC- 4O:5C (translção N-

Ir).Experlênclas, feltas nr¡ma tenpenatura T = 42,3oC, mostnam um

resultado anâIogo ao das flguras 4.8 e 4.9 (Ver Apêndlce II). Quan-

do a amostra encontna-se en Ir(10 < T < 13,6"C) e ê flxada a

freq0ênc1a em u - 250 Hz o ângulo (e) medldo em relaçáo ao elxo x

da flgura 4.7 é de O = 4Oo, com um erro estlmado em 20' Flxa¡rdo-se

a outra frequêncla( tambérn en Ir), o ângulo determlnado é de o =

4So, com mesmo enro. Portanto, há uma varlação da dlreção do elxo

óptlco de So, qualrdo é ¡nodlflcada a freqitêncla de vlbnaçäo. Compor-

tamento anáIogo é verlflcado, quando a amostra encontra-se en Iz(4O

< T < 44oC ), confonme mostra a flgura 4' 10' A partir dos nesulta-

dos obtldos, pode-se dlzen que a dlreçåo do elxo ópttco(o) é função

somente da fneqi.iêncla de vlbração u'

Determlnando a dlreção do elxo óptlco(F), em relação ao elxo

z, da flgura 4.7, encontna-se r¡m valor de B = 59o' com 4% de erno

para u = 25OHz e F = 45o para u = 34OHz' com mesmo enro' Uma vez

determlnado o valor de B(dlreção do elxo ópt!co), nota-se que:

quando ê lnduzida uma blrrefrlngência pon fluxo, numa amostra de

crlstal Ifqtildo, na fase lsotróplca, ela pode ser lntenpretada e¡n

prlneira aproxlmaçáo, como una amostra do tlpo nemátlco unlaxlal,

cuja direção do direton(n) é dada pelo ângulo F'

56



2.O

1 a 5

a(f
o

=
H

'l.O

o.5

o
100 200 300 400

e(")

Flg. 4.8 - Intensldade de luz transmltlda em função do ângulo O
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4.2.1 DrscussÃo soBRE A DETERltrl¡AçIo DA rrrREçIo I¡o Erxo Öprrco,

t SANDO Im AÌùALISAIþR E t HA pL CA DE QUARTO DE ONDA

Outna forma de determlnar a dlreçåo do elxo óptlco é usando a

técnlca descrlta na secçäo 3.7.1, onde ê utlllzada uma placa de

quarto de onda e um anallsadon. Com um ângulo de polarlzaçâo lncl-

dente(c) determlnado, glra-se a placa de quarto de onda e o anall-

sador, até obten uma lntensldade mfnlma para a luz, que passa atna-

vés da amostra, quando ela possul urna blrnefrlngêncla lnduzlda pe-

Ias vlbrações. Os ângulos ar (da placa de quanto de onda) O (do ana-

llsador) e a ( do polarlzador) são medldos en relação ao elxo z da

amostna (fig.4.7).Usa¡rdo esses ângulos na expressã.o (3-3O), deter-

mlna-se a dlreção do elxo óptlco F. Dlferentes valores de s.

(dlneção da polarlzaçáo lncidente) fora¡n utlllzados. Com uma amos-

tna, cuJa concentração está em torno das concentrações da amostra

06(tabela I), na fase lsotróptca( Ts 14.Aoc ), determlna-se

Ê(figuras 4.11, 4.12 e 4.13) e a binrefrlngência; esta será dlscu-

tlda na secção 4.3.

Con a polarlzação de entrada da luz paralela à dlneção deter-

mlnada em 4.2, ou seJa c = Oo(ftg.A.11), obtém-se um erno multo

grande na determlnação de P. Esse ê um erno lntrfnseco do nétodo

utllizado (SR-83),pols para c=Oo, a componente do campo elétrlco na

dlneçäo perpendlcular à dlreção do elxo óptlco é nulto pequena,

preJudtcando a lntenferêncla dos nalos, guê emergem da amostra. As-

slm, não se obtém um valon razoável Pæa F, quando c'=Oo.

