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Povzetek
V sklopu diplomskega dela sem raziskovala dve različni vrsti variabilnih optičnih
uklonskih mrežic. Prva vrsta so bile uklonske mrežice izdelane iz tekočekristalnih
elastomerov, pri katerih lahko z mehansko deformacijo materiala reguliramo periodo
mrežice in s tem spreminjamo uklonski kot optičnih žarkov. Druga vrsta so bili
periodični skladi iz polimernega in tekoče kristalnega materiala, pri katerih lahko z
zunanjo napetostjo reguliramo orientacijo tekočega kristala in s tem spreminjamo
uklonski izkoristek mrežice.
Ključne besede: tekoči kristali, variabilne optične uklonske mrežice, svetlobno
občutljivi tekočekristalni elastomeri, svetlobno občutljivi tekočekristalni polimeri,
preklopna dinamika mrežic
Stvarni vrstilec: 42.40.Ht, 42.25.Lc, 42.70.Df, 42.70.Gi, 42.70.Jk

Abstract
We investigated two different types of variable optical diffraction. The first type were
optical diffraction gratings fabricated from liquid crystal elastomers, in which gratings
periodicity can be regulated by external strain. Consequently diffraction angle of
optical beam is modified. The second type were polymer liquid-crystal polymer slices,
in which orientation of liquid-crystal material can be modified with external electric
field. This leads to modification of diffraction efficiency of the gratings.
Keywords: liquid-crystal, variable optical diffraction gratings, light-sensitive liquidcrystal elastomers, light-sensitive liquid-crystal polymers, switchable gratings
PACS: 42.40.Ht, 42.25.Lc, 42.70.Df, 42.70.Gi, 42.70.Jk

1

2

Kazalo
Povzetek ..................................................................................................................... 1
Abstract ...................................................................................................................... 1
Kazalo......................................................................................................................... 3
1. Uvod..................................................................................................................... 5
2. Tekoči kristali ....................................................................................................... 6
2.1

Nematska faza............................................................................................... 7

3. Polimeri in elastomeri ......................................................................................... 10
3.1.

Tekočekristalni polimeri ............................................................................... 10

4. Elastomeri .......................................................................................................... 13
4.1.

Tekočekristalni elastomeri ........................................................................... 13

4.1.1.

Termo - mehanski pojav ....................................................................... 14

4.1.2.

Opto - mehanski pojav .......................................................................... 16

4.1.3.

Mehka elastičnost ................................................................................. 17

4.1.4.1.

Fotoizomerizacija azobenzena .......................................................... 18

4.1.4.2.

Kinetika procesa foto-izomerizacije ................................................... 19

4.1.4.3

Vpliv izomerizacije na dolžino svetlobno občutljivega TKE ................ 20

5. Holografsko vzorčenje TKE ................................................................................ 22
5.1.

Optična holografija....................................................................................... 22

5.2.

Zapis amplitudnih hologramov ..................................................................... 22

5.3.

Izdelava optičnih holografskih mrežic .......................................................... 23

6. Optične uklonske mrežice .................................................................................. 25
6.1.

Splošna teorija uklonskih mrežic ................................................................. 25

6.2.

Tanki in debeli hologrami............................................................................. 26

6.3.

Tanke mrežice in Raman – Nathov režim .................................................... 28

6.4.

Dvojni lom .................................................................................................... 30

6.5.

Vpliv električnega polja na nematski TK ...................................................... 31

6.6.

Freederickszov prehod in elektrooptični pojav ............................................. 31

7. Eksperimenti in rezultati ..................................................................................... 33
7.1.

Mrežice na osnovi TKE................................................................................ 33

7.1.1

Holografsko vzorčenjue TKE................................................................. 33

7.1.2.

Zapis mrežice v TKE ............................................................................. 33

7.1.3.

Experiment s He-Ne laserjem ............................................................... 37
3

7.1.4.
7.2.

Eksperiment z belo svetlobo ................................................................. 40

Mrežice na osnovi periodičnih skladov iz polimerov in TK ........................... 43

7.2.1.

Opazovanje uklonskih lastnosti s He-Ne laserjem ................................ 45

7.2.2.

Preklopna dinamika na vzorcu POLICRYPS......................................... 46

7.2.3.

Anazila POLICRYPS z optično mikroskopijo......................................... 47

7.2.4.

Meritve in rezultati na vzorcih s periodama okoli Λ=2 µm in Λ=4 µm .... 48

8. Zaključek ............................................................................................................ 57
Literatura in viri ......................................................................................................... 58

4

1. Uvod
V zadnjih desetletjih se uporaba svetlobe iz področja klasičnih optičnih naprav
(projektorji, optični mikroskopi, spektrometri, ...) in optičnih komunikacij širi tudi na
številna druga področja, kot so na primer okoljske znanosti, medicina, procesiranje
materialov, itd. V skladu s tem se povečujejo potrebe po preprostih in cenenih
elementih za manipulacijo svetlobe, ki jih je mogoče enostavno regulirati z različnimi
zunanjimi dejavniki.
V diplomskem delu sem preučevala variabilne optične uklonske lastnosti za dva
predhodno izdelana tipa kompozitnih vzorcev na osnovi polimera in tekočega kristala
(TK). Prvi je bil svetlobno občutljivi tekočekristalni elastomer (TKE), drugi pa
tekočekristalne plasti ločene s plastmi polimera.
Pri prvem vzorcu (TKE) smo s pomočjo UV laserja najprej ustvarili optično uklonsko
mrežico, nato pa preučevali spekter uklonjene svetlobe v odvisnosti od raztezka
vzorca. Izvedli smo dva eksperimernta. Potem ko smo ustvarili mrežico, smo
obsevali vzorec z svetlobo iz He-Ne laserja (λ=632,8 nm), ali pa smo mrežico
opazovali na belem zaslonu. Merili smo odmike posameznih uklonskih redov od
začetne lege neraztegnjenega vzorca. Pri eksperimentu z belo svetlobo, kjer smo
dobili mavrični spekter, smo ob raztezanju vzorca lahko zabeležili prehod različnih
barv spektra mimo označene začetne lege.
Drugi tip vzorca, ki smo ga preučevali, so bile tekočekristalne plasti ločene s plastmi
polimera (POLICRYPS). Polimerne plasti so bile predhodno izdelane z postopkom
dvofotonske polimerizacije. Vmesne kanale med njimi smo nato zapolnili s TK. Naši
vzorci se od običajnih POLICRYPSOV razlikujejo po ureditvi TK, v našem primeru je
bila le-ta vzporedna z polimernimi plastmi. Medtem ko smo vzorec obsevali s He-Ne
laserjem, smo merili intenzitete uklonskih vrhov. Nato smo vzorec priključili še na
napetost in prav tako merili intenzitete uklonskih vrhov. Iz podatkov smo izračunali
uklonske izkoristke glede na intenziteto vpadne svetlobe. Na koncu smo opazovali še
odziv vzorca pri vklopu in izklopu napetosti na vzorcu.
Glavni cilji dela so karakterizacija osnovnih uklonskih lastnosti navedenih mrežic,
analiza vpliva izbranega zunanjega dejavnika na uklonske lastnosti ter analiza
dinamike odziva na hitro spremembo zunanjega dejavnika.
Najprej bomo na kratko opisali lastnosti nematskih TK in elastomerov, nadaljevali pa
bomo z optičnimi oz. mehanskimi pojavi, ki se odvijajo v tekočih kristalih in jih
podrobno opisali. V nadaljevanju bomo opisali, kako poteka holografsko vzorčenje ter
izdelava optičnih holografskih mrežic. Opisali bomo splošno teorijo uklonskih mrežic
ter razliko med tankimi in debelimi hologrami. Podrobneje bomo razložili tudi
uklonsko teorijo za tanke holograme. Nato bomo nadaljevali z opisom dvojnega loma
in vpliva električnega polja na TK. Teoretičnemu delu sledi eksperimentalni del, kjer
bomo najprej opisali meritve in rezultate na TKE vzorcu. Na koncu pa bomo podali še
opis meritev in rezultatov za vzorec iz periodičnih skladov polimera in TK.
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2. Tekoči kristali
Tekoče kristale je leta 1888 po naklučju odkril botanik in kemik Friedrich Richard
Reinitzer, medtem ko je delal poskuse s holesteril benzoatom. Opazil je, da ima
holesteril benzoat dve tališči. Prvo tališče je pri 145,5°C, kjer snov postane tekoča in
motna. Pri drugem tališču pri 178,5°C pa postane tekočina prozorna. Pojav je
reverzibilen. Tekoči kristali (TK) so snovi, ki hkrati kažejo lastnosti tekočin in trdnih
snovi. Spodnja slika prikazuje prehod med fazami TK, medtem ko višamo
temperaturo, se spreminja medsebojna lega in orientacija molekul [1].

Slika 1: Faze tekočega kristala: trdna, tekočekristalna in izotropna
kapljevinska faza [2].
Tekočekristalne faze ali mezofaze nastanejo takrat, kadar ima neka snov pri prehodu
iz trdne v kapljevinsko fazo še eno ali več dodatnih faz. Mezofaze se tipično
pojavljajo v snoveh, ki imajo podolgovate oz. diskaste gradnike. Mezogene v
splošnem imenujemo molekule, ki tvorijo mezofaze. Poznamo več vrst mezofaz, kot
so nematska, holesterična in smektična. Med seboj se razlikujejo po stopnji
orientacijske in pozicijske urejenosti. Nematsko fazo bomo bolje spoznali v
naslednjem pogavju [1].
Smektične faze pa ločimo na faze A, B in C. Kadar so molekule poravnane
pravokotno na ravnino plasti, imamo smektično A fazo. Če pa so nagnjene glede na
ravnino plasti, dobimo smektično C fazo. Smektično B fazo tvorijo molekule, ki so
usmerjene pravokotno na ravnino, molekule pa so v plasti urejene v šesterokotno
mrežo [1].

Slika 2: Smektična A faza [2].
Kirakalna nematska faza kaže kiralnost (predmet, ki se razlikuje od svoje zrcalne
slike je kiralen). Za to vrsto faze je značilno, da se usmeritev molekul v prostoru vrti in
tvori strukturo vijačnice [1].
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Slika 3: Kiralna nematska (holesterična) faza [2].
V holesterični fazi ni plasti (pozicijske urejenosti).

2.1

Nematska faza

Beseda nematski izvira iz grščine in pomeni nit. Ta faza je med vsemi najbolj
enostavna. V tej fazi so dolge osi vseh molekul TK usmerjene približno v isto smer.
Težišča molekul pa so naključno razporejena po prostoru [1].

Slika 4: Urejenost molekul v nematski fazi TK [2].
Rečemo lahko, da je v tej fazi prisotna orientacijska urejenost, ne pa tudi
translacijska. Sile, ki nastanejo med molekulami, želijo dolge osi vseh molekul obrniti
v isto smer. Termične fluktuacije pa želijo vzpostaviti enakomerno zastopanost v
vseh možnih smereh. Zaradi tekmovanja med obema efektoma se vzpostavi delno
urejeno stanje, kar se v TK kaže kot nepopolna usmerjenost dolgih osi molekul.
Povprečno smer dolgih osi molekul opišemo z vektorjem nv , ki ga imenujemo direktor
[3].
Smeri ± nv , sta pri nematiku enakovredni, zato direktor ni pravi vektor, saj določa le
orientacijo, ne pa tudi smeri. Stopnjo orientacijske urejenosti molekul vzdolž smeri, ki
jo kaže direktor, podaja orientacijski ureditveni parameter S. Definiran je z izrazom
S=

3
1
,
cos 2 θ −
2
2

kjer θ označuje kot med smerjo direktorja in trenutno smerjo dolge osi molekule.
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(1)

v

Slika 5: Molekula TK nagnjena za kot θ glede na smer direktorja n [2].
Oklepaji v enačbi 1 označujejo povprečje po večih molekulah v nekem trenutku, ali
pa povprečje za eno samo molekulo v nekem daljšem časovnem intervalu. TK v
izotropni fazi nam dajo ureditveni parameter enak 0. V kolikor pa molekule ves čas
kažejo natančno v smeri direktorja, je ureditveni parameter enak 1 [3].
Termodinamični potencial, s katerim določamo ravnovesno stanje v sistemu, se
imenuje prosta energija F. Če imamo homogen vzorec, minimum F predstavlja
ravnovesno stanje prostega nematika. Vsaka elastična deformacija pomeni
odstopanje od ravnovesja, zato ima takrat nematik višjo prosto energijo. Po Landau de Gennesovi teoriji lahko zapišemo gostoto proste energije f kot:

f = fh − fe ,

(2)

kjer prvi člen fh predstavlja homogeni prispevek, drugi člen fe pa prispevek zaradi
elastičnih deformacij. Elastične deformacije lahko nastanejo takrat, kadar je sistem v
neravnovesnem stanju, ali kadar je sistem v ravnovesju in nanj delujemo z
električnim poljem ali pa sistem prostorsko omejimo [3].
Pri faznem prehodu, ki se zgodi zaradi spremembe temperature, imamo manj
urejeno fazo pri višji temperaturi in bolj urejeno fazo pri nižji temperaturi.
Spremembo, ki se zgodi pri faznem prehodu, lahko opišemo z ureditvenim
parametrom, ki je enak 0 pri višje temperaturni fazi in različen od 0 pri nižje
temperaturni fazi. Fazni prehod lahko pri nekaterih snoveh opišemo tudi z zlomom
simetrije. V izotropni fazi je rotacija okoli katerekoli osi invariantna, kar pomeni, da se
ob poljubni rotaciji koordinatnega sistema nič ne spremeni pri matematičnem opisu
pojavov. V nematski fazi pa je invariantna samo rotacija okoli osi, ki je vzporedna s
smerjo direktorja [3]. Pri prehodu iz izotropne v nematsko fazo se simetrija sistema
zniža.
Landau - de Gennesova teorija tekočih kristalov v okolici prehoda iz izotropne v
nematsko fazo predpostavlja, da je prosta energija sistema f funkcija ureditvenega
parametra in da ravnovesna vrednost S ustreza lokalnemu minimumu proste energije
∂ f /∂ S = 0. Kadar je fazni prehod zvezen ali šibko nezvezen, je S blizu faznega
prehoda majhen, zato lahko prosto energijo razvijemo v vrsto po ureditvenem
parametru. Homogeni prispevek fh lahko tako zapišemo kot:
fh =

a
b
c
(T − Tm ) S 2 − S 3 + S 4 ,
2
3
4
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(3)

kjer so a, b in c materialne konstante v homogenem tekoče kristalnem vzorcu.
Tm pomeni maksimalno temperaturo podhladitve, kjer se zgodi fazni prehod. V
razvoju moramo upoštevati vsaj člen 4. stopnje, da dobimo končno vrednost S. Tak
opis zadostuje za kvalitativen opis prehoda [3].
v

Elastični prispevek dobimo tako, da upoštevamo vse kombinacije odvodov n in
odvodov S, ki ustrezajo simetriji sistema v ravnovesni fazi. Ravnovesna faza pa
ustreza homogeni urejenosti sistema vzdolž izbrane orientacije in prostorsko
neodvisni vrednosti ureditvenega parametra. Tako dobimo :
fe =

L1
L
2
v 2
v 2
∇S + 2 S 2  ( ∇ ⋅ n ) + ( ∇ × n )  ,


2
2

(4)

kjer sta L1 in L2 temperaturno neodvisni elastični konstanti [3].

Slika 6: Odvisnost fh od S. Potek krivulje je odvisen od temperature. Izotropno fazo
imamo pri temperaturi T1, nematsko fazo pa pri T4 [3].
V homogeni fazi, v kateri kažejo vse molekule v isto smer, je fe = 0. Vrednost S je
določena tako, da je gostota energije najmanjša. Na sliki 6 je prikazana gostota
proste energije (njen homogeni prispevek) v odvisnosti od ureditvenega parametra
pri različnih temperaturah.
Krivulje na sliki 6 so temperaturno odvisne. To se vidi iz enačbe (3), ki podaja
narisane krivulje. V stabilni izotropni fazi je temperatura T1 najvišja. Tam imamo
samo en minimum pri S = 0. Ko se temperatura približuje temperaturi faznega
prehoda T2, dobimo pri S > 0 še drugi minimum, ki predstavlja metastabilno
nematsko fazo. Ob faznem prehodu T3 dobimo dva enakovredna minimuma.
Izotropna in nematska faza sta takrat obe stabilni. Če temperaturo še znižamo,
pridemo v stabilno nematsko fazo, kjer minimum pri S = 0 izgine in imamo samo
minimum pri S> 0. Takrat je temperatura enaka T4. V primeru nenadne ohladitve iz
izotropne v nematsko fazo se zgodi prehod iz stabilne izotropne faze, ki jo vidimo pri
temperaturi T1, v stabilno nematsko fazo pri temperaturi T4 v zelo kratkem času.
Vmesnih faz ne opazimo, ker je prehod zelo hiter [3].
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3. Polimeri in elastomeri
Polimerne verige so ponavadi sestavljene iz velikega števila enakih kemičnih skupin
– monomerov. Vezi med monomeri so običajno kovalentne.
Na lastnosti polimerov vplivajo številni dejavniki, kot so zgradba monomerov, dolžina
in prepletenost polimernih verig ter mobilnost glavnih in stranskih delov verige. Ti
dejavniki določajo velikost modula elastičnosti in strižnega modula, a bolj kot vse
drugo je pomembna temperatura polimera. Glede na temperaturo ločimo štiri
območja:
1. Trdno elastično področje: polimeri so trdi in krhki. Strižni modul G ima
vrednost od 102 do 104 MPa, Youngov modul E pa od 102 do 103 MPa.
2. Področje mehčanja (prehod): povišana temperatura povzroči, da se polimerne
molekule med seboj premikajo.
3. Gumasto elastično področje: Strižni modul je 0,1 do 100 MPa. Dobimo velike
elastične deformacije pri majhnem modulu elastičnosti od 2 do 600 MPa.
4. Talilno področje (viskozni tok). Polimerni material se stali, postane talina [4].
V najpreprostejšem modelu lahko predpostavimo, da med monomeri ni interakcij, kar
pomeni, da se monomeri povezujejo v naključnih smereh in tvorijo naključno verigo.
v
Povprečna razdalja med začetkom in koncem verige ree se povečuje sorazmerno s
korenom števila monomerov v verigi (N), kar opišemo z enačbo:
v
r ee2 = Na 2 ,

(5)

kjer je a dolžina posameznega monomera. Razdalje med začetkom in koncem
posamezne verige so porazdeljene po Gaussovi porazdelitvi okoli povprečne
vrednosti. V takšnem stanju je entropija največja, ker je število vseh možnih
konformacij verige takrat največje [5].
Polimerne verige se med seboj lahko povežejo z mostovi ali zamreževalci, tako
nastane elastomer, ki je trši in bolj odporen na plastične deformacije. Mehanske
lastnosti elastomera so odvisne od tipa zamreževalca ter njegove koncentracije.
Zamreževalci so lahko kratki in togi ali pa dolgi in prožni [6].

3.1.

Tekočekristalni polimeri

Tekočekristalni polimeri so snovi, ki združujejo lastnosti polimerov in tekočih kristalov.
Mezogeni se povezujejo v verige oz. makromolekule. Lega mezogenov nam pove za
katero vrsto TK polimera gre. Mezogeni se lahko vežejo v glavno verigo, ali pa se
vežejo prečno kot stranske verige ali oboje [7].

10

Slika 7: Shema različnih TK polimerov. Zeleni gradniki so mesogeni, vijolični
pa običajni monomeri. a) prikazuje mezogene v glavni verigi, b) prikazuje
mezogene v stranski verigi, c) kombinacija mezogenov v stranski in glavni
verigi [7].
Mezogeni, ki so vključeni v osnovno polimerno verigo, se lahko orientacijsko uredijo
podobno kot običajni TK, s tem pa se ohranijo tudi nekatere tekočekristalne lastnosti.
Poznamo dva načina vezave mezogenov v glavno verigo, to sta:
1. Vezava iz samih aromatksih obročev oz. togih delov (slika 8).
2. Togi deli so v glavni verigi med seboj sklopljeni z gibljivimi vezmi.

Slika 8: Polimerna veriga sestavljena zgolj iz aromatskih obročev [7].
Vez, ki jo prikazuje slika 9 je metilen. Vezi med mezogeni so gibljive in omogočajo
lažjo razporeditev polimerov v TK faze [7].

Slika 9: Gibljiva veriga TK polimera. Vezni člen je metilen [7].
Polimerne verige imajo običajno TK območje nad temperaturo pri kateri se polimeri
že razkrajajo. Če so mezogeni vezani prečno kot stranske skupine na glavni verigi, je
temperaturno območje TK lastnosti veliko večje. Polimeri, ki imajo toge glavne verige
imajo visoke temperature steklastega prehoda, zaradi česar je TK lastnosti težje
11

opazovati. Nižja ko je temperatura steklastega prehoda, bolj je glavna veriga gibljiva.
Mezogen je običajno sestavljen iz več aromatskih obročev, v glavno verigo se veže z
metilensko vezjo (slika 10). Temperatura prehoda je odvisna od dolžine vezi oz.
števila metilenskih skupin. Kratke vezi tvorijo nematske faze, dolge pa smektične
faze [7].

Slika 10: Gibljiva metilenska vez z mezogeni v stranskih skupinah [7].
Iz trdnih in stabilnih TK polimerov je mogoče izdelati zelo trpežne industrijske
materiale, kot so kevlar (iz njega so narejeni neprebojni jopiči), nomex (negorljiv
material) [8], nylon (zelo vzdržljiv), gore-tex (vodoodporen material) [9], idr.
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4. Elastomeri
Elastomeri so amorfni polimeri, ki jih lahko raztezamo. Po raztezanju se lahko
povrnejo v začetno obliko. To se zgodi, ko je temperatura elastomera nad steklastim
prehodom, pod njim pa so elastomeri trdni. Polimerne verige so povezane s
kovalentnimi mostovi. Ko je elastomer neraztegnjen, so polimerne verige naključno
zvite, ko elastomer raztegnemo pa se poravnajo [10].

Slika 11: Verige elastomera a) neraztegnjene b) raztegnjene. Črne pike
označujejo mesta zamreženja [10].
Raztezanje polimernih verig zmanjšuje možnost naključne razporejenosti verig, s tem
pa je manjša tudi entropija snovi. To povzroči, da začnejo delovati sile, ki verigo želijo
povrniti v začetno obliko. Elastičnost elastomerov je torej posledica spremembe
entropije [11].

Ko je snov raztegnjena, kovalentni mostovi preprečijo gibanje verig druga mimo
druge, s tem pa se zviša mejna napetost, pri kateri nastopi plastična deformacija. Ko
se elastomer ohlaja, postaja steklast in delno kristalizira, a le za par odstotkov, saj je
neurejenost verig ena njegovih glavnih značilnosti. V kolikor se elastomer ohladi pod
temperaturo steklastega prehoda, postane drobljiv.
Uporaba elastomerov v industriji izkorišča njihove velike raztezke. Ojačajo pa jih z
vulkanizacijo. Vulkanizacija elastomerov pomeni ojačanje razteznih lastnosti. Med
verigami se pri tem ustvarjajo mrežne povezave na širokem temperaturnem območju.
Vezi se lahko tvorijo s peroksidi, ioniziranim sevanjem, najbolj pogosto pa z
žveplenimi spojinami [12].

4.1. Tekočekristalni elastomeri
Tekočekristalni elastomeri (TKE) združujejo anizotropne lastnosti tekočih kristalov
(orientacijski red mezogenov) in elastične lastnosti elastomerov. To pa popestri
fizikalne lastnosti elastomerov. Osredotočili se bomo na nematske TK elastomere, ki
13

so elastične snovi z makroskopskimi lastnostmi nematskih tekočih kristalov. Gre za
amorfne trdne snovi [5]. V nadaljevanju bomo opisali tri za TKE značilne pojave, ki
nastanejo kot posledica povezave med elastičnostjo in nematsko orientacijsko
urejenostjo.

Slika 12: Nematski elastomer, kjer so mezogeni v stranskih vejah vsi
orientirani v eno smer. Rdeče
povezave ponazarjajo kovalentne vezi
(zamreženja) med polimernimi verigami [10].
4.1.1. Termo - mehanski pojav
V enodomenskem nematskem elastomeru se anizotropna TK urejenost pojavi na
makroskopskem nivoju. Snov iz katere je vzorec, se zato lahko enoosno raztegne
tudi na 400% začetne dolžine (slika 14)[5]. Prisotnost anizotropije opazimo toliko
časa, dokler mezogeni tvorijo nematsko fazo, katera pa izgine pri temperaturi TNI. Na
tej točki se pojavi fazni prehod iz nematske v izotropno fazo oz. paranematsko fazo.
Razmerje med dolžino elastomera v izotropni fazi L0 in nematski fazi L označimo kot
L
λ = . Odvisnost λ (T ) je prikazana na sliki 14 levo in jo opisuje zveza
L0
ξ

 T 
λ = 1 + α 1 −  ,
 TNI 

(6)

kjer sta α in ξ konstanti. Eksponent ξ ima za večino nematskih elastomerov vrednost
med 0,1 in 0,4. S TNI označujemo nematsko – izotropni prehod [10].

Slika 13: Raztezek oz. skrčitev elastomera v smeri direktorja n pri segrevanju
oz. ohlajanju [10].
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Pri ohlajanju se elastomer raztegne, mezogeni v njem pa se orientirajo v smer
direktorja n, pri segrevanju pa se le-ta skrči (slika 13) [10].
Ob spremembah temperature togo vpeti elastomer ne spreminja oblike, ampak deluje
s silo na stene, med katere je vpet. Pri T < TNI snov deluje na stene s silo, ki je
sorazmerna notranjim napetostim v snovi, ki se prosto razteza. V bližini faznega
prehoda to sorazmerje izgine. To se zgodi zato, ker izginja tudi nematska ureditev.
Le-ta pa prispeva k sili, katera deluje na stene [9,11].

Slika 14: Relativni raztezek nematskega elastomera pri segrevanju (levo). Ko
je snov v nematski fazi se raztegne v smeri nematskega direktorja. Pri
temperaturi prehoda v izotropno fazo, ki je označena s puščico, pa se zelo
hitro skrči. Desni graf prikazuje mehansko napetost, s katero deluje vpet
nematski elastomer na stene. Tanka črta podaja negativne vrednosti iz grafa
na levi. Če primerjamo meritve napetosti in to črto vidimo, da velja sorazmerje
pri nizkih temperaturah, blizu faznega prehoda pa izgine [14].
Opisan termo-mehanski pojav, ko v bližini faznega prehoda tekočekristalna snov
izgubi anizotropijo in se skrči, se je izkazal za zelo uporabnega na večih področjih.
Kompozit nematskega elastomera je na primer lahko kot prevleka nanešen na
izotropni elastomer. Le-ta se pod toploto ukrivlja kot bimetalni trak. Ko elastomer
segrevamo se ta približuje izotropni fazi. Tekočekristalna urejenost začne izginjati,
vzorec pa se začne krčiti [15].
Nenadne spremembe raztezka pri faznem prehodu iz nematske v izotropno fazo
lahko vzbudimo tudi z obsevanjem s svetlobo in z zunanjim električnim poljem. To
dejstvo pomeni, da so nematski elastomeri primerni za izdelavo umetnih mišic.
Izdelujejo jih na primer iz tribločnega kopolimera RNR [16]. Ta je sestavljen iz
nematskega elastomera v sredini (N) in dveh izotropnih elastomerov ob straneh (R)
(slika 15). Tribločna struktura je pomembna, da se obdrži enodomenska nematska
struktura, saj bi molekule ob krčenju in širjenju lahko zdrsnile in se tako naključno
orientirale po snovi.
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Slika 15: Polimerna umetna mišica (b) sestavljena iz tribločnih kopolimernih
verig, ki jih sestavljata nematski elastomer (N) in izotropen elastomer (R) [16].
Poskusi z vzorcem velikosti 1,5×3 cm2 in debelino 50-100 µm so pokazali, da se
umetna mišica skrči za okoli 35-45% v smeri direktorja. Tlak, ki se je pri tem ustvaril
je bil 210 kPa [16].
4.1.2. Opto - mehanski pojav
Značilnost nematskih elastomerov so tudi izraziti opto-mehanski pojavi. Osvetlitev
običajno vpliva na nematsko ureditev s spreminjanjem izomerije. Mezogeni paličaste
oblike, običajno na osnovi azobenzena, se ukrivijo, ko absorbirajo foton določene
valovne dolžine [13].
Proces imenujemo fotoizomerizacija, če se po absopciji svetlobe zamenjata cis in
trans izomeriji (slika 16). Pri azomezogenih se spreminja orientacija dvojne dušikove
vezi [17]. Azobenzen pridobivamo z reprodukcijo nitrobenzena preko cinka v baznem
okolju. Kemijska formula za azobenzen je C12H10N2 oz. drugače zapisano C6H5 – N =
N – C6H5 . Dvojna vez med atomoma dušika lahko absorbira foton, pri tem pa se
spremeni oblika molekule. Taki pretvorbi molekule, kjer empirična formula ostane
enaka, pravimo izomerizacija. Poleg svetlobnega obsevanja, katerega posledica je
prehajanje iz trans v cis stanje in obratno, pa lahko s segrevanjem pospešimo cistrans izomerizacijo. Izkaže se, da je trans izomer azobenzena termično bolj stabilen
od cis izomera [6].
Kinetiko fotoizomerizacije bomo opisali v nadaljevanju.

Slika 16: Prehod med cis in trans izomeroma ob dvojni dušikovi vezi se zgodi
pod vplivom svetlobe z določeno frekvenco [13].
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Fotoobčutljiva molekula v trans stanju ima mezogene lastnosti in se poravna v skladu
z TK ureditvijo. Ob preskoku v cis stanje se pojavi zmanjšanje nematskega reda
(slika 17), ki v osnovi zniža temperaturo faznega prehoda [10]. Resonančna valovna
dolžina λt-c za prehod trans → cis je odvisna od kemične vrste azomezogena. Prehod
cis → trans se običajno zgodi pri daljši valovni dolžini λc-t > λt-c . Poleg tega cis-trans
izomerizacija poteka tudi spontano. Pri višjih temperaturah je relaksacija nazaj v
trans stanje hitrejša (slika 18 desno) [14].

Slika 17: Fazni prehod iz nematske v izotropno fazo in obratno zaradi osvetljevanja
vzorca [13].

Slika 18: Mehanska napetost v nematskem elastomeru pri osvetljevanju
(levo), relaksacija elastomera (desno) [14].
4.1.3. Mehka elastičnost
Pojav, ki ga imenujemo mehka elastičnost, je povezan z rotacijami nematskega
direktorja. Tekočekristalni elastomeri so zelo gibljivi na molekularni ravni. To
povzroči, da se direktor lahko obrne že pri majhnih mehanskih napetostih. Rotaciji
direktorja sledijo tudi polimerne verige. Oblika porazdelitve verig in s tem entropija pa
ostaneta nespremenjeni. Prosta energija se ne zviša, čeprav je prišlo do neobičajne
deformacije (slika 19) [5].
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Slika 19: Direktor n0 v nematskem elastomeru (paralepiped) se obrne za π/2 v
lego n in polimerne verige (elipsoid ) mu sledijo [5].
Če vzorec natezamo v prečni smeri na direktor se najprej obnaša klasično, po
Hookovem zakonu. Ko pa dosežemo določen nivo deformacije se začne v vzorcu
obračati smer direktorja nv proti smeri sile. Ob tem pa ni potrebno dovesti nobene
energije. Zaradi togosti vezi, ki povezujejo polimerne verige in mostove je v realnem
TKE nekaj izgub. Ko je direktor popolnoma obrnjen, se vzorec spet obnaša običajno,
se pravi, da napetost narašča z naraščanjem raztezka (slika 20). Obračanje
direktorja po vzorcu ne poteka povsod v isto smer. Pojavljajo se območja, znotraj
katerih je direktor zasukan za nasprotna kota ±ϕ . Vzorec v takem stanju je optično
nehomogen in močno siplje svetlobo pravokotno v smeri na domene [6].

Slika 20: Natezna napetost TK elastomera v odvisnosti od raztezka, v smeri
pravokotno na direktor v točkah A in C vidimo klasično elastično obnašanje,
vmes pa je področje mehke elastičnosti B [17].
4.1.4.1.

Fotoizomerizacija azobenzena

Izomerizacija azobenzena poteka v več korakih (slika 21). Foton UV svetlobe
povzroči, da elektron skoči iz najvišje še zasedene molekulske orbitale (HOMO) v
najnižjo nezasedeno orbitalo (LUMO). Pri tem procesu (π → π*) se oblika molekule
ne spremeni. Šele ko je molekula v vzbujenem LUMO- trans stanju, se lahko
spremeni v cis konformacijo, vendar mora za to prejeti še aktivacijsko energijo Ea,1.
Za prehod iz HOMO-cis nazaj v HOMO-trans stanje pa je potrebna energija Ea,2 [18].
Tipične vrednosti Ea,1 in Ea,2 so v enotah eV:
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∆Ea ,1 = 85

kJ
5, 3125 ⋅10 23 eV
=
≈ 0,9eV / molekul
mol 6 ⋅1023 molekul

∆Ea ,2 ≈ 1eV / molekul

Slika 21: Energijski diagram izomerizacije azobenzena pri obsevanju [18].
4.1.4.2.

Kinetika procesa foto-izomerizacije

Koncentracija cis izomerov azobenzena odločilno vpliva na mokroskopske
spremembe dolžine vzorca svetlobno občutljivega tekočega kristalnega elastomera.
Ker je za trans stanje energijsko ugodnejše kot cis stanje, je zato trans izomer bolj
stabilen. Med obsevanjem se med trans in cis izomeri vzpostavi ravnovesje:
k1


→ cis ,
trans ←

k2

(7)

s kinetičnima konstantama k1 in k2 v desno in v levo smer [18].
Koncentracijo izomerov v stanju HOMO označimo s Ctrans in Ccis , koncentracijo
izomerov v stanju LUMO pa z zvezdico. S Ct in Cs označimo skupni koncentraciji
(HOMO + LUMO) obeh izomerov, v reakcijskem ravnovesju pa sta ustrezni vrednosti
Ct0 in C c0 . Vsota koncentracij vseh štirih možnih stanj izomerov azobenzena je
konstantna:
*
*
Ctrans + Ctrans
+ Ccis + Ccis
= Ct + Cc = Ct0 + Cc0 = C0 .

(8)

Zapišemo diferencialno enačbo in jo integrirajmo od začetka osvetljevanja:

−

∫

dCt
= k1Ct − k2Cc = k1Ct − k2 (C0 − Ct )
dt

Ct

C0

t
dCt
= ∫ dt ,
t0
k 2C0 − ( k1 + k2 )Ct
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(9)
(10)

 k C − ( k1 + k2 ) Ct 
−1
ln  2 0
 = t − t0 ,
k1 + k2 
−k1C0

Cc = C0

(11)

k1
1 − exp  − ( k1 + k 2 )( t − t0 )  .
k1 + k2

(

)

(12)

Pri konstantnem obsevanju koncentracija cis izomerov, ki v glavnem prispevajo k
destabilizaciji urejenosti TK, narašča eksponentno s karakterističnim časom τ sv :


 t − t0  
Cc = Cc0 1 − exp  −
  ,
 τ sv  


(13)

kjer je τ sv povezan s kinetičnima konstantama k1 in k2 kot:

τ sv =

1
.
( k1 + k2 )

(14)

Vrednosti k1 in k2 sta odvisni od narave vzorca, vrednost k1 pa tudi od intenzitete
svetlobe, s katero obsevamo vzorec. Ko se obsevanje preneha, se cis izomeri preko
termičnih fluktuacij začnejo vračati v trans konformacijo. Upoštevati moramo proces s
kinetično konstanto k2 :

−

dCc
= k2Cc .
dt

(15)

Integriramo v mejah od ravnovesnega C c0 do nekega C po poljubnem času t :
−∫

C

Cc0

t
dCc
= ∫ dt ,
t0
k 2 Cc

C = Cc0 exp  − k 2 ( t − t0 )  .

(16)
(17)

Vračanje cis izomerov v trans obliko je prav tako eksponentno, le da z drugim
karakterističnim časom τ t = k2−1 . Reakcija je močno odvisna od temperature T,
povezavo pa izraža empirična Arrheniusova enačba:

 E 
k2 = A exp  − a ,2  ,
 kT 

(18)

kjer je k Boltzmanova konstanta, Ea ,2 pa aktivacijska energija na molekulo [18].
4.1.4.3

Vpliv izomerizacije na dolžino svetlobno občutljivega TKE

Ko osvetljujemo svetlobno občutljiv TKE s svetlobo primerne valovne dolžine, se
zaradi izomerizacije molekul azobenzena zmanjša orientacijski red. V
monodomenskih TKE je parameter reda S sorazmeren makroskopski spremembi
dolžine vzorca λ (termo-mehanski pojav). Nižji parameter reda S torej pomeni
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skrčitev vzorca. Prehod med nematsko in izotropno fazo se zgodi pri temperaturi TNI,
ki je odvisna od koncentracije cis izomerov azobenzena (slika 22). Velike
makroskopske spemembe dolžine opazimo, če je poskus izveden pri temperaturi T,
za katero velja:
TNI (cis) < T <TNI (trans).

(19)

Rumeni trak na sliki 23, ki predstavlja vzorec TKE, je vpet med dva črna lističa
lepilnega traku. Na spodnjem delu je vzorec obtežen z utežjo. Označena je vertikalna
v
smer direktorja n . V prvi fazi poskusa (slika 23 (a)) vzorec ni osvetljen in se nahaja
v nematski fazi. Polimerne verige so anizotropne oblike z daljšo osjo elipsoida v
vertikalni smeri. Ko na vzorec posvetimo z UV svetlobo (slika 23 (b)), poteče
izomerizacija iz trans v cis konformacijo, zato vzorec preide v izotropno fazo.
Polimerne verige preidejo v sferično obliko, zato se vzorec v vertikalni smeri močno
skrči, v prečni smeri pa se nekoliko raztegne [4].

Slika 22: Ilustrativna skica svetlobno inducirane spremembe parametra reda S
od temperature v TKE z dodatkom azomezogena [18].

Slika 23: Vzorec monodomenskega TKE v temi (a) in osvetljen z UV svetlobo (b)
[18].
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5. Holografsko vzorčenje TKE
5.1.

Optična holografija

Veda holografija govori o izdelavi hologramov, ki so nekakšna naprednejša oblika
fotografij, saj poleg informacije o intenziteti hranijo tudi informacjo o fazi. To pa
omogoča prikazovanje predmetov v treh dimenzijah. Uprabni pa so tudi za
skladiščenje podatkov. Prvi je zamisel o hologramih dobil madžarski fizik Dennis
Gabor, leta 1948. Zanjo je dobil tudi Nobelovo nagrado [19].

5.2. Zapis amplitudnih hologramov
v

V prostoru imamo referenčni žarek s kompleksno amplitudo Er ( r ) in predmetnim

v

žarkom Ep ( r ) . Prvi in drugi žarek morata biti prostorsko in časovno koherentna, da
se na vzorec zapiše interferenčna slika obeh žarkov. Ko pa kasneje odstranimo
predmet, lahko njegovo sliko vidimo s pomočjo referenčnega žarka. Na osvetljeni
plošči, v katero zapisujemo hologram, je zaradi koherentnosti obeh žarkov skupna
amplituda optičnega polja podana kot vstota obeh:
E0 = E p + Er .

(20)

Gostota svetlobnega toka je:
*
v
I 0 ( r ) = ( E p + Er )( E p + Er ) = I p + I r + E *p Er + E p Er* .

(21)

Na holografsko ploščico se bo zapisala interferenčna slika I 0 . Ploščica počrni tako,
da je amplitudna prepustnost enaka t = I 0 . Ko razvit hologram ponovo osvetlimo, le
da sedaj z referenčnim žarkom Er , se potem, ko žarek preide skozi hologram, pojavi
valovanje EH z amplitudo:
v
E H ( r ) = tEr = E r ( I p + I r + E *p Er + E p Er* ) .

(22)

Če upoštevamo definicije svetlobnih tokov, izraz krajše zapišemo kot:
E H = Er ( I r + I p ) + I r E p + Er2 E *p .

(23)

Osvetlitveni žarek Er predstavlja prvi člen v enačbi. Ta pa je pomnožen z vsoto
svetlobnih tokov obeh začetnih valovanj. Predpostavimo lahko, da je E p precej
manjši od Er . Člen I p lahko zanemarimo. Prvi člen Er Ir je del referenčnega žarka, ki
nadaljuje svojo pot skozi hologram.
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Najbolj pomemben je drugi člen I r E p oz. predmetno valovanje, ki je pomnoženo z
intenziteto referenčnega valovanja. To valovanje je popolna rekonstukcija prvotnega
predmetnega valovanja E p , ki se za hologramom širi enako, kot se je prej
predmetno valovanje, če izvzamemo spremembo amplitude. Predmetni žarek daje
virtualno sliko predmeta in divergira v smeri stran od holograma.
Tretji zaporedni člen predstavlja konjugirani žarek predmetnemu žarku, ki je enako
močan, vendar ima nasprotno smer. Ta žarek daje realno sliko predmeta, ki jo lahko
vidimo, če postavimo zaslon na pravo razdaljo.
Primer opisan zgoraj govori o kolinearnem hologramu. Negativana stran tega
primera je v tem, da se predmetni, konjugirani in referenčni žarki prekrivajo, kar ni v
našem interesu. Omenjene žarke lažje ločimo, če predmetni žarek na površino
vzorca pada pod kotom θH. V tem primeru govorimo o izvenosni holografiji.
Predmetni žarki so zelo redko ravni, saj pridejo od ukrivljene površine predmeta, zato
so rahlo divergentni (slika 24).
Vse to vpliva na izraz (23), a za velike razdalje in dobro prostorsko ločljivost
obravnava kolineranega holograma zadošča [20].

Slika 24: (a) Referenčni in predmetni žarekt z interferenco ustvarita hologram. (b)
Pri ponovni osvetlitvi holograma z referenčnim žarkom se popolnoma rekonstruira
predmetni žarek, dobimo pa še konjugirani realni žarek. Kot θH se ohranja [20].

5.3.

Izdelava optičnih holografskih mrežic

Če obsevamo svetlobno občutljiv TKE z interferenčnim poljem dveh ali več ravnih
valovanj, lahko izdelamo periodične strukture imenovane optične holografske
mrežice. Holografske mrežice spadajo v katerogorijo fotonskih kristalov. Medij na
katerega želimo zapisati hologram, je v splošnem lahko katerakoli snov, v kateri se
kot posledica osvetljevanja spremeni lomni količnik ali pa absopcijski koeficient [20].
Fotonski kristali so periodične strukture makroskopskih dielektirčnih območij.
Predstavljajo optično analogijo kristalov. Za določena frekvenčna območja
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elektromagnetnega valovanja se v fotonskih kristalih tvorijo prepovedani pasovi. S
kombinacijo prepovedanih pasov ter defektov v periodični strukturi lahko
nadzorujemo propagacijo svetlobe po kristalu. To vodi do številnih aplikacij, kot so
optični resonatorji, valovni vodniki, interferenčni filtri in mikro laserji. Slednji so zelo
pomembni pri izdelavi optičnih čipov, ki so sestavni del optičnih računalnikov
prihodnosti [6].
Najbolj preprosti fotonski kristal oz. holografsko mrežico dobimo, ko na medij na
katerega zapisujemo, vpadata le dve koherentni ravni valovanji. Vzemimo primer, ko
je vzorec pravokoten na ravnino holograma, interferirajoči zapisovalni valovanji pa
vpadata na površino materiala z iste strani in pod istim kotom, vendar nasprotno
predznačeni. Mrežico, ki je tako izdelana, imenujemo prepustna holografska mrežica.
Če pa je vzorec paralelen glede na ravnino holograma, sta zapisovalni valovanji
simetrični glede na površino materiala. Ko vpadata nanj z različnih smeri, govorimo o
odbojni holografski mrežici. Dvodimenzionalne periodične strukture lahko ustvarimo s
pomočjo treh ali več valovanj. Tam, kjer s sekajo koherentni laserski žarki nastane
interferenčno območje z maksimumi električnega polja, ki ustvarjajo želeno
periodično kristalno strukturo. Če v tako območje vstavimo svetlobno občutljiv TKE,
se mu v točkah maksimalne intenizitete bistveno bolj spremeni lomni količnik, kot v
minimumih. Tako nastanejo področja s periodično modulacijo lomnega količnika [20].
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6. Optične uklonske mrežice
6.1.

Splošna teorija uklonskih mrežic

Na sliki 25 vidimo splošen problem uklonskih mrežic. Upoštevati moramo različne
parametre mrežice. Vpadni žarek pade na površino materiala mrežice pod kotom θ.
Mrežica je lahko nagnjena pod kotom φ. Razmik mrežice je običajno podan v
recipročnem prostoru z valovnim vektorjem mrežice K = 2π/Λ, kjer Λ označuje
periodo mrežice. Povprečne dielektrične konstante zunanjih območij (1,3) in v snovi
(2) so označene z ε1-3. Debelina mrežice je d.
Najbolj splošen pristop k optičnim uklonskim mrežicam je dosledna valovna teorija
(ang. Rigorous coupled-wave RCW), ki k splošnemu problemu pristopa brez približka
[21].
Potrebno je poiskati rešitve valovne enačbe pri prehodu svetlobe skozi končno plast,
katera je podana z:
 2π x 

 Λ 

ε ( x, y ) = ε 2 + ∆ε cos 
(24)

Slika 25: Geometrija problema prehoda svetlobe skozi uklonsko mrežico [22].
Za uklonski izkoristek mrežice je pomemben tudi kontrast mrežice, ki ga podaja izraz:

γ=

π∆ε d
,
2λ ε 2 cos θ ′

kjer je sin θ ′ = ( sin θ ) ε 2 / ε1 .
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(25)

Ta parameter narekuje, kako izrazito se energija pretaka iz vpadnega v uklonjene
žarke. Druga pomembna zveza je
cos θ B =

mλ
,
2Λ

(26)

poznana kot Braggov pogoj ali Bragg-ov kot, pri čemer je m = 1, 2, 3, ... celo število,
θB pa označuje kot med mrežnim vektorjem K in valovnim vektorjem vpadne svetlobe
v mediju ε2.

6.2.

Tanki in debeli hologrami

Običajno govorimo o dveh vrstah hologramov debelih in tankih. Mislili bi, da to
razlikovanje izhaja iz debeline mrežic, ampak to ne drži. Celo več, obstaja več
definicij, kaj pomeni debelo ali tanko. Najpreprostejša definicija je orisana na sliki 26.
Tam lahko vidimo uklonski izkoristek glede na odstopanje od Braggovega kota za
različne vrednosti d/Λ. Opazno je naslednje splošno obnašanje: z naraščanjem
debeline mrežice d, ki je izražena v enotah periode mrežice Λ, narašča tudi kotna
občutljivost mrežice. Med tanko in debelo mrežico je izbrana meja 10. Takšna
definicija je intuitivna, saj je „debelina“ mrežice res odvisna od njene debeline, pri
čemer je meja med obema režimoma dobro določena. Vendar pa je taka razdelitev
mrežic preveč preprosta za resno teoretično analizo. Namesto tega, lahko mrežice
razdelimo glede na to, kakše približke lahko naredimo. Najsplošnejši pristop je
Rigorozna teorija sklopljenih valovanj, ki v osnovi pomeni reševanje valovne enačbe
v mediju s periodično moduliranim lomnim količnikom, pogosto pa uporabimo različne
bolj ali manj grobe približke, v upanju na analitične rešitve. Te so primernejše kot
numerične rešitve, saj omogočajo, da lahko povzamemo splošne lastnosti mrežice.
Najpogosteje uporabljeni približki so naslednji [21] :
-

Približek tanke mrežice oz. Raman-Nathov približek ([23]),

-

Približek debele mrežice oz. Braggov režim (Kogelnik [24]).

Slika 28 kaže nekatere razlike med približki. Najbolj opazna je razlika med najvišjimi
dosegljivimi uklonskimi izkoristki. 100% izkoristek je mogoče doseči zgolj v „debeli“
mrežici, medtem ko je najvišja vrednost za „tanko“ mrežico omejena z Besselovo
funkcijo prvega reda na 34%. Uklonski izkoristek je razmerje med intenziteto
uklonjenega žarka in intenziteto vpadnega žarka [21].
Obstajajo različni parametri, ki določajo relevantnost približkov. Na njihovi osnovi so
bili izpeljani preprosti kriteriji [21]:
- Za Raman-Nathov približek (tanke mrežice) velja kriterij Q′γ ≤ 1 z
Q
2πλ d
=
Q′ =
cos θ
ε 2 Λ 2 cos θ
-

Za Braggov približek (debele mrežice) velja kriterij
ρ = Q ′ / 2γ = ( 2λ 2 / Λ 2ε 2 ) ≥ 10 .
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Slika 26: Kotna odvisnost uklonskega izkoristka za različno debele uklonske
mrežice [21].

Slika 27: Uklonski izkoristek kot funkcija uklonskega kontrasta mrežice γ, za
debele in za tanke mrežice [21].
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Slika 28: Režimi ustreznosti različnih približkov [21].

6.3.

Tanke mrežice in Raman – Nathov režim

Eno prvih analitičnih teorij (1936) sta razvila Raman in Nath, ko sta poizkušala
razumeti uklon svetlobe z ultrazvokom. Branje njunega članka predstavlja koristno
osnovo, iz katere je razvidno, kako je teorija napredovala skozi leta. Svojo analizo
začneta na osnovi geometrije, pri čemer opažata, da optična mrežica popači fazo
vstopnega ravnega valovanja od

EV = Aeiωt
(27)
v

EU = e

 d µ ( x) 
iω  t −

c 


(28)

Tu je ω krožna frekvenca svetlobe, d je debelina mrežice in µ(x) lomni količnik, ki se
2π x
spreminja po zvezi µ ( x ) = µ0 − µ sin
. Polje svetlobe na oddaljenem zaslonu je
Λ
nato izpeljano iz Fraunhoferjevega uklonskega integrala [21].
Pri tem ima pomembno vlogo parameter ν:
v = k µ d = 2πµ d / λ .

(29)

Izraz za intenziteto m-tega uklonskega reda je zelo preprost:
I m ∝ J m2 (v ) .

(30)

Rezultat je povzet na sliki 29. Začne se z uklonskim kontrastom mrežice ν = 0, kjer je
vsa moč koncentrirana v „ničtem redu“. Z naraščanjem uklonskega kontrasta mrežice
se pričnejo pojavljati višji redi, na račun ničelnega reda. Ničelni red nato čez nekaj
časa ponovno naraste, saj je periodičen, kot ničta Besselova funkcija prvega reda.
Uklonski izkoristek višjih uklonskih redov opisuje Besselova funkcija ustreznega reda,
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  2πµ d  
z vrhom intenzitete pri I m, MAX ∝  J m2 
  . Parameter µ in parameter ∆ε iz
  λ  MAX
∆ε
enačbe 24 povezuje zveza: µ =
. Iz te zveze dobimo potem tudi povezavo med
2 ε2
ν in γ iz zveze 25, ki je oblike : ν = 2γ ⋅ cos θ ′ . Za majhne kote potem sledi cos θ ′ ≈ 1 in
ν = 2γ .
Posledično se uklonski izkoristek določenega vrha nikoli ne približa vrednosti 1 [21].

Slika 29: Uklonski profili za različne uklonske kontraste mrežic ν. Pri m-tem
redu se intenziteta spreminja sorazmerno J m2 (ν ) [21].

Slika 30: Beslove funkcije Jm2(ν) za različne ukonske rede m=0,1,2.
Prvi maksimum za m=1 dobimo pri ν=1,84 , J1(ν=1,84) = 0,85 in J22(ν=1,84) ≈0,34
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Prvo ničlo pa dobimo pri ν=3,83. Če je vrednost ν v eksperimentu na območju 0 < ν <
1,84 bo obnašanje η monotono. Če pa se vrednost ν spreminja na večjem območju,
dobimo nemonotono obnašanje.

6.4. Dvojni lom
Sile, med molekulami v TK snovi so v različnih smereh različne, posledica tega pa je
anizotropija fizikalnih lastnosti. Lomni količnik n in z njim povezana hitrost svetlobe,
sta v splošnem odvisna od smeri svetlobnega snopa ter njegove polarizacije. Pojav
v
se imenuje optična dvolomnost. Direktor n opisuje urejenost molekul v izbrani smeri.
Ta smer je v prostoru odlikovana, saj lahko zavrtimo nematski TK okoli smeri
direktorja, ne da bi se končno stanje kaj spremenilo od začetnega. Smer direktorja v
nematiku predstavlja optično os. Vse smeri polarizacije v ravnini, ki je pravokotna na
optično os, so zaradi simetrije nematske faze med seboj enakovredne. Usmeritev
optičnega žarka stran od optične osi pa naredi hitrost svetlobe odvisno od
polarizacije in tako nastane dvojni lom. Vpadni žarek se pri prehodu skozi nematsko
fazo razdeli na dva žarka. Imenujemo ju redni in izredni žarek. Redni žarek se
obnaša po običajnem lomnem zakonu, smer izrednega žarka pa je podana z
nekoliko bolj zapleteno zvezo [25].

Slika 32: Prikaz poteka žarkov pri prehodu svetlobe skozi nematski TK [25].
Če pade svetlobni žarek poševno na celico TK, v kateri so molekule urejene
vzporedno s steklenima ploščama, leži optična os TK v ravnini celice. Smer
polarizacije vpadnega žarka vpliva na prehod svetobe skozi celico. Vpadni žarek, ki
je nepolariziran ali polariziran linearno v poljubni smeri, je možno razstaviti na dve
komponenti, ki sta linearni. Polarizaciji komponent pa med seboj pravokotni. Od
njunih jakosti in časovne usklajenosti je odvisna smer polarizacije sestavljenega
žarka. Redni žarek predstavlja polarizacija, ki je pravokotna na optično os. Za redni
žarek je lomni količnik no neodvisen od vpadneg kota. Izredni žarek je polariziran v
ravnini optične osi in vpadnega žarka. Lomni količnik izrednega žarka je v večini TK
večji od lomnega količnika rednega žarka. Le-ta pa je odvisen tudi od vpadnega kota.
Kadar je polarizacija izrednega žarka vzporedna z optično osjo ima lomni količnik ne
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največjo vrednost. Ponavadi se pri TK lomna količnika no in ne razlikujeta za več kot
10%. Bolj kot je nematska faza urejena, večja je razlika med lomnima količnikoma.
Ko pa preide TK v izotropno fazo, razlika izgine (slika 33) velja [25]:
∆n = ne − no ∝ S .

(31)

Slika 33: Termperaturna odvisnost lomnega količnika v bližini prehoda iz
nematske v izotropno fazo [25].

6.5. Vpliv električnega polja na nematski TK
TK so zelo zanimivi za optične aplikacije predvsem, ko nanje priključimo električno
polje. Ko na vzorec TK priključimo napetost, ki je lahko le nekaj voltov, lahko v TK
spreminjamo orientacijo direktorja s tem pa tudi optične lastnosti. V molekulah TK
električno polje inducira polarizacijo. Polarizacija je odvisna od orientacije direktorja
glede na električno polje, kar je posledica anizotropije molekul [26].
Zunanje električno polje, ki je dovolj veliko, orientira nematsko fazo tako, da je smer
urejenosti povsod enaka. Vzdolžne osi molekul so vzporedne z električnim poljem.
r
Ko na vzorcu ni priključena napetost, leži ureditveni vektor n vzporedno s steklenima
ploščama in kaže povsod v isto smer. Ko pa na elektrode priključimo napetost, v
notranjosti celice nastane električno polje, ki ima pravokotno smer na ravnino celice.
Večja kot je napetost med elektrodama, tem večje je električno polje na vzorcu. TK
molekule se orientirajo tako, da je prosta energija je minimalna. Električno polje
priključeno na vzorec želi zavrteti molekule v svojo smer, vendar temu nasprotujeta
obe površini, ki držita molekule zasidrane vzporedno s površino [26].

6.6. Freederickszov prehod in elektrooptični pojav
Če je jakost električnega polja na vzorcu majhna, na TK nima vpliva. Struktura TK je
sprva dokaj homogena (če je vzorec lepo narejen). To pa se spremeni, ko
presežemo kritično vrednost EC. Za E > EC se del molekul usmeri vzdolž električnega
polja. Odmik od začetne lege je največji na sredini celice, medtem ko, ga na površini
skoraj da ni. Ko pa jakost električnega polja višamo, se vedno večji delež molekul
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ureja v smeri električnega polja. To poteka toliko časa, dokler se ureditveni vektor
skoraj povsod postavi vzporedno z električnim poljem (slika 34) [26].

r r
b) E > EC

r
a) E = 0

Slika 34: a) Homogeno urejena nematska celica brez elekričnega polja. b)

r

Molekule TK se obrnejo v smer električnega polja E , če to preseže kritično
vrednost EC. Pojav imenujemo Freederickszov prehod v nematskih TK [26].
Spremembo orientacije TK, ki je pod vplivom električnega polja, imenujemo
Freederickszov prehod. Ob postopnem zviševanju napetosti, lahko določimo na celici
točko prehoda. Pri tem pa se pod prehodom prepustnost svetlobe ne spreminja, nad
prehodom pa se le-ta začne spreminjati. Prehod je reverzibilen. Izključitev
električnega polja pa povzroči, da se v celici vzpostavi prvotno stanje [26].

Prvotna orientacija

V električnem polju Vpliv el. polja

Molekula TK v
močnem el. polju

Slika 35: Sprememba orientacije pod vplivom električnega polja, ki vpliva na
svetlobno prepustnost celice med prekrižanima polarizatorjema, kar imenujemo
elektrooptični pojav [26].
Kritična vrednost elekričnega polja je odvisna od elastične konstante tekočega
kristala K. Kritična vrednost je odvisna še od razlike dielekričnosti v prečni in vzdolžni
smeri ∆ε ter od debeline celice d:

EC =

32

π
d

K
[26].
∆εε 0

(32)

7. Eksperimenti in rezultati
7.1. Mrežice na osnovi TKE
Z TKE mrežicami smo izvedli dva različna eksperimenta. Prvi, krajši del, je bil
raziskovanje uklonskega spektra z belo vpadno svetlobo, kjer smo želeli pokazati, da
s spreminjanjem raztezka vzorca, v izbrani smeri dobimo svetlobo različnih barv vse od rdeče do zelene na spektralni lestvici. Na TKE vzorcih smo opazovali tudi
uklonske vrhove v odvisnosti od raztezka vzorca s He-Ne laserjem.
7.1.1 Holografsko vzorčenjue TKE
Fotoizomerizacijo v TKE smo izvedli v interferenčnem polju dveh laserskih snopov.
Izomerizacija azobenzena najhitreje poteka na mestih, kjer je intenziteta svetlobe
največja, to pa pripelje do zmanjšanja parametra reda S v danem delu vzorca.
Zmanjšanje S je povezano s spremembo lomnega količnika materiala. V idealnem
primeru v vzorcu dobimo periodično odvisnost lomnega količnika. Ta je sestavljena iz
področij, kjer je izomerizacija azobenzena maksimalna in področij, kjer ni
izomerizacije in lomni količnik ostane nespremenjen. Realno med temi področji ni
ostre meje. Profil modulacije lomnega količnika je odvisen od razmika med področij
konstruktivne interference, pa tudi od hitrosti izomerizacije in koncentracije
izomerizabilnih skupin [27].
7.1.2. Zapis mrežice v TKE
Vsi poskusi so bili narejeni v zatemnjenem laboratoriju. Optični elementi, ki sem jih
potrebovala pri poskusih, so bili pritrjeni na optično mizo, katera je narejena tako, da
ublaži tresljaje iz prostora. Slika 36 prikazuje postavitev eksperimenta za zapis
mrežice z osvetljevanjem vzorca TKE z UV svetlobo in nato še branje mrežice z
vidnim He-Ne laserjem.
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Slika 36: Shema postavitve eksperimernta za zapisovanje in branje mrežice.
Oznake na shemi pomenijo naslednje: Z1-Z8 – zrcala ,
polarizator, DŽ - delilnik žarka, L1 – zbiralna leča.

λ/2 ploščica, P1, P2 –

a) UV laser - zapis
Za vir UV svetlobe sem uporabila argonski laser z valovno dolžino λUV = 351 nm. Kot
prikazuje slika 36, smo snop UV svetlobe najprej privzdignili z zrcaloma Z1 in Z2 na
željeno višino, ker je bil žarek izhodne svetlobe dokaj ozek, smo ga razširili s
teleskopom. Nato žarek potuje skozi λ/2 ploščico, s katero poljubno obračamo smer
polarizacije, nadaljuje pa skozi režo oz. zaslonko, ki žarek prostorsko filtrira ter
horizontalni polarizator P1 za dodatno nastavitev polarizacije. Žarek se nato odbije od
zrcala Z3, potem pa ga delilnik žarka DŽ razdeli na dva žarka, ki se odbijeta na
zrcalih Z4 in Z5. Dobimo dva žarka, ki nato potujeta proti vzorcu TKE, njune poti pa se
ravno na vzorcu sekata oz. se žarka tam natanko prekrijeta. Vzorec TKE smo z UV
svetlobo obsevali okoli 3 minute.
Dve ravni potujoči valovanji, ki na vzorec padata pod nasprotno enakima kotoma, sta
le poseben primer holografskega zapisovanja, pri katerem si lahko en žarek
predstavljamo kot referenčni, drug pa kot predmetni žarek. Velikost vpadnega kota
žarka se na meji med zrakom in vzorcenm spremeni po lomnem zakonu [6]:

nZ sin ϕZ = nV sin ϕV ,
(33)
kjer sta n lomna količnika zraka (nZ ~ 1, nV ~1,7) in vzorca, z φZ in ϕV pa sta
označena vpadni in lomni kot. Valovna vektorja posamičnih valovanj v vzorcu
zapišemo kot:
v
k 1 = ( k0 sin ϕV , 0, k0 cos ϕV ) = ( k ⊥ , 0, k z )

(34)
34

v
k 2 = ( − k0 sin ϕV , 0, k0 cos ϕV ) = ( − k ⊥ , 0, k z ) ,

(35)
kjer je valovni vektor podan kot:
k0 =

2π

λUV

.

nV

(36)

v
v
Slika 37: Potek vektorjev k1 in k 2 skozi TKE.

Sedaj lahko zapišemo električno polje, ki ga dobimo kot superpozicijo obeh valovanj:

uv
ik x + ik z −iωt
− ik x + ik −iωt
E = E0( ⊥ z ) + E0( ⊥ z ) =
= E0(

( ik⊥ x ) +( − ik⊥ x ) )(

ik z z −iωt )

(37)

Za intenziteto tako dobljenega polja dobimo izraz:

I ∝ E02(

( ik⊥ x )+( − ik⊥ x ))

2

= E0 2 4 cos 2 ( k⊥ x ) = E0 2 2 (1 + cos ( 2k⊥ x ) ) .

(38)

Mrežno razdaljo modulacije Λ dobimo iz pogoja:
2π = 2k⊥ Λ =

2nV ⋅ 2π ⋅ Λ sin ϕV

λUV

,

(39)
Torej, če upoštevamo še lomni zakon nZ ⋅ sin ϕ Z ≈ sin ϕ Z = nV ⋅ sin ϕV potem dobimo:
Λ=

λUV
2sin ϕ Z

(40)
Ko poznamo Λ, lahko ocenimo tudi parameter Q, ki določa režim uklona:
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[23].

Q=

2πλ d
nΛ 2 [6] .
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(41)

7.1.3. Experiment s He-Ne laserjem
a) Branje holograma
Mrežico, ki smo jo najprej posneli z UV laserjem nato »beremo« s He-Ne laserjem z
valovno dolžino λR = 633 nm, to je v rdečem delu vidnega spektra svetlobe.
Postavitvena shema je prikazana na sliki 36. Moč He-Ne laserja je bila P = 5 mW.
Laserski snop je potoval skozi λ/2 ploščico in polarizator P2. Polarizacijo smo
nastavili na vertikalno. Snop laserske svetlobe je nato nadaljeval pot skozi zrcali Z6 in
Z7, ki sta žarek privzdignili. Nato se je žarek odbil na zrcalu Z8, in nadalje potoval
skozi zbiralno lečo L1 z goriščno razdaljo f = 45 cm, ki je laserski žarek fokusirala, da
je le ta padal natanko na sredino prekrižanih UV žarkov. Na vzorec je nato padal
fokusiran ozek snop svetlobe He-Ne laserskega žarka. Uklonsko sliko bralnega žarka
smo opazovali na belem zaslonu (bel papir, ki je bil postavljen za vzorcem na razdalji
y = 30 cm.

Slika 38: Uklonski redi m = -1, 0, +1.
b) Raztezanje vzorca TKE
Po zapisu mrežice z UV svetlobo smo uklonske vrhove opazovali s He-Ne laserjem.
V tem delu experimenta smo vzorce raztezali. Posneli smo nekaj fotografij, ki nam
prikazujejo, kako se uklonski vrhovi zaradi raztezanja premikajo oz. približujejo
ničtemu uklonskemu redu. Pri tem pa intenziteta uklonskega žarka zaradi spontane
relaksacije mrežice (cis → trans) počasi pojema.
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Slika 39: Levo: Uklonska slika, ki jo dobimo s He-Ne laserjem. Desno:
Raztezki v milimetrih.
Na sliki 39, kjer smo po korakih z mikrometerskim vijakom, raztezali vzorec z oznako
SCEφ2, se lepo vidi, da se uklonski vrh reda +1 premika, in sicer v smeri proti
ničtemu vrhu. Testirali smo več vrst vzorcev TKE z različnimi oznakami, v kolikor
smo dobili na vzorcu lepe uklonske vrhove, smo meritve nadaljevali še v postavitvi z
belo svetlobo.
c) Meritve in rezultati s He-Ne laserjem
Vzorce tekoče kristalnih elastomerov smo dobili od dr. Sanchez-Ferrer-ja iz ETH v
Švici. Oznake posameznih vzorcev, tiste ki smo jih uporabili v našim meritvah,
pomenijo naslednje:
SCEAzoX-LY-Z
SCE - Side-Chain Elastomer
AzoX→ ko je X=2 pomeni dva aromatična obroča v azobenzen-ovi spojini, ko je X=4
pomeni 4 aromatične obroče v azospojini.
L→ ko je L=c pomeni, da je azomezogen hkrati tudi zamreževalec
Y → koncentracija azo-spojine v TKE
Z→ koncentracija navadnega zamreževalca
SCE φ2 – Azo2-c10
SCE φ3 – Azo2-c5-5
SCE 16 – Azo4-c5-5
Da bi določili periodo mrežice Λ smo potrebovali naslednje podatke pri meritvah
uklona ob raztezanju vzorcev. Razdalja med vzorcem in zaslonom, ki jo označimo z
y. Razdalja med ničtim redom in prvim redom uklona, ki jo označimo z x kot prikazuje
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slika 40 levo. Slika 40 desno prikazuje, kako se uklonski žarek ob raztezanju vzorca
za razdaljo ∆d, premakne za ∆x.

Slika 40: levo: Shema uklona za uklonske rede m = 0,+1, +2. Desno:
Sprememba uklonskega kota pri raztezanju vzorca.
Periodo izračunamo po naslednih zvezah :
Λ sin θ =m λ in tg θ =x/y,

pri čemer je m=1 za prvi red in m=2 za drugi red.
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Slika 41: Relativni podaljšek poriode ∆Λ/Λ v odvisnosti od relativnega raztezka ∆d/d
za vzorca SCE 16 in SCE φ3.
Vzorca smo najprej raztezali, nato pa smo mikrometerski vijak vrteli reverzno in dobili
skrček. Kot je razvidno iz slike 41 je vzorec SCE φ3 dosegel največji raztezek 11,4%,
vzorec SCE 16 pa 5,1%.
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Pri vzorcu SCE 16 povečanje periode mrežice dokaj lepo sledi raztezanju vzorca –
se pravi, da je relativni podlajšek periode več ali manj enak relativnemu podaljšku
vzorca. Pri drugem (SCE φ3) pa je relativni raztezek periode veliko manjši od
raztezka vzorca. Ta rezultat seveda nakazuje, da se vzorec SCE φ3 obnaša precej
drugače, kot bi pričakovali za dober elastomer. Veliko razliko med ∆Λ/Λ in ∆d/d
pripisujemo strukturnim nehomogenostim v vzorcu.
Glede na dokaj proporcionalno obnašanje vzorca SCE 16 ostaja skrivnost, zakaj tega
raztezanja periode, ki ga opazimo s He-Ne laserjem, ne opazimo tudi za belo
svetlobo.
7.1.4. Eksperiment z belo svetlobo
Ko smo uspeli v TKE zapisati dovolj dobro mrežico, smo vzorec hitro prestavili v
eksperiment z belo svetlobo. Pri tem eksperimentu smo morali biti še posebej
organizirani, da smo v dovolj kratkem času opravili željene meritve, saj se je mrežica
v vzorcu ob svetlobi hitro relaksirala, kljub uporabi filtrov. Poizkušali smo z več
različnimi vrorci TKE, nekateri so bili že kristalizirani in se mrežica na njih ni zapisala.
Vzorec smo nastavljivo vpeli pred izvor bele svetlobe, ki je bil v našem primeru
osvetljevalni sistem diaprojektorja. Vzorec smo nato postopoma raztezali, ob tem pa
smo si sproti zabeležili spektre posnete s spektrometrom ali slike posnete s
fotoaparatom. Raztezek vzorca smo odčitali iz mikrometerskega vijaka.
a) Raztezanje vzorca TKE - fotoaparat
Ob raztezanju vzorca smo pri znanih raztezkih posneli fotografije, ki prikazujejo
prehod čez celotni barvni spekter, od redče do zelene. Slika 42 prikazuje shemo
eksperimenta z belo svetlobo. Uklonsko sliko na zaslonu smo posneli s
fotoaparatom.
V dia-projektor smo vstavili ozko režo, da smo dobili približno kolimirano svetlobo.
Nato smo, zaradi hitrega relaksiranja vzorca TKE, pred izvor bele svetlobe postavili
filtra IRF(IR filter je odstranil IR svetlobo z valovno dolžino daljšo od λR = 800 nm) in
MF (moder filter, odstranil je modro svetlobo z valovno dolžino krajšo od λM = 490
nm). Svetloba je nato potovala skozi režo oz. zaslonko, ki je porezala odvečno
svetlobo še po višini. Tako smo dobili snop, ki je padal natanko na vzorec TKE. Bela
svetloba se je na mrežici zapisani v vzorcu TKE uklonila in dobili smo mavrico oz.
spekter od rdeče do zelene, saj smo ostali del spektra odstranili s filtri že na začetku.
Vijolