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RESUMO

Na presente dissertação estudill~osa interação de ul

trasom e campos elétricos com um filme orientado de cristal lí

quido nem~tico MBBA~-(P-methoxy benzylidene)-p'-butylaniline],

através de método 6tico. Mostramos que as excitaç6es do filme

em ambos os casos podem ser classificudas em termos de um mode

10 no qual a configuração do diretor pode ser expandida em se

rie de Fourier sujeita a condiç6es de contorno adequadas a cada

um dos casos.

Com este modelo podemos fazer uma análise de nossos

resultados experimentais para os tempos de relaxação das excita-
çoes.

Os resultados experimentais para filmes de espessura

inferior a 75~m concordam semi-quantitativamente com o modelo.

Segundo o modelo teórico, a taxa de relaxação está diretamente

relacionadas com a configuração molecular. Assim, a coleção de

valores encontrados para as taxas de relação 6tica dos estados

excitados pela interação do filme com forças externas (campo e

létrico e ultrasom), possibilitam uma espectroscopia das configu

raçoes assumidas pelo cristal líquido sujeito a perturbações

externas. Foram realizados, também, estudos com pulsos de pres

são sobre o filme, cuja interpretação pode ser feita com auxí

lio do modelo teórico.

O sistema ótico eXDerimental utiliza a técnica de luz~

polarizada para observaç6es da interação força externa aplicada

- célula de cristal líquido. As medidas de tempo de relaxação

das excitações foram registradas por método gráfico ou oscilos

cópico.



2

CONTRIBUIÇÕES DA PRESENTE DISSERTAÇÃO

1. Observação experimental de efeitos de pulsos de pressão,cam

po elétrico e ultrasom, usando tempo de relaxação ótica, em

cristais líquidos nemáticos.

2. Análise comparativa dos resultados experimentais, baseada

no modelo de corrente acústica; comparação com outros mode

los.

3. Demonstracão da existência de um fluxo na mesofase nemática.
provocado pelo ultrasom, eventual~ente capaz de orientar mo

léculas anisotrópicas.

4. Desenho, construção e operação de um sistema experimental

para estudos óticos de cristais líquidos.

5. Abertura de uma área de investigação experimental em cris

tais líquidos no IFQSC.
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INTRODUÇÃO

Rã grande interesse em biofisica e bioengenharia em

estudos de cristais líquidos e aplicação de ultrasom para inves

tigações de uma gama de problemas biológicos. Corno exemplos, p~

deremos citar:

a. Estudos de membranas e modelos de cristais líqui-

dos;

b. Aplicações de ultrasom em lugar de raios-X, inclu

sive para obtenção de hologramas.

Nosso trabalho foi motivado pelo interesse em estudar

a possibilidade do uso de cristais líquidos para deteção de ul

trasom. O objetivo do trabalho foi, especificamente, estudar o

processo de relaxação dos cristais líquidos submetidos à ação

de agentes perturbadores - campo elétrico, pulsos de pressão e

ultrasom - como uma possibilidade para determinar a estrutura

configuracional interna dos cristais líquidos. Como resultado,

encontrili~OS lli~ bom nlli~erode problemas de física básica a serem

resolvidos,de natureza teórica e experimental. Conseguimos dar so

lução a alguns destes problemas.

Ficou demonstrada também a viabilidade de deteção de

ultrasom por cristais líquidos, embora se deva dizer que há ain

da muitos problemas experimentais a serem resolvidos para que

se possa ter um detetor de tal tipo em operação.
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~mSOFASES DE CRISTAIS LIQUIDaS

~ -
Faremos, neste capltulo, wna breve apresentaçao do que

é uma mesafase. Procuraremos ainda caracterizar os tipos de meso

fase por sua organização molecular e discutiremos, após, os ti

pos de cristais líquidos apresentando uma classificação de acoE

do com sua ordem molecular - nemáticos, colestéricos e esméticos.

1.1 MESOFASES

Alguns materiais orgânicos apresentam fases interme

diárias na transição entre a fase sólida e a líquida, que cham~

mos mesofases. A ordem molecular em uma mesofase encontra-se en

tre a do sólido e a do líquido isotrópico, e, a ordenação par

cial das moléculas pode ser translacional ou rotacional, ou ain

da arnbas.

Dois tipos basicamente diferentes de mesofases têm s~

do observados. Primeiro, aquelas que mantem uma rede cristalina

tri-dimensional, mas são caracterizadas por lliTtadesordem rota

cional substancial (mesofase de cristal desordenado); em segun

do lugar, as que não apresentam rede (portanto são fluidas), mas

cujasTIDléculas exibem considerável ordem rotacional (mesofase de

líquido ordenado) .

Cristais desordenados sao conhecidos corno "cristais

plásticos". Geralmente são compostos por moléculas aproximada

Dente esféricas, para as quais as barreiras ao movimento de r~

tação são pequenas comparadas ã energia da rede cristalina. Quan

do elevamos a temperatura, as moléculas tornam-se energéticas o

suficiente para ultrapassar a barreira rotacional, mas não para

quebrar a rede.

Fluidos ordenados são comurnente chamados de "cristais

líquidos" e são em sua maioria compostos por moléculas alonga

das. Eles são posicionalmente desordenados IT,asapresentam ordem

na orientacão molecular (e em alauns casos, as moléculas apre-~ ~ -

sentam também uma ordem parcial de translação) .
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1.2 TIPOS DE CRISTAIS LIQUIDaS

Existem basicruoente dois tipos de cristais líquidos:

os termotrópicos e os liotrôpicos. Transições envolvendo mesof~

ses termotrópicas são, em sua maioria, causadas por variações

de temperatura. Materiais que apresentam mesofases termotrópi

cas são usualmente substâncias orgânicas anisotrópicas, cuja es

trutura molecular pode ser representada esquematicamente da se

guinte forma:

onde n = 0,1

- TSübstituintet

As mol~culas de cristais líquidos termotropicos t~m

peso molecular típico de 200 - 500 g/mol e razão axialde 4 - 8.

A Fig. 1.1 a e b mostra exemplos típicos desta classe de cris

tal líquido. Como pode ser observado, a estrutura destas mol~cu

Ias segue o esquema acima citado. Para a PAA os dois substitui~

tes são iguais, e o grupo de ligação ~ formado pelo ~ N=N.

Já no MBBA os substituintes diferem (CH30 e C4Hg) e o grupo de

ligação ~ composto por CH = N. Em ambos os casos não há repeti

ção do bloco grupo aromático - grupo de ligaão (ou seja, n = 1).

Um outro grupo de substâncias que apresentam mesofase termotró

pi ca é composto por derivados de colesterol (exemplofigura I. lc .

Cristais líquidos liotrópicos são sistemas químicos

compostos por dois ou mais componentes. Especificamente, eles

podem ser misturas de compostos anfifilicos (caracterizados por

ter na mesma mol~cula dois grupos de diferem enormemente em

suas propriedades de solubilidade) e solvente polar, frequente

mente água. Uma parte da molécula anfifílica é~hidrofílica, al

~amente solúvel em água ou outros solventes polares, enquanto

que a outra parte é lipofílica, altamente solúvel em hidrocarbo

netos ou solventes não-polares (chamada também hidrofóbica, pa

ra enfatizar a sua insolubilidade em água) . Radicais hidrofilicos

típicos são -OH, -C02H, -C02Na, -C03Ki radicais lipofílicos ou hi

drofóbicos típicos são -CnH2n+l' -C6H4 -CnH2n+l'
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CH30--©-CH= N--©- C4Hg
(

MBSA (N- (p - methoxybenzidilene) - p - butyloniline)

(O)

CH3-
O--©-7=N--©- O-CHa

O

PAA (p-ozoxyonisolene)

(b)

•

Nonanoato de colesferil

(c)

L

FIGURA 11

Exemplosde estrUturas ITOlecularesque dão origem a
rresofases tenrotrépicas.
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Dependendo de quão forte é um dos ~aráteres (hidrofí

licos ou hidrofóbico) com relação ao outro nas duas partes dif~

réntes da molécula, o comportamento da solubilidade dos compos

tos ocorre quando as tendências hidrofílicas e hidrofóbicas são

ambas fortes, porem balanceadas.

A formação do cristal líquido liotrópico também se dá

em soluções compostas por moléculas com forma de charuto em um

solvente isotrópico normal e concentrações suficientemente al

tas. Como exemplo, ácido desoxiribonucleico (DNA) , certos vi

rus (como TMV) e muitos polipeptídeos sintéticos formam mesofa

ses liotrópicas quando dissolvidos em um solvente adequado em

concentração apropriada.

A conformação da maior parte destes materiais é sens!

vel à temperatura, isto é, os "charutos" são bastante instáveis

com respeito a variações de temperatura. Um parâmetro natural a

ser variado afim de provocar transições envolvendo mesofases li

otrópicas é, portanto, a concentração do soluto. A figo 1.2

mostra a estrutura molecular de lli"1lamolécula anfifílica típica.

1.3 CLASSIFICAÇÃO DOS CRISTAIS LIQUIDOS DE ACORDO COM A

ORDEM MOLECULAR

As mesofases são classificadas de acordo com a ordem

molecular em três grupos básicos: nemáticos, colestéricos e es

méticos.

1.3.1 Nemáticos

A figura 1.3 mostra uma renresentação esquemática da

ordem molecular em uma fase nemática.

/

I f r I
I ' f " \

/, '/ "
/ I", I - ' • I

f'/'/"I'I \ / I, II' I/ \ I I'
I ' ,-I, \" f

I

..
rn.

Fig. j.3 - Arranjo molecu1ar
em uma mesofase nemática
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(a)

,t·

FIGURA 1.2

(

0) Parte

hidrofílica

Parte
hidrofóbica

(b)

Estrutura de uma molécula anfifilica típica: em a) temos a
- ..,.. - -

formula qUlmica da molecula e em b) sua representaçao sim

bólica destacando o papel hidrofílico do agrupamento O~C/õ

da parte hidrofóbica correspondente ao resto da molécula .
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Da figura, ressaltamos imediatamente duas caracterís-

ticas:

a) Não existe correlação a longa distância, das posições dos

centros de massa.

b) Existe ordem de lo~go alcance na orientação molecular, isto

é, as moléculas tendem a se alinhar paralelamente a algum

eixo comum, designado pelo vetor unitário (ou diretor) n .
A direção de n é arbitrária. As propriedades físicas de um

cristal líquido nemático são as de um meio uniaxial.

1.3.2 Colestéricos

Localmente, um material colestérico é muito similar ao

nemático. Não há ordem translacional de longo alcance, e a ori

entação molecular apresenta preferência por um eixo particular,

o diretor TI. Entretanto, o diretor não é espacialmente constan

te, (como mostra a figo 1.4) mas apresenta uma rotação helicoi

dal da forma:

n = cos(q z +ep)x
o

n

= sen(q z +ep)y
o

n = O

----\.Iz

z

"
--!!..-

x

lI"

FLg .. 1.4 - Arranjo 1'101ecular
em uma Mesofase
Colestérica

onde escolhemos o eixo da hélice paralelo a z, e n ,n e nx y Z
são os componentes de TI conforme está elucidado na figo 1.4. A

direção do eixo helicoidal z e a magnitude da fase ep são arbi 

trários. A estrutura é·pertódica ao longo de z, e o período es

pacial L é igual à metade do passo da hélice (já que os estados

TI e -n são equivalentes) :
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L =

1.3.3 Esméticos

Até o presente o número de fases esméticas que foram

identificadas é de oito e apenas três foram objeto de estudos

extensivos. Estas três fases são identificadas pelas letras A,
B e c.[l]

A Fig. 1.5 apresenta esquematicamente- a estrutura mo

lecular destes esméticos

, 111" 1,1 I I \ 1'1

1\n

'1"111111111, \11111111

t
11111,,1\ 1111', 11111',111 (o)

Ii // I I ;fII I

1\
nI I ;f $11/11 Ii I $I I /lII I/ / /I / 1/111/$II//I;fl( b)il,Fig. ;(.5

Do ponto de vista estrutural, uma característica é co

mum a todos os esméticos: apresentam um grau de ordenação tran~

lacional, resultando em uma estrutura de camadas. Como conse

auência, a fase esmética é muito mais viscosa do que a nemática

ou colestérica.
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(l) Esmético A

Em uma camada de esmético A, as moléculas alinham-se

paralelamente à normal à camada e não mantêm correlação entre

as posições de seus centros de massa. A espessura da camada, de

terminada Dor esoalliauentode raios-X é essencialmente igual ao~ ~

comprimento total das moléculas ·constituintes. Em EquilÍbrio tér

mico, o esmético A é um sistema oticamente uniaxial. (fig.I.5(a».

{2) Esmético C

Na fase esmética C, cada camada ainda equivale-se a

um líquido bidimensional. Estudos de espalhamento de raios-X in

dicam que a espessura da camada, neste caso, é significantemen

te menor do que o comprimento das moléculas constituintes do m~

terial. Esse resultado foi interpretado como uma evidência de

aue o eixo molecular não mais coincide com a normal à camada,~

mas faz com ela um angulo ~ (fig. 1.5 (b». O fato dos esméti-

cos C serem oticamente biaxiais vem reforçar a hipótese acima.

(3) Esmético B

Tanto no esmético A quanto no C, cada camada se com 

porta como um líquido bidimensional. No esmético B, entretanto,

25 camadas parecem ter rigidez e periodicidade de um sólido bi

dimensional (existe uma ordenação das moléculas constituintes

em cada camada). Portanto, as camadas não são mais fluidas. Ap~

sar do esmético B apresentar ordem tri-dimensional, suas propri

edades mecânicas diferem das esperadas para um sólido, e portan

to, qualquer que seja natureza detalhada de sua estrutura mole

cular, certamente não ser~ do tipo da dos sólidos.
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CAPÍTULO 11: NOÇÕES TEÓRICAS

2.1 DETER~INAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO DIRETOR

Analisaremos neste item as equação de movimento

moléculas de um cristal líquido, quando deslocadas da sua

ção de equilíbrio pela ação de forças externas. Para isto

damos a variação espacial e terrlporaldo diretor n, vetor

nos fornece localmente a orientação molecular média.

2.1.1 Forças Elásticas

Suponhamos uma configuração molecular em que há uma

distorção na direção de orientaç~o das mol~culas do cristal lI

quido, produzida pela ação de uma força externa (fig. 11.1). O

estado de não-equilIbrio possui energia mais alta do que o esta

do inicial, o que leva ao aparecimento de um torque interno que

tende a girar as mol~culas de volta à configuração de equilI

brio (resposta elástica) .

A densidade de energia elástica ~ dada por [lJ:

-+ 1 . - 2 1 - _ 2 1 __ 2

w(r)= 2" Kll (divn) + 2" K22 (n.rotn) + -2 K33 (n x rot n) (2.1)

onde TI ~ o versor do diretor e K .. são constantes de deforma1J
ção elástica associadas respectivamente aos tres tipos básicos

de deformação, mostrados' na figura 11.2:

K 1 1
:deformações em que div TI ~ O

K22

:deformações em que n.rot TI t- O

K 33

:deformações em que TI x rot TI t- O

A energia total elástica de um volume V de cristal II

qu~do e:
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~----=-==--..

Equilíbrio

FIGURA 11.1

nl / / / / I I IIIIIIII
////1//

///////~
1//////

ntlll I I I I(

Não- equilíbrio

Distorção na orientaçao das moléculas de cristal liquido,

produzida pela ação de uma força externa .

........."',\\11/ /,;'"
" \\ \ \ I , I I 1 /

\\ \\\11,// I
\\\\1111,,1

\\111111111

Splay

-- --- --- -- -- -- --.----------////////////////////////---------- -- -- -- -- -- -- ---
Tw is t

FIGURA 11.2

//// //""////////////////
11/1//

/1111/
Bend

Deformações elásticas básicas na orientação das moléculas de

cristal líquido.
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(2.2)

+ -
onde w(r) e dado por (2.1).

No equilíbrio, a configuração do diretor é tal que W

seja um mínimo. A partir desta condição e das condições de con-
+

torno nas superfícies, podemos determinar n(r). Este problema

pode ser amplamente simplificado por considerações de simetria.

Restringiremo-nos a solução do problema para um sis

tema com geometria simples, que foi a utilizada neste trabalho.

Para tal, consideremos uma célula de cristal líquido nemático

com a seguinte geometria:

+ L/2

x

- L/2

Fig. 11.3 - Geometria da célula de cristal líquido
utilizada nesse trabalho.

o diretor n é descrito por um ângulo ~(x,y). A densi

dade de energia elástica vale:

(2.3)

onde K é igual a K33 • No equilíbrio, a função ~(x,y) deve ser

tal que miniminize o:valor de W, ou seja, deve satisfazer à e

quação de Euler-Lagrange:
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( ~~.) = O (2.4)

e as condições de contorno adequadas:

~(-L/2) = ~(L/2) = O

Substituindo a equação (2.4) em (2.3) obtemos a equa

ção para o torque elástico T :e

cuja solução e

Te (2.5)

<j>(x,y)= A + By (2.6)

em que as constante A e B são determinadas a partir das condi 

ções de contorno.

2.1.2 Forças Viscosas

Para atingir dinamicamente a configuração de equilí

brio, é preciso que haja movimento das moléculas; surgem então

os efeitos de viscosidade.

o torque viscoso sobre as moléculas é simplesmente p~

porcional à variação temporal do ângulo <j>entre o diretor e o

eixo ótico do cristal líquido:

T = ~
vis YI êlt

onde YI é o coeficiente de viscosidade do cristal líquido.

(2.7)
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A equação de movimento é:

(2.8)

ou seja,

(2.9)

sujeita às condições de contorno

~(-1/2) = ~(+L/2) = O

uma vez que assumimos o diretor perpendicular à superfície da

célula.

Pelo fato da equação (2.9) ser linear, podemos expan

dir ~(y,t) em série de Fourier:

~ (y,t)= ~ Ia (t) cos(2n+1)n YLJ + ~ Ib (t) sen(2mrrYL)]n=O i. n IIFl L m
(2.10 )

Substituindo a expansão (2.10) na equação (2.9), obte

mos

-t/T
a (t)

= a (O)
n

en
n

-1

K
r

TIi 2
T

- -
! (2n+l)_I

n
YIL LJ

-t/T

b (t)
= b (O)

m
em m

-1

K TI 2
T

- -
(2m L)m
YI

(2.11a)

(2.11b)

ra

Portanto, qualquer configuração inicial ~(y,O) relaxa

d - ~. -1 -1 nf'segun o taxas de relexaçao caracterlstlcas T e T . 'Asco 19un m -

FIGURA 11.4

Diversas configurações moleculares e correspondente

taxas de relaxação relativas.
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•
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~ 5fíy
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FIGURA II.4

Diversas configurações molecu1ares e correspondente

taxas de relaxação relativas.

,
,...J



18

predominante

urna exponencialpois assim a curva de relaxação observada será

simples.

rações cujas estruturas são mais complexas possuem mais termos

significantes na série (2.10) e, conseql1entemente, apresentam

tempos de relaxaç~o mais r~pidos. Assim, urna das formas de d~

terminarmos a configuraç~o inicial (de nâo-equilíbrio) é atra

vés de medidas de T • Para sermos mais práticos, desejamosn

que somente um termo da série de Fourier seja

A figura 11.4 mostra as diversas configurações e as

relativas taxas de relaxaç~o associadas a cada configuraç~o.

2.2 6TICA DOS NEMÁTICOS

Localmente, um cristal líquido nemático apresenta um

comportamento ótico de cristal uniaxial. Algumas vêzes,o aspecto

ótico de uma célula macroscópica é tão somente a de uma célula

composta por camadas uniaxiais. Isto se deve, essencialmente, à
estrutura das moléculas e ao tipo de interação entre as mesmas,

as quais favorecem uma orientação em que o eixo maior das molé-
," ."

culas, ~dentro de um pequeno volume, se alinha aproximadamente

ao longo de urna direção preferencial (designada pelo diretor fi) •

À direção de orientação fi associarroso eixo do cristal uniaxial.

Para frequências óticas, se verifica anisotropia die

létrica em cristais líquidos [2J. Esta anisotropia é caracteri-- \
zada pela relaçao:\

n. = ~1 •..•.1 (2.12)

onde n. é o índice de refração e E. a constante dielétrica asso11-
ciados à direção i. Se fizermos incidir luz polarizada sobre o

cristal líquido, os caminhos óticos percorridos por esta na di

reção do eixo ótico (raio extraordinário) e perpendicular a es

ta direção (raio ordinário) serão diferentes (ver figura 11. ~ ).

IfSt - SERViÇO DEuBIBLlOTECA E .,
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As ondas emergentes provenientes das duas direções apresentarão

uma diferença de fase ô, e a onda resultante será produto da i~

terferência das duas. Ou seja, o cristal líquido nemático é um

material birefringente.

Da teoria de cristais uniaxiais [3~, fazendo uso de

polarizadores obtem-se uma relação entre a diferença de fase ê

e a intensidade da luz emergente do cristal líquido, como expli

camos a seguir. Suponha-se que a luz incidente seja polarizada

ao longo de OP (uma direção qualquer) e que, após atravessar o

material, a luz passe por um polarizador com eixo DA, fazendo

um ângulo X com OP (ver figura abaixo).

p

o
A intensidade das ondas que interferem com diferença de fase ê

e dada por:

- 2
I = I ·cos Xo '- (2.13)

onde ~ é o ângulo entre a direção de polarização da luz incide~

te (vetor E ótico) e a direção do raio extraordinário. Para PQ

larizadores cruzados, X =n/2, e:

(2.14 )

Portanto, a intensidade depende do ângulo entre a di

reção de polarização da luz incidente e a direção do eixo ótioo.

A relação entre a diferença de fase entre às componentes da luz

segundo os eixos extraordinário e ordinário, e o ângulo entre a

direção de incidência e o eixo ótico (depois da luz percorrer

uma distância L) é dada por [3J:

2nê=-tmL À

= 2n L
(ne - no)

sen28
À

(2.15)
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onde À é o comprimento de onda da luz, e n e n os índices deo e
refração associados às direções ordinária e extraordinária.

Quando a orientação das moléculas varia, a diferença

de fase ô sofre urna modulação, acarretando uma variação da in

tensidade I.

No caso dos cristais IIquidos, dois tipos de sistemas

nemáticos podem ser tratados em termos de camadas birefringentes:

a) Alinhamento Homeotrópico Deformado

A situação estudada experimentalmente neste trabalho

corresponde ao primeiro tipo de sistema nemático (orientação i

nicial homeotrópica) .

} J J////////
{ { {

t fluz

+ L/2

-L/2 z X

Fig. 11.5

Neste caso, temos inicialmente orientação homeotrópi

ca (perpendicular à superfície) e luz incidindo paralela ao ei

xo ótico (fig.II.5). Consideremos os efeitos de deformação no

plano x-y, com uniformidade no plano x-z, dividindo o cristal

líquido em camadas de espessura dy, paralelas ao plano x-z. A

diferença de fase total é, então:

ó =
2rr
À

rL/2

J
-L/2

!J.n dy (2.16)

Substituindo n dado por (2.15) em (2.16), temos:

(2.17)
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Neste caso, o ângulo ~ entre o eixo ótico e a direção de inci

dência da luz é exatamente igual ao ângulo í que descreve a co~

figuração do diretor. O ângulo W é o ângulo entre a direção de

polarização da luz incidente e o plano de rotação molecular

(plano x-y).

Para pequenas rotações ( ~ pequeno):

I \ TI
t/2

dy21
- = - (n -n )

~2(y)sen2 2W(2.18)I À e o o -L/2

ou ainda I

lt

I 'V ~MAX
(<PMAX« 'TI/2)(2.19)

o

onde <PMAX é o ângulo máximo de rotação das moléculas. Se
ramos que <P(y)possa ser escrito na forma:

espe

temos que

<P(y)= <Po(y)e-t/T

I
Io

e-t/T' (2.20a)

T

T' = "4
(2.20b)

ou seja, o tempo característico do decaimento da intensidade l~

minosa é aproximadamente quatro vêzes menor do que o tempo de

relaxação das moléculas. Como as taxas de decaimento dependem

dos índices fi e n relativos à configuração espacial, temos
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que medidas da variaçao temporal da intensidade luminosa trans

mitida pelo segundo polarizador fornecem informações diretas so

bre a configuração do diretor.

b) Alinhamento Homogên~o Deformado

=--_-~=_-_-~=_-_-+ L/2

'-..... '-..... '-..... '-..... '-..... '-..... '-.... '-..... ~ ~////////~
////////
=~-----=-~-----L /2

I I luz

z X

Fig. 11.6 - orientação molecular paralela à s~fície

Inicialmente, temos orientação homogênea, ou seja, pa

raleIa às superfícies. A luz incide perpendicular ao eixo óti

co. A relação entre e e ~ é dada por:

e =

e a relação (2.14) se escreve:

TI

2" - ~

I
Io

(n -n )e o (L - .!2

L/2

J ct,2 (y)
-L/2

(2.21)

2.3 CAMPO ELÉTRICO

A anisotropia dielétrica das moléculas de cristal li

quido é a responsável pela possibilidade de orientação das mes

mas em presença de um campo elétrico [~ . Isto se deve a exis

tência de momentos de dipolo nas moléculas, ou a ligações alt~

mente polarizáveis. No prirneiro caso, uma ligação molecular par
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ticular concentra carga elétrica em um dos átomos, deixando o

outro positivo. No segundo caso, a carga eletrônica está fraca

mente ligada, e em presença de um campo elétrico surge um momeg

to de dipolo. A agitação térmica distribui a orientação molecu

lar, e um cristal líquido de moléculas polares se comporta corno

um material polarizável. Usualmente, nos cristais líquidos nemá

ticos a ligação polar é aquela entre o carbono e o nitrogênio

(fig. 11.7).

Quando a ligação polar faz parte do grupo central da

molécula, sua orientação é determinada pela estrutura molecular.

Por exemplo (ver figo 11.7) no caso do MBBA, os anéis benzêmi 

cos são deslocados, de tal forma que a ligação C = N é perpen

dicular ao eixo molecular.

Como já havíamos nos referido, as constantes dielétri

cas estáticas, medidas ao longo (E ) ou perpendicular (E ) ao
11 J.

eixo do nemático, são diferentes. A diferença E = E - E poa /I ~ -

de ser positiva ou negativa, dependendo da estrutura química de

talhada das moléculas constituintes do cristal líquido:

(1) .Se cada molécula carregar um momento de dipolo permanente

paralelo (ou aproximadamente paralelo) ao eixo molecular,

o dipolo pode ser orientado pelo campo E ao longo do eixo
+

do nemático (n). Mas um campo elétrico E normal a n apr~

senta efeitos fracos. (Neste caso temos E > E..L).\I

(2) Se existe um momento de dipolo permanente que seja mais ou

menos normal ao eixo molecular, a situação se inverte, e

E. < E.
11 ..l.

Resumindo, o alinhamento paralelo (n e E colineares)

e favorecido quando E > O, e é perpendicular quando E < O .a a

Passando a um estudo mais quantitativo do efeito de

campos elétricos em cristais líquidos nemáticos, analizaremos o

que ocorre em uma célula com a geometria da figura I~.8, quando
+

aplicamos um campo E paralelo ao eixo y.
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MBBA

FIGURA 11. 7

A orientacão da ligação polar C = N é determinada pela estrutura

da molécula •

.
raIO

ordinário

--~"""""'

luz

polarizada

raIO
extraor

dinário

nt

I
I I I

I I I
I I I

I I I I
I I I I

1:1:1:11

cristal líquido nemático

eixo
ótico

FIGURA 11.8

Para frequências óticas o cristal líquido apresenta anisotropia

dielétrica: a luz polarizada incidente sobre este percorre ca

minhos óticos distintos na direção do eixo ótico (rai9 extraor-I

dinário) e perpendicular a esta direção (raio ordinário) •

UllU~

Para escrever as condições de equilíbrio com um campo

elétrico aplicado, podemos proceder de duas formas equivalentes:
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'f

Fig. 11. 9

---=~

-+

E = E Y n = sen ~ X + cos ~ y (2.22)

De maneira geral, a relação entre os vetores desloca

mento elétrico e campo elétrico é dada por:

-+

D = EJ.

-+ - -+

E + (E - E, ) (n. E) n1i ..•...
(2.23)

A densidade de energia eletrostática é 141:

w =_1-+ -+e "2 D. E =
1
2 _ E-L) (n.E ) 2 (2.24)

Da equação (2.24) vemos que a energia eletrostática reduz-se d~

vida a presença do dielétrico, já que o campo de polarização

cancela parte do campo elétrico. A equação (2.24) pode ser re

escrita com o auxílio de (2.22) da seguinte forma:

(2.26)

onde - E
.L

Para escrever as condições de equilíbrio com um campo

elétrico aplicado, podemos proceder de duas formas equivalentes:
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(1) Minimizamos W = J wTOT dv, onde wTOT é dado por (2.26);

(2) Podemos escrever que para qualquer elemento de volume toma

do na célula nemática, o torque eletrostático é balanceado

pelo torque elástico. Esta afirmação tem para expressão ma

temática a equação de Euler-Lagrange.

Por ronsiderações de si1retria, ~ = ~ (y) e Wror~ (~(y)) •
A equação de Euler-Lagrange é:

(2.27)

ou, introduzindo (2.26) na equação acima:

(2.28)

o primeiro termo corresponde ao torque elástico (equação (2.5)),

e o segundo termo identificamos como o torque eletrostático (ou

torque dielétrico):

2
- E ) sen ~ cos ~ EL (2.29)

Fisicamente, o torque dielétrico tem origem no

de que as moléculas tendem a se orientar de forma tal que

maior constante dielétrica seja paralela ao campo externo

A equação que rege o movimento das moléculas até

equilíbrio é:

ou seja

2 2 a~
K ti -E E sen ~ cos ~ -y 1 at = O

ay2 a

fato

a
-+
E.

o

(2.30)
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sujeita às condições de contorno (C.I):

~(L/2) = ~(-L/2) = O

Para pequenas deformações (~ pequeno), a equação (2.30) pode ser

escrita~

(2.31)

A expansão de Fourier (2.10) é solução desta equação quando:

-1 1
[K

2

TI 2 2 ]
LI =- (2n+l)(L) + Ea En

YI

1-1 1
G(2m)2(~) 2

+ Ea E2 ]
L =- m YI L

(;2.32a)

(2.32b)

Se a anisotropia dielétrica é negativa, existe um campo crítico

para cada valor de m e n acima do qual a correspondente fr~

quência espacial cresce em vez de decair. Em tal situação, a

constante de relaxação assume um valor infinito e, portanto,L-l

vai a zero. A frequência espacial correspondente a n = O po~

sui o menor campo crítico. Esta transição, entre o estado não

pertubado e o estado deformado, é conhecida como Transição de

Fréedericksz .[5J e foi detetada oticamente em 1927 como uso de

campos magnéticos. Para campos maiores do que o campo crítico,

a frequência espacial para n = O cresce a uma taxa maior do

que as outras frequências.

De (2.32a), fazendo -1 O t ~t·L = , emos os campos crl lCOS:

2 K 2 TI 2
(2.33)E = - - (2n+l)(-) c E La

e para n = O E

TI

{f (2.34)c
L
Ea
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Na figura 11.9 traçamos os gráficos da dependência de

~(y) com o valor do campo aplicado e a distribuição espacial de

~(y) na célula para vários campos. Em 11.9 (a), vemos que pa

ra ma~eriais com constantes dielétricas positivas não ocorre a

transição de Fréedericksz para nenhum valor do campo elétrico.

Em 11.9 (b), para E < E , a configuração do diretor permanecec
indeformadai para E ~ E , ternosurnadeformação pequena, simétric -
ca com relação ao plano y 2 Oi para E » E , a distorção noc
alinhamento molecular é tal que praticamente obtem-se um alinh~

mento homogêneo (paralelo às superfícies da célula). Portanto,

espera-se que a configuração do diretor resultante da aplicação

de um campo elétrico externo deva ser representada pelo termo

simétrico n = o.
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~ (y)

(O)

~ (y)

Ea )0

E

-L/2

(b)

L/2

FIGURA 11.10

(a) Dependencia de ~(y) com o campo externo aplicado;

(b) Distribuiçao espacial de ~(y) para alguns valores de E
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CAPITULO 111: PARTE EXPERIMENTAL

3.1 SOBRE AS AMOSTRAS

A figura III.la apresenta esquematicamente a montagem

da amostra. A célula compõe-se de duas lâminas de vidro, sendo

a inferior espelhada na face externa, superpostas ligeiramente

deslocadas urna com relação à outra, e, separadas por tiras de

teflon corno esquematizado na figura III.lb. Neste trabalho, es

tudamos células com 25, 50 e 75 ~m de espessura.

A superfície interna das lâminas (as quais foram ad

quiridas comercialmente) é coberta com uma fina camada de mate

rial condutor. Afim de prevenir impurezas que possam interferir

no alinhamento molecular uniforme, as Lâminas devem passar por

um tratamento de limpesa bastante cuidadoso e minucioso: perma

necer de molho em álcool por algum tempo, sendo depois esfrega

das com lenço de papel. Este processo deve ser repetido pelo me

nos duas vêzes.

Sob a lâmina inferior, esoelhada, encontra-se o trans~ -
dutor de PZT (Thorton Engenharia, Vinhedo, SP) de diâmetro igual

a 22 mrn e frequência de ressonância f = 1,6 MHz. O acoplamentor
entre o transdutor e a lâmina espelhada é feito utilizando-se

uma fina camada de graxa de vácuo entre as duas superfícies,afim

de que a transmissão do ultrasom e dos pulsos de pressão seja a

mais uniforme na maior área possível.

O transdutor apoia-se em uma placa de cortiça (figura

III.la), com a finalidade de diminuir a dispersão do ultrasom ,

ou sej a, afim de obtemos a maior potência transmitida ao cristal líquido.

A célula é montada sobre um suporte contendo as con~

xões para a aplicação dos diversos campos (figura III.lb). ~

presa por dois grampos metálicos apoiados nos lados em que se

encontram as fitas de teflon.

Neste trabalho, utilizamos como cristal líquido o~,
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Grampos
metálicos

Voltagem ac

Supefície espelhada

Voltagem
rf- dc

(

Suporte

Lâminas
de vidro

Cristal

lÍquido

PZT

Cortiça

(a )
FIGURA 111.1

a) Esquema da célula de cristal líquido.

Tiras de
teflon

( b)
FIGURA 111.1

b) Representação esquemática da montagem da célula com as conexoes

para 1) campos elétricos e 2) ultrasom e pulsos de pressão.
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com alinhamento homeotrópico garantido pelo depósito nas superfí

cies internas da célula de uma camada fina de lecitina. Após a

montagem da célula, introduzimos o cristal líquido por efeito

de capilaridade. A amostra estará pronta para ser estudada após

algumas horas, especificamente, após o tempo suficiente para d~

fusão e orientação total do material nemático dentro da célula.

3.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MEDIDAS

A figura 111.2 mostra o diagrama em blocos da monta

gem experimental. Como fonte luminosa utilizamos um laser de

He-Ne (potência de lmW/cm , feixe de aproximadamente lmm de di~

metro), incidindo paralelamente ao eixo ótico do cristal líqui

do. Utilizamos luz polarizada por Pi e, após atravessar o mate

rial foi refletida pelo espelho da lâmina inferior. Devido a ro

tação das moléculas, a luz sofre uma modificação na direção

de polarização, emergindo elipticamente polarizada; o raio emer

gente da amostra é refletido em E (espelho de transmissão par

cial) e atravessa o polarizador P2, cruzando com Pi . O sinal

luminoso é detetado pelo fotodiodo e diretamente registrado em

um registrador gráfico HP.

Para medidas cujo tempo de relaxação é da ordem do

tempo de resposta do registrador (0.1 seg), utilizamos um osci

loscópio como alternativa para registro do processo de relaxa--
çao.

Antes de realizarmos as medidas, observavamos a cél~

Ia com luz branca polarizada, a olho nú, afim de selecionar a

região onde o efeito dos diversos campos era mais intenso e uni

forme. Sobre esta região dirigimos o laser.

O campo elétrico sobre a amostra foi obtido aplican

do-se uma voltagem AC às superfícies condutores, através deduas

hastes metálicas em contato com as mesmas. Os pulsos de pressão

sobre o cristal líquido foram criados mediante a aplicação de

uma voltagem DC através do transdutor. O campo de ultrasom foi
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FIGURA 111.2

Diagrama em blocos da montagem experimental
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obtido mediante aplicação de voltagem RF(lOO-lOOO KHz) ao trans

dutor, em uma das frequencias de ressonância do mesmo.

de duração dos campos aplicados foi controlado através

ve manual.

o tempo

uma cha
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CAPITULO IV: RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Trabalhando com a montagem experimental descrita no

capítulo II e buscando estudar, através da aplicação de diferen

tes agentes pertubadores, a estrutura configuracional interna

do cristal líquido efetuamos diversas experiências, as quais des

crevemos em detalhe a seguir.

4.1 CAMPOS ELÉTRICOS

Utilizando o campo elétrico cornoum agente perturba

dor, fizemos medidas variando a intensidade do campo para umme~

mo tempo de aplicação. Por outro lado, também efetuamos medidas

mantendo a intensidade constante e variando o tempo de aplica

ção à amostra. Além disso foram feitas observações em várias re

giões da mesma amostra.

Como resultado foi observado que a

Fréedericksz ocorre simultaneamente em toda a

ra uniforme, isto é, não se verifica nenhuma

turbulência.

transição de

amostra, de mane!

manifestação de

A figura IV.l mostra a resposta típica a excitações

provocadas por campos AC de várias magnitudes e durações. O de

caimento começa exatamente ao término do pulso de voltagem, se

guindo uma lei exponencial. Conforme esperado, o tempo de rela

xação não depende do tempo de duração da excitação. A figura

IV.2 apresenta a relação das constantes de decaimento com a es

pessura das amostras, mostrando a dependência de T com L (espes

sura) predita pela equação (2.32).

4.2 PULSOS DE PRESSÃO

Os pulsos de pressão sobre a célula foram obtidos apli

cando-se uma tensão DC através do transdutor. Várias medidas fo

ram realizadas vari~ndo-se a voltagem e seu tempo de duração.
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Observações visuais mostraram que os efeitos de pul

sos de pressão sobre a célula de cristal líquido são uniformes

em áreas bastante grandes. Seu aspecto ótico assemelha-se ao da

transição de Fréedericksz.

A resposta ótica típica para este tipo de excitação é

apresentado na figura IV.3. Os tempos de relaxação são indepe~

dentes da voltagem aplicada. Medidas realizadas sobre diversas

regiões ativas apresentaram o mesmo tempo de decaimento.

4.3 ULTRASOM

Através da aplicação de voltagem RF ao, trill~dutorrpro

duzimos um gradiente de pressão, oscilante, sobre a amostra.

Esse gradiente induz ondas estacionárias de ultrasom na célula.

Como resultado, observamos padrões de birefringência

similares a outros já descri tos anteriormente em outros trabalhos

[6,7,8J: uma sequência de regiões claras e escuras, num arran

jo aproximadamente periódico (figura IV.4). Esta disposição de

regiões de intensidade luminosa diferente apresentou-se mais

constante no centro da amostra, onde a transmissão de ultrasom

ao cristal líquido é, provavelmente, mais uniforme. por não ha

ver pertubações devidas às superfícies de contorno. O espaçame~

to observado entre regiões claras e escuras é proporcional ã

frequência do ultrasom. Para qualquer frequência, a estrutura

do padrão é independente da intensidade acústica. Ao contrário

da transição de Fréedericksz, aparentemente não existe uma in

tensidade acústica crítica para a ação do ultrasom.

A figura IV.5 mostra a resposta ótica I como função

da voltagem RF aplicada ao transdutor. Para voltagens baixas, a

resposta ótica é proporcional a V8•

Em contraste com os resultados da aplicação de campo

elétrico e pulso de pressão, o ultrasom apresentou um espectro

de taxas de relaxação, em geral, dependente da localização do

feixe luminoso sobre a amostra e, também, dependente da intensi
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dade e duração do pulso de ultrasom. As medidas de decaimento

nem sempre apresentaram um comportamento exponencial simples.

A figura IV.6 mostra a resposta ótica a pulsos de ul

trasom de diferentes intensidades e duração, porem, culminando

em respostas de mesma magnitude. Dois processos distintos de re

laxação podem ser observados: uma taxa rápida associada a pul

sos de curta duração, e, uma relaxação lenta associada a pulsos

de longa duração. Os dois processos podem coexistir no mesmo de

caimento, como mostram as figuras IV.6 e IV.7.

Esta característica foi observada para todas as espe~

suras de amostra estudadas, mas não foi observada para todas as

frequências, nem para a mesma frequência em cada espessura.

o processo mais rápido ocorre somente para pulsos com

duração da ordem do tempo de relaxação e, por isso, o chamamos

de processo transiente. Ao processo de decaimento lento chama

mos de processo estável, já que ele ocorre para pulsos longos

e independe da duração dos mesmos.
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FIGURA IV.2

Gráfico do inverso do tempo de relaxação T versus-espessura da célula

de cristal liquido L: T é proporcional à L2.
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FIGURA IV.4

Fotografia de uma célula de cristal sob ação do ultrasom.
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CAPITULO V: DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

5.1 SOBRE A INTERAÇÃO ULTRASOM - CRISTAL LtQUIDO

Procuraremos fazer aqui uma explanaç~o, pouco detalha

da, desta interayão e dos efeitos de pulsos de pressão, que pro

vocam fluxo hidrodinâmico simples do material nemático, afim de

relacionar os resultados obtidos.

Vários autores [lO,ll,l~ t~m procurado explicar a in

teraç~o entre cristais ltquidos e campos uitras~nicos, baseados

em modelos que responsabilizam desde a anisotropia das proprie

dades visco-elásticas deste tipo de material até à anisotropia

acústica, pela resultante birefringência do cristal líquido em

presença deste tipo de campo.

5.1.1 Fluxo Hidrodinâmico Simples

A dificuldade que se encontra para determinar a confi

guração do diretor em situações dinâmicas, reside no fato de

que o fluxo de fluido provoca rotação ao diretor. A solução ge

ral do problema envolve a resolução simultânea das equações de

torque para a rotação do diretor e das equações hidrodinâmicas

para fluxo de fluido, estando ambas acopladas por efeitos de

viscosidade.

Tomenos uma célula como a do noss trabalho .(Ialinha

mento homeotr6pico) onde o fluxo i unidirecional (na direção do

eixo x), e o gradiente de velocidade é perpendicular à direção

do fluxo (fig. V.l). O fluxo do fluido causa no nemático um

torque proporcional ao gradiente de velocidade; a equação de mo

vimento linearizada escreve-se [9J:

(5.1)
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FIGURA V.I

Perfil de velocidade do fluxo de cristal líquido ao longo do eixo

x, com gradiente de velocidade perpendicular a este eixo.
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Oprmeiro e terceiro termos já foram vistos, e correspondem,res

pectivamente, ao torque produzido por características elásticas

do material e ao torque produzido pela viscosidade do fluido.

O segundo termo surge da deformação na orientação do diretor

provocada pelo movimento dinâmico do fluido. Y1 é o coeficiente

de viscosidade associado à rotação do diretor com respeito ao

fluido, enquanto Y2 é o coeficiente de viscosidade associado ao
fluxo de cisalhamento irrotacional.

Na situação de equilíbio
II -

(5.1)at = O , e a equaçao
fica:

K~+

dV·
x (5.2)(y + y ) --- = O

ay2

1 2 ay

Portanto, dado o campo de velocidade determinamos automaticamen

te a configuração do diretor, por integração da equação (5.2).

Se o perfil da velocidade for simétrica com relação ao plano

y = O, a configuração espacial do diretor será antissimétrica

com relação a este plano; 'seo campo de velocidade for antissi

métrica, ·aconfiguração ~(y) será descrita por uma função si

mé~rica com relação a y = o.

A título de ilustração, suponhamos um fluxo simples,

cornoo fluxo de Poiseuille:

(5.3)

onde v é a velocidade máxima, assumida em y = O (Figura V.l) eo
que tem uma forma simétrica:
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y

L/2

-L/2

o perfil correspondente para <!>(y} é:

y

-L/2

~ (y)

Esta forma para <I>(Y}corresponde a m = 1 vista na análise da'

expansão em série de Fourier da configuração do diretor. Se a

função que descreve a excitação decorrente do fluxo hidrodinâmi

co provocado pelo pulso de pressão for da forma acima, após o

término do pulso a configuração relaxará com tempo característi

co dado por:

-1 K 21T} 2
T = - (L

Y1

Evidentemente, várias hipóteses sobre a velocidade po

dem ser testadas, cada qual fornecendo um perfil para a config~

ração do diretor.
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5.1.2 Ultrasom

Os primeiros modelos propostos para explicar a ação

do ultrasom sobre cristais lIquidos nemáticos, responsabizavam

a anisotropia das propriedades visco-elásticas pelo fluxo hidr2

dinâmico ~bservado quando o material encontrava-se sob a :ação

de tal campo •. Mais recentemente, duas novas hipóteses sUE

giram: a primeira, proposta por Sripaipan, Hayes e Fang [lOJ e

por Nagai, Peters e Candau [llJ, propõeq~e a ~tação das molé

culas seja devida ao efeito de corrente acústica, que ocorre pa

ra qualquer lIquido. Quando a lâmina inferior da célula se move

para cima, a pressão no cristal lIquido aumenta; lun gradiente

de pressão horizontal é induzido nos dois lados livres da célu

la. Quando a lâmina desce, o gradiente diminui e inverte-se. O

gradiente oscilante induz oscilação na posição das superfIcies

de contato MBBA - ar, a qual causa a propagação de ondas hori -..

zontais através da célula. Consequentemente uma onda estacioná-

ria se estabelec~, causando a corrente acústica que, por sua

vez provoca a rotação das moléculas. Ou seja, este efeito é en

tendido como resultando de um acoplamento não linear entre o

fluxo oscilante, a frequência ultrasônica e um fluxo estático

de frequência zero. Por considerações de conservação da matéria,

devemos esperar que o campo de velocidade seja antissimét~co•
dentro da célula.

A ~egunda hipótese, apresentada por Dion e Jacob [12J,
baseia-se na asserção de que em um meio acústico anisotrópico ,

as moléculas tendem a se reorientar de tal maneira que as per

das por propagação sejam minimizadas.

Neste último modelo, a equação para o equilIbrio das

moléculas é análoga ã equação para a transição de Fréedericksz,

apresentando, portanto, a mesma forma de solução; ou seja, aco~

figuração do diretor é descrita por uma função espacialmente si

métrica (dada.pela forma n = O da figura 11.3). Este modelo pr~

vê, aparentemente, a existência de uma voltagem crItica a par

tir da qual começa a haver transmissividade de luz.
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o modelo de Sripaipan [lOJ et a1 desenvolve equações hi~

dinâmicas complicadas para o fluxo de cristal líquido, e, .após

algumas aproximações, obtem urna expressão para a velocidade do

fluido no interior da célula. Tal expressão fornece uma distri

buição espacial simétrica para a velocidade e, consequentemeDte,

urna distribuição antissimétrica para a configuração ~(y), que

corresponderia ao termo m = 1 da série de Fourier. O modelo

de Nagai et aI [11J,propõe uma distribuição antissimétrica para a

velocidade e, portanto, uma configuração simétrica para a rota

ção molecular (termo com n = O na série de Fourier).

Apresentaremos brevemente um modelo desenvolvido, com

a colaboração de D. Channin, para a interpretação dos resulta 

dos deste trabalho. Faremos também uma comparação com os outros

modelos, além de algumas críticas, apresentadas no final deste

trabalho. Iniciaremos tornando a equação de equilíbrio de forças

em um fluido, que é:

a a a
~ t (pv.)+ -~- (pv.v.) + -"-o 1. oX• 1. ) oX.) ) avo avo I

a 1.+-2"2 (ax. ax.)
) 1.

= O (5.4)

.•

onde p é a densidade do fluido e a é um coeficiente de viscos ida

de. Podemos interpretar fisicarnentea equação acima da seguinte•
maneira: o primeiro termo representa as forças inerciais depen -

dentes do tempo, ou seja, a aceleração do fluido; o segundo ter

mo corresponde a forças inerciais independentes do tempo; o ter

ceiro termo representa as forças viscosas. As forças inerciais in

dependentes do tempo originam-se na aceleração de elementos de

fluido que se movem entre regiões com diferentes velocidades, e

sao a fonte física do efeito de corrente acústica.

Assumiremos que o fluxo é unidemsional,

v = v (v = v = O). Da equação (5.4) ternos:x y z

(5.5)
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A velocidade do fluido v é escrita como:x

(5.6)

onde v é a velocidade de corrente e VI a velocidade oscilanteo
com frequencia d~ ultrasom. Introduzindo (5.6) em (5.5) e faze~

do a média sobre vários períodos do ultrasom, obtemos uma rela-

Ção entre v e V"· -...o 1·

-a
av avo 1

p(2 v --- + v ---)o ax 1 ax (5.7)

Para uma camada fina,
a - 1-'\,
3y L

a 1e-'\,- .3x À' na situação experime~

tal usual, L« À e vo« VI. Então:

(5.8)

A partir do conhecimento da velocidade VI -, que --pode•
ser calculada da intensidade acústica, obtemos vo através de
(5.8) e a configuração do·diretor da equação '·(5.2).Em princí

pio, não há nada que determine o perfil de v, permitindo-seo
portanto a existência.de -configurações.simétricas e antissimé -
tricas.

5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Todos os resultados obtidos para os tempos de relaxa

çao do cristal líquido sob efeito de ultrasom, pulsos de pres 

são e campos elétricos são apresentados na figura V.2 Obser.

ve-se que tais tempos foram normalizados tomando-se a-constante

de relaxação da transição de Fréedericksz como sendo unitária ,

para cada espessura estudada. Cada termo da expansão de Fourier

de ~(y) corresponde a um yalor particular de T;~~e os índi-

____ i
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ces correspondentes sao apresentados na escala vertical. As me

didas de ultrasom são apresentadas para as várias frequências

medidas; exemplos de taxas duplas de relaxação aparecem conect~

das por linha pontilhada. Como pode ser notado, o espectro de

relaxação para o ultrasom apresenta-se bem mais complexo do---que

para os outros efeitos estudados.

Para as amostras com espessura de 25 ~m e 50 ~m. as

taxas de decaimento são.comparáveis com as taxas para fluxo hi-.

drodinâmico simples, correspondendo a cinfigurações do diretor

antissimétrica (m = 1) e simétrica (n = 1), embora existam ta

xas que correspondam a configurações mais complexas (m=2 e n=2).

Tais configurações são condizentes com a hipótese de corrente

acústica embora não possam ser explicadas por nenhum dos mode
los existentes.

,
A taxa de relaxação mais lenta, encontrada para

L = 25 ~m, é prevista nos modelos de Nagai e colaboradoresr~ e

Dion e Jaodb,[12]sendoaÜnica consistente com estes modelos. A ta

xa correspondente ~ configuração antissimétrica m = 1, encontr~

da para L = 50 ~m, concorda com o modelo de Fang, Hayes e

Sripaipan •

•
Em resumo, nenhum dos modelos existentes é capaz de

explicar, pelo menos aproximadamente, todo o_espectro obtido p~

ra as constantes de relaxação do ultrasom.Talvez tal comporta

mento possa ser explicado por uma instabilidade nos padrões de

corrente acústica.

Já os tempos de_relaxação para pulsos de pressao par~

cem ser iguais, ou um pouco mais rápidos, do que a taxa corre~

pondente a uma configuração do diretor m= 1. Segundo a equa

ção (5.2), existe uma correspondência direta entre a configura

ção do diretor e o perfil de velocidade. Os resultados experi 

mentais são consistentes com um fluxo hidrodinâmico simples em

que a velocidade distribui-se simetricamente com relação ao pIa

no y = o. i

- - ------ ----------------------------------------------------------- ..
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5.3 CONCLUSÕES

Tendo em vista o objetivo fixado para este trabalho ,

e utilizando a montagem experimental descrita no capítulo II~ ,

submetemos o cristal líquido nemático MBBA à ação de campos elé

tricos, ultrasônicos e a pulsos de pressão, analizando em segui

da os resultados com o auxílio do embasamento teórico desenvol

vido no capítulo II.

Dos resultados obtidos, desejamos destacar explicita

mente os pontos a seguir:

1) A técnica de relaxação ótica realmente pode fornecer infor

mações semi-quantitativas sobre a configuração do diretor,

provando ser uma ferramenta com amplas possibilidades de

aplicação ao ~studo de cristais líquidos.

2) Decididamente nenhum dos modelos existentes é capaz de ex

plicar a interação do ultrasom com o cristal líquido. O es

pectro dos tempos de relaxação para esta interação deixa

bem claro que o processo de deformação da orientação molecu

lar é bastante complexo e, nem sempre, seu decaimento segue

~a lei exponencial simples, o que sugere a existência de

configurações excitadas instáveis durante "a ação do ultra

som. Estas configurações parecem decair rapidamente em ou

tras configurações mais estáveis, cujas relaxações apresen
tam taxàs características mais lentas.

3) A relaxação das configurações exitadas por pulsos de pres

sao parece corresponder a uma estrutura interna de formato

senoidal.

4) Do ponto de vista experimental, ficou demonstrada a viabili

dade da utilização de cristais líquidos para construção de

detetores de ultrasom com aplicações na investigação de pr2

blemas biológicos.
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