_ttCon c =i, o método também näo penmlte um valon razoável para

F, pela mesna razâo dlscutlda para a = 03 Embora a dlspensão dos

pontos seJa menor, quando o = !$ß.4.1Ð, espena-se un erno abso-
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Iuto malor no nétodo usado para determlnar B.

tlsando polarlzaçåo lnctdente c = f, tffa.4.13), obtém-se para p

valores, cuJa dlspersão é multo gnande, se anallsarmos o gráflco

4.13, numa escala expa¡dlda, com F medldo em graus' entre as

freqtiênclas LOOHz e 35OHz Esse lntervalo fol escolhldo por pos-

suln as frequênclas de plco detennlnadas na secçåo 11.1. As neglões

aclma de 35OHz e abalxo de lOOHz nåo foram anallsadas. A causa da

dlspersåo obtlda en B com " = I é a preclsåo (malon do que déclrnos

de gnaus), exlglda pelo método nos dados utlllzados.A preclsáo dos

ângulos medldos no arnanJo utlllzado é de 10. Na tabela 4.1 mostra-

se a varlação da dlreção do elxo ópttco com as respectlvas

varlações utlltzadas nos ângulos tt, O e c, que såo as varlávels de

entrada (Ven Apêndlce III) para detenmlnar B Embora esse nétodo

necesslte de uma pneclsão malor nos ângulos, para deternlnar a dl-

reçåo do eixo óptlco, o valor da blrrefrlngêncta não é alterado, -

slgnlflcatlvanente, pelas mesnas varlações dos ângulos mostrados na

tabela 4.1. Esse ponto será dlscutldo a segulr. Portanto, no uso da

dlreção do elxo óptlco (F) seråo utlllzados os valores determlnados

na secçáo 4.2.

VARrAçÕES NOS ÂNGILOS

(t) o a
VARIAçÃO DE F EM GRAUS

0,1 0

o 5
o

1,0 o

3,8 o

32, 08 o

64,74 o

TABELA 4.L - Vanlação de B a pantlr das varlações em o, o e 0r
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4.3 }IEDIIIAS DE BIRNEFRINGÊNCIA

Na secção 4.1, são nostrados plcos de lntensldade(flgunas 4.2 e

4.3) para certas freqüênclas caracterlsttcas(fneguênclas de ptco)

nas amostnas da tabela 3.9.Esses plcos de lntensldade de luz trans-

mltlda não são suflclentes para descnever o grau de onlentação til

da amostra.O parâmetro flslco, que descreve a orlentação do dlne-

tor, é o parâmetro de orden(PR-75), Já dtscutldo no Capitulo 2.

Então, no estudo da blrrefnlngêncla lnduzlda pon fluxos, é lntenes-

sante determlna¡-se o parâmetno de orde¡n macroscóplco, nepresentado

pelo tenson Q*. Este ê nelaclonado à blrefnlngêncla da amostra.

Nessa secção, senäo apresentados resultados da blrrefrlngêncla ln-

duzlda pon fluxos na amostra de crlstal llqüldo, Dâ fase

lsotnóplca, para várlas freqtiênclas de vlbnação.

Na determinaçäo da blrrefrlngêncla lnduzlda, fol usado o ar-

ranJo expenlmental, ¡nostnado na flgura 3.3, e o pnocedimento des-

crito na secção 3.5. Conhecido o valor de F, calculamos a blrre-

frlngêncla para os ângulos c = O, i. i, medldos em relação a P. A

blrrefrlngêncla é determlnada pela expressão (3-33), onde a dlfe-

rença de fase é calculada, a partlr da expnessão (3-32). Para o

cáIculo da dlfenença de fase e, conseqtientemente, da

blnrefrlngêncla, são utlllzados os ângulos O, o e c, descnltos na

secção 3.3(fig.3.3). A blrrefringêncla é determinada para três dl-

ferentes dlreções da polarização lncldente (c), em nelaçäo à

dlneção do elxo óptlco(F). Para cada valor de oü, os valones de I e

ø såo deternlnados em funçäo das fneqtiênclas de vlbração. As pola-

rlzações lncldentes(a) fora¡n de: 0 em nelação ao elxo

óptlco (p) da amostra. Calculando a blnrefrlngêncta (Ver Apêndlce
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III) da amostra para cada frequêncla de vlbnaçåo, a partln dos

ângulos A,o) e u, são obtldas flguras 4,14,4. 15 e 4. 16, para cada

valon de c descrlto aclma, respectlvamente. Os valones da blrre-

frlngêncla, apresentados nessas flguras såo a comblnaçã.o da blrre-

frlngêncla da amostra de crlstal tfqtlldo com a blnnefrlngêncla da

cubeta de quartzo, utlllzada cono porta-amostras nesta experlência.

Essa comblnação das blnnefrlngênclas ê repnesentada por ônr A

blrrefrlngêncla da cubeta de quartzo, medlda no mesno arranJo é de

(3,5 t 0,1)x 10-s. Esse valor fol deternlnado com polarlzação lncl-
.tfdenten=î.

A blrrefrlngêncla, quando medlda con o ângulo da polarlzação

lncldente paralelo à dlreção do elxo óptlco(c=Oo), apresenta um

enro absoluto multo gnande no seu vator(flg'4.14). A razâo Para

lsso Já foi dlscutida na secção 4.2.1, pols o método para determl-

nar a blpefrlngêncla é o mesmo usado para determlnar a dlreção do

elxo óptlco. o erro relatlvo calculado, pana ø = o, tem um valor

pequeno, mas o erro exlstente no ¡nétodo é malor que a barra de erro

nostrada no figura 4.14 (do tamanho do ponto). O cálculo dos erros

na blrrefrlngência fol felto com o uso da expressäo padrão de pro-

pagação de emo. A detenmlnação do erro (Ver Apêndlce III)fol feita

anallticamente. As variáveis de entrada, utlllzadas no programa'

são os valores dos ângulos 0,û) e ct, medidos em gnaus, com precisão

de 1o, em relação ao eixo z da amostra.

Devldo à extstêncla de erros, lmpostos pelo nétodo utlllzado,

os valores de ôn* para polanlzações lncldentes 4 = O (f!g.4.14) e cr

= f Cß.4. 16) não seråo consldenados. o método dá una conflablll-

dade malor, quando " = l, Pols com essa polarlzação os enros abso-

lutos lntroduzldos são bem menones. A blrrefrlngêncla, pontanto,
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medlda com esse nétodo, sená àquela cuJa polarlzaçÉo lncldente(c)

está a 45" do elxo óptlco F. A btnnefrtngêncla fol determlnada nu¡n

lntenvalo de freqtlênclas de lQOHz a 35OHz, que possul as

freqllênclas de plco determlnadas na secção 4.1.

Com s = i (flg.4.15), o valor nédto da blrrefrlngêncla fol

determlnada ern torno de 3,8 r lO-5. O erro calculado para cada pon-

to está repnesentado no gnáflco, cuJo valor ná:<tno ê de 3% Os

pontos gue não possuem barra de erro, apresentam um erro calculado

do tana¡¡ho do ponto. Conparando a blrrefnlngêncla do quartzo com

ô.*, há uma dlferença em torno de 0,3*10-5 entre os dols valones.

Essa dlferença é excluslva ao cnlstal Itqüldo. A blrrefrlngêncla,

em função da frequêncla(flg.4.15), apresenta, dentro do erno, uma

pequena estrutura. Essa estrutura não apresenta plcos bem deflnldos

em freqitênclas caractenfstlcas cono nas ftguras 4.t,' 4.2. 4.3 e

4.4. A f!g.4.15 mostra que a orlgem dos plcos de lntensldade de luz

transmltlda (flguras 4.1 a 4.4) não é devldo a um aunento da blrre-

fnlngêncla naquelas freqüênclas.

Para se ter una ldéia da preclsão na blrrefrlngêncla calcula-

da, obtlvemos a varlação de ôt*, Para gma varlação comum de 1o,

O,So e O,1o nos ângulos O,w e c. A varlação na blrnefrlngêncla con

as respectlvas varlações angulanes estão mostnadas na Tabela 4'2'
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VARrAçöES NOS ÂNGULOS

øOa.
t

VARIAÇÃO DE ôn

o, 10

0,5 o

T o
o

a

-a5x10 -

27*lO-e

53x10 -8

t
TABELA 4.2 - Varlação de ôn a partlr das varlações en O, ø e u

Para essas varlações angulares,' a varlaçã.o de ôn é da ondem

de 10-8, três ondens de grandeza menor do que ônt,

(da ordem de lo-s).

medlda.oro=f,

Os valones obtldos para a blrrefrlngêncla de un crlstal

tíqüido llotróptco, na fase lsotróplca, são pequenos(da ordem de

lO-s), quando conparados ao valor tlplco da blrrefrlngêncla de um

cnlstal Ifqutdo Ilotróplco, na fase nemátlca(da orde¡n de

1O-3)(GA-83). À dlferença encontrada na ordem de grandeza, para a

blrrefrlngêncla lnduzlda pode ser atrlbulda ao fato da amostra en-

contrar-se,orlglnalmente, na fase lsotróp1ca, onde ôn = O. Uma vez

que a lndução da blrnefnlngêncla é um efelto perturbatlvo, espera-

se que ela seJa realmente pequena.
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4.4 rrrvERcÊNcrA IrA BTRREFRTilGET€IA r¡AS VrZrNIlÆrçAS ItE Tc

A blrrefrlngêncla é um dos parâmetros ffslcos gue caractenlzam

o crlstal tfqttldo(Cap.2). Esse panânetno fol nedldo numa anostra

com uma concentraçã,o en torno das concentrações da tabela 1. A a-

mostra é colocada na fase lsotnóplca It ., en segulda, aunenta-se

a temperatura da nesma, até atlnglr a translçåo para a fase

nemátlca, Tc. Estando a amostra numa certa tenperatura, pnovoca-se

a vlbnaçäo ( fneqtiêncla de plco ) nas paredes do porta amostna' com

o uso da técnlca para medlr blrnefrlngêncla, na qual é usada una

placa de quarto de onda(Ver Capftulo 2), detenmlna-se a

blrrefningêncla tnduzlda da amostra(concentnação en torno da amos-

tra 06), em função da tempenatura (Flg.4.17) Os gráflcos(flguras

4.17 e 4.L7-a) nostrann a dlvergêncla de ônrpróxlmo à ternperatura de

translçåo. Isso é um resultado Já conhecldo para os cnlstals

Ifqüldos termotrópicos(PR-75, ) quando há um gradlente de velocldade

no lnterlor do crlstal. A divergêncla de ôn*é dada pela expnessão

Q-2Ð . Asslm, verlf lca-se que os crlstals I f qtlldos l lotróplcos

possuem r¡m compontanento análogo aos termotnóplcos, no que dlz res-

peito à dlvergêncla da btrrefrlngêncla próxlna à translção. Esse

fato, evldencla a exlstêncla de gradlentes de velocldade (pon exem-

plo, una estrutura de nolo), no lnterlor da amostra, quando ela

está suJelta a vlbnações.

Nas flguras 4.18 e 4.18-a, apresentamos l/ônt' como função de

T, para duas fneqtlênclas dlferentes(ur= 340H e v"= AOOHz), obtendo

t
T O valon de T, determlnado

nas condlções descrltas aclma'

gnaus acl¡na da translçåo (TC

para o crlstal

fol de 22.8oC,

= 21.soc). A

llqüldo llotróplco,

aproxlnadamente dols

dlvergêncla de ôt*,
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próxlmo à TC, näo depende da freqtlêncta de vlbraçåo(nas freqtlênclas

estudadas). O fato de T* estar em torno de dols gnaus da translçãg

também ê verlflcado nos cnlstals llqtlldos termotnóplcos. A

dlferença entre T^e Ttda ondem de 2o ê ldêntlca àquela observada
c

nos ternotróplcos. Esse fato evldencla que, do ponto de vlsta dos

parâmetros estátlcos, tenmotróplcos e llotróplcos comportam-se de

ma¡relra análoga. Cono exemplos complenentares, podemos clta¡ as

constantes elástlcas 9ü8, para as duas classes de crlstals

llqilldos, tambén apresentann valones conparâvets(Iß-87). Por outno

lado, o tempo de relaxação e a vlscosldade, caracterfstlca de

fenômenos dlnâmlcos, säo bastante dlfenentes nessas duas famfllas

de crlstais I f qilldos (SA-88 ) .

4.5 }IOVIT.ÍENTOS DE }IICROPARTICUTS DE GRAFITE NO

INTERIOR DA AI,tr)STRA

Sendo a blpefrlngêncla induzlda por fluxo' pnocuramos verlfl-

can o processo dlnâ¡nlco que ocorne no lnterlon da annostra, pela

observação dos movlmentos de nlcropartlculas de graflte no lnterlor

do crlstal tfqtildo, quando há vlbnações nas paredes do ponta anos-

tra.

Colocando nicropartlculas(com dlmensões da ondem de 1-10¡rn) no

lntenlor do crlstal llqtitdo e provocando vlbrações nas paredes do

porta-anostra (cubeta), observa-se que elas adqulrem movlmentação.

As mlcroparticulas são obsenvadas na supenffcle llvre do crlstal

Ifqilldo e no seu lnterlor. Os movlmentos, tanto na superffcle quan-

to no lnterlor da amostra, são comparados colll movlmentos dessas

mlcropartfculas na superffcle e lnterlor da âgua. A comparação co¡n
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a água é felta ponque, do ponto de vlsta óptlco, ela é análoga ao

crlstal lfqtttdo na fase tsotnóplca(onde ocorre o fenômeno estuda-

do). Atém do mals,a a¡nostra utlllzada nesse trabalho(ver tabela 1)

possul um percentual em peso, em torno de 60% de água. Por esse

motlvo, espena-se un conportamento apnoxlmado dessas duas

substânclas.

Na superffcle da água, as pantlculas se movem em clrculo no

sentldo antl-horárlo, quando é utlllzada urna fnequêncla de vlbração

em torno de v c 28OHz (ffg.4.19-a). EIas flcam estátlcas con

fnequêncla lgual ou superlor a 50OHz. No lntervalo de 28OHz a

46OHz, há movlrnentaçã,o das mlcnopart,fculas, com dlferença na velo-

cldade das mesmas(para cada freqtlêncla desse lntervalo).4 movlmen-

tação dessas partfculas dá-se num rlnlco clrculo para todas as

freqilênclas desse lntenvalo, com exceção de u e 310H2 (flg.4. 19-b) '

onde se formam quatro cfrculos de partfculas em rnovlmento' na su-

perffcle Iivre da amostra.

Na flgura 4.19, estão desenhados, de fonma esquemátlca, os movl-

mentos das partfculas observados na superficle llvne da água e do

crlstal Ifqü1do na fase nemátlca com suas nespectlvas freqtlênclas.
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Acua cRIsrAL Lleuroo

a)

28Osu<310H2
310<vs460Hz

b)

v=3IOHz

ESTATICO u ¿ 500H2

oooo

c)
v = 24OHz

z

v+
x

v

Geometrla utlllzada

FIGLTRA 4.19 -Movi¡nento das mlcnopartfculas, observado de clma para

balxo, segundo a dineção z. os movlmentos,estão repre-

sentadosnoplanoxydaflgura,noladodlreltodo
quadro.

Na superflcle do crlstal llqüdo fot posslvel observar aPenas

um tlpo de movlmento das partfculas' com freqüênc|a em torno de u=

24OHz (fig.4.lg-c). Para observar esses movlmentos fol utlllzada a

amostra o2(tabela I) na fase nemátlca. Nas demals freqilênclas, as

micropartículas flcam estátlcas na superflcte llvre do crlstal

Ifqüido. No lnterlor da amostra, a movlmentação dessas partlculas é

observada com o auxillo de lentes e com o uso de un felxe de luz

branca. As mlcropartfculas são observadas através do oriffclo cen-

tral do cilindro de cobre (Ver anexol) do arnanJo experlmental' Os

novlmentos, observados no lnterlor da amostna, estão desenhados

esquematlcamente na flgura 4.2O, Quando as vlbrações cessan' as

mlcropartfculas flcam estáttcas no lntenlon do crlstal lfqtltdo.
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FLg.4.20 Movlmento das part,lculas no lnterlor do crlstal

Itquldo. Dlâmetro para observação d = 0,Scm.

O movlmento de particulas, mostrado na flgura 4.2O, lndlca a

exlstêncla de uma estrutura, em fonma de rolos, no lntenlor da a-

mostna. As setas, na figura 4.2O, lndlcam o movlmento médlo das

partlculas, na reglão central do volume da amostra, que é lluminado

pelo feixe de luz. As observações apresentadas na flgura 4.19, ln-

dlcam que há movi¡nento de partfculas na superfície llvre de uma

substâncla optlcamente lsotnópica, como tanbé¡n numa optlcamente

anlsotróplca. Esse fato, ê uma constatação de que as vibrações,

provocadas nas paredes, da cubeta, causam novlmentos perlódlcos de

matéria no lntenior da amostra, na fase lsotróplca, tonnando-a birre-

frlngente, através de gradlentes de velocldade. Essa estrutura pe-

rlódlca de rolos é, provavelmente' a responsável pelo gradlente de

velocldade, no lntenlon da amostra, que lnduz a blnrefrlngêncla.

Essa lndução, lmpõe a exlstêncla de um elxo óptlco, cuJa dlreção

var1a, espaclalmente, no plano xz(flg.4'2O). Dessa forma, a dlneçåo
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P, obtlda na secçåo {.2, é caracterfstlca da poslção llunlnada pelo

felxe lasen lncldente. Na vendade, o valor d. p' lá determlnado, q

uma médla, nr¡m volume llumlnado, da ordem de tRzL, onde R é o ralo

do felxe lasen(Rr0,5 mm) e Léo lado dacubeta (Lr lcm). Ageo-

metrla do porta-amostras pode sen lmportante na exlstêncla de

posslvels modos de ressonânclas para a topologla dos nolos (lsto é,

do movl¡nento de maténla, segulndo detenmlnados padrões

topológIcos).

Nos movlmentos supenflclals(flg.4.19), a forma netangular da

cubeta, com aquelas dlmensões, poderla favorecer uma provável res-

sonâncla na superflcle llvre da ampstra. Essa ressonâncla Lraz,

como conseqtiência, o movlnento supenflcial das partfculas, nostrado

na flgura 4.19, cuJa fnequênc1a de nessonâncla serla v = 24OHz. Os

movl¡nentos internos de matérla foram observados, de forma quallta-

tlva, quando há vtbrações nas paredes da cubeta. Em resuno, podemos

dlzer que o ¡novlmento de matérla (com o conseqtlente gnadlente de

velocldades), obsenvado com 100 < v < 350H2, lnduz a

blrrefrlngêncla, nostrada na flgura 4.15. A exlstêncla de máxlmos

de lntensldade de luz, transmltlda pela amostra, para algumas

freqüênclas(figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4), não obsenvadas na cunva

*
de ôn , em função de u, podem lndlcar possívels fenômenos de resso-

nâncla, devldo à geometrla do porta-amostras. Nessas ressonânclas,

haveria uma maior quantldade de anostra suJeita aos gnadlentes de

velocldade, o que aumentarla a lumlnosldade tnansmltlda, mantlda a

¡nesma blmefrl ngênc ia.
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4.6 PnOCESSO I¡E RELÆ(AçÍO

O tempo de relæ<ação (t) é o tempo que o slstema leva paxa

desfazen a estrutura de nolo, quando cessam as vlbrações. Para me-

dtn esse tempo, utlllzou-se uma placa conversona de slnals

analóglco-dlgltal de I blts, num mlcrocomputadon Apple. O slnal

coletado pela fotomulttpllcadora é convertldo pela placa e ( Ver

anexo III ), ldentlftcado atnavés de pontos observados na tela do

mlcro (flgura 4.21r.

Comaannostnaem I, ( T= 13oC ) eflxando afneqtlênclade

plco dessa a¡nostra ( u = 23OHz ), a, lntensldade de luz tnansmltlda

apresenta um valor constante lþsltgando a freqtiêncla, observa-se

um decalmento na Intensldade. Esse decalmento é um decalmento ca-

racterlstlco de todas as amostras utlllzadas. Ao desllgar a

vlbnação, que estava lnduzindo fluxo no intenlor da amostna, o de-

calmento da lntensldade é observado e o tempo de relaxaçäo é deter-

mlnado com o uso da expressão:

I = I, e-L/r

em que :

I = lntensldade náxlma
x

z = tempo de relæ<ação

t = tempo

O valor detennlnado para o tempo de relaxação é en torno de z

= O,25 segundos ( flg.4.22 ). Esse valor é um valon nédio, calcula-

do a partlr de curvas semelhantes a da flg.4.2t, em que o erro é do

tamanho do ponto.
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Fig. 4.22 - Loganitlno da lntensldade de luz em função do tempo.
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T = 0,25s
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A.7 TODELO PnOFoSTO

supondo,em prlmelna aproxlmaçåo, que as estnuturas en rolos

seJam clllndros de comprlmento L e ralo R e que estes clllndros

encontram-se num melo vlscoso. Essas estruturas São formadas, quando

há vlbração e, elas se desfazem, quando a vlbraçã'o cessa Os rolos

levan un certo tempo ( tempo de relo<açã'o ) para se desfazer. tlsan-

do à suposlção descrlta aclma, pode-se determlnar o tempo de

nelaxaçäo, T , escnevendo pa¡a a energla clnétlca de rotaçäo de um

rolo cllfndrlco como :

(4.7 . L)

em que : I = nomento de lnércla do clllndro e

o = velocldade angular do clllndno

colondo essa energla em função da densidade do ¡nelo (p), do

raio(R), do comprimento(L) e da frequêncla de rotação(f) flca :'

E. = n2 P Ra L f2 (4.7.2)
k

Caracterlzando-se o melo com uma vlscosidade ?, há no cllindro uma

força contrárla ao seu movlmento;uma força vlscosa F.Usando para

essa força a relaçåo :

(4.7.3)

com : v = veloctdade ta¡genclal do rolo e A = superflcle de

atuaçåo da força

pode-se escrever F como :

F=?4¡2RLf Q.7.4)

Llsando as exPressões para o trabalho dadas por :
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lf = I c,
(4.7. s)ll=RF e

'obtém-se :

r--4¡2nRzLî

e,

4n2nRzLf=-Ic

2 tt n*'r 3f = - rtr P Rz t #
onde ( é o ângulo de glro do rolo no melo conslderado'

slmpllflcando termos lguals nos dols lados da lgualdade

(4.7.6)

e fa-

zendo:

K=-4 1

-'
1
P

obtém-se a equação

a'(
dt2

=.Kåf (4.7.7)

supondo ( = (o exp ( -t /r ), como solução da equação dlferen-

clal obtém-se para o tempo de relæ<ação a expressáo :

T= t--y=
4n (4.7.8)

Para se ter uma noção da ondem de grandeza do tempo de

relaxação t, serão feltas algumas estlmatlvas para os parâmetros da

expressão (4.7.8). Admltlnos que o ralo do rolo é, aproxlnadamente,

a metade do do lado da cubeta, ou seJa , R Ê 0,25 cm.Essa estlna-

tiva tem, como base, a topologla proposta na secção 4.5 (fig.4.2O).

Para a densidade do cristal llqüido será utlllzado o valor de p =

!,O! g/cm3 (BA-90) e, para a vlscosldade, será atnlbutdo o valor de

? = 1 Polse.

usando esses valores na expressåo (4.7.8), obtemos to= 2 x

lO-zs. Esse valor é uma ordem de gnandeza menon do gue aquela obtl-

83



do na secçáo 4.6 ( t c 31 lO-ls ). Esse fato se deve à aproxlmaçáo

felta no cálculo de to , onde apena.s um nolo é conslderado. Nesta

avallaçåo do tempo de relaxaçåo, nåo lntroduzlmos a lntenaçáo entre

os nolos, o que podenla lntroduzlr uma vlscosldade efetlva menor do

gue rl, aumentando asslm, T-.
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cÂPlTrrl.o v

CONCLI'ISÕES E PERSPECTIVAS
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OONCLUSõES E PERSPECTIVAS

Com base nos resultados obtldos, pode-se dlzen que exlste blr-

refrlngêncla lnduzlda, por novlnento de matérla, na fase

lsotróplca, de un crlstal lfqüldo Ilotnóplco. Essa blnrefrlngêncla

lnduzlda ocome nas duas fases lsotróptcas(I, e Ir), do dtagrama de

fases, das amostras utlllzadas. O valor encontrado para ela, nas

condlções dlscutldas no capftulo IV, fol de ôr, =t(3,8 t 0,l)x lo-s.

A exlstêncla de plcos de lntensldade, com fneqilênclas canacte-

rlstlcas em torno de u = 28OHz e u = 36OHz, no lnterlor das duas

fases lsotróplcas(Ire Ir), mostna, nqsse aspecto, a senelhança des-

sas duas fases. Isso evldencla a lnexlstêncla de uma llnha de tnan-

slção de fases, entre as duas fases lsotróp|cas, do dlagrama de

fases apresentado. Esses Plcos de lntensldade lndependem, em

relação às amostras utlllzadas, da concentração da annostra e da

temperatura, no lnterlor da fase lsotróplca.

con a detenmlnação de T*, a prlmelra em crlstals lfqüldos llo-

tróplcos, dlferente de T", aproxlnadamente 2oC, venlflca-se que, do

ponto de vista dos parâmetros estátlcos, llotróplcos e

termotróplcos comportam-se da ¡nesma r¡anelra. Por outro lado, o tem-

po de relæ<ação e a. vlscosldade, caracterfstlcas dos parâmetros

dlnâmlcos, são bastante dlferentes, nessas duas classes de cnistals

I I qül dos.

Co¡no perspectlva desse tnabalho, propomos a lnvestlgaçåo da

blrrefnlngêncla lnduzlda, varlando a geometnla do ponta-amostnas,

para tnvestlgan melhon as provávels ressonânclas, na superffcle

Ilvne do crlstal, guê, pnovavelmente,favoreçam os movlmentos super-

flclals, das partfculas de graftte. Além de varlar a geometrla do
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ponta-amostnas, propomos a neallzaçã,o de medldas, semelhantes às

desse trabalho, utlllzando anostras com concentrações bastante dl*
' ferentes das apnesentadas.

Propomos, como apllcação, a confecção de um detecton sensfvel

à vlbrações, utlllzando cnlstals Ifqtltdos llotnóplcos. Essa serla

u¡na das prlmelnas apllcações pnátlcas, em dlsposltlvos, com crls-

tals llqtlldos, dessa natureza.
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APÊITDICE I

Desenho técnlco do clllndro de cobre usado no arranJo expeni-

mental.

88



OEIS. oruens6es EM rrtm

-n-ç q
!t
!t

B

4

PLANTA BAIXA
Esc.t't

.l-
ldl
+-

-J
d{

l 44,4

CORTE AB Esc r,r VISTA FRONTAL escr,r

-,[$

o

----i---
I

--_L_--

I

t

t
i
i
I
I
t
I
I

i
I
i
I

,l
I

t
I

I

t

I
I

t
I

p;rpel tccnico .fomilec

a

89







1.4

1.2

1.O

a('

-: o.8

H

o.6

o.4

o.2

o
o 200 400 600 Bco 4000 4200

v(Hz)

Flg. II.2 - Intensldade ,de luz tnans¡nlttda c¡n função da froquôncla

de vlbração ; T = 38,2oC ¡ Arnostra 02 ; T"= 38oç. llrro Co t¡nanho

do ponto.

92



12

9.

o
a

=

3.

0 200 100 ó00 800 1000 1200 1100

v(Hz)

Ftg. II.3 - Intensldade de luz transmltlda en funçåo da frequêncla

de vlbrtaçäo; T = 11,2oC; Amostra 01; Tc = 16,soC. A lntensldadade

é nenor,en uma orden de grandeza, que os outros gráflcos Ixu.

93



1.ó

1.2

to
a

=
-0.9

o.4

0
0 200 400 óo0 800 1000 1200

v(Hz)

Ftg. II.4 - Intensldade de luz transmltlda em função da fr-equêncla

de vlbração ¡ T = 38,6oC; Amostra Ol ; T- = 33oC-c

94





o.2
ao
a

=

0 200 400 ó00 800 1000 1200
v(Hz)

r¡,
cÀ

Fig'rr.6 - Intensidade de luz transmltida em função da frequencia

de vibração; T = !2,8oC ; Amostra 03 ; T" = 21,5oC

oo
!

f

o-2

0 200 400 ó00 800 1000 1200
v(Hz)

Fig. II.7 - Intensldade de luz transnltlda em função da frequêncla

i

de vlbnação ; T = 14,2oC; Amostra O3 , T" = 21,5oC



o.4

a

O

ëo.,
\0

o
0 200 400 ó00 800 1000 1200

v(Hz)

Fig.II.g - Intensidade de ruz transmitida em função da frequência
de vlbração ; T = 16,S"C ; Alrostra O3 ; T" = 21,SoC



0.8

ao
a

=

0.ó

o.1

o.2

00 200 400 600
-.'lHzl

sùr 1000 120c

Flg.II.9 - Intensldade de luz tnansmltlda en funçäo da frequêncla

de vlbraçåo ¡ T = 39,5oC; amostra 03 ¡ Tc = 25,6oC

98





(L6

a

C]
a

=

o.4

oo o.2

o
o 200 4o/0 ó00 800 1000 1200

v(l-lz )

\.:

Ftg. II.11 - Intensidade de luz trar¡snltida en função da frequência

de vlbração ; T = 45,0"C ; Anostra 03 ; Tc = 2S,6oC

¡'
i)



1.0

ao
o

=
H 0.5

o

0
0 100 200 300

e(")

Fig'II.72 - Intensidade de ruz transmrtlda em função do ângulo €

T = 42,OoC ; Amostra 03 ; v = ZSOHz

I
I
I
l

I
I
I
I

/\
I
I-t
I

I
I
I
t
,
I

t
I
t

T
I
I

I
I

I
I
I

I

I

t

t



o

o 0.5
a

=
l-l

o
N

0 100 200 300

e(" )

Fig. II.13 - Intensidade de luz transnlttda en função do ângulo o

T = 43,ZiO C; A¡rostra O3 ; v = 34OlÞ

i

I

I

I



rpÊuolcn lll

Pnognamas utlllzados para calcular blnrefrlngêncla, dlneção do

eixo óptlco e ennos.
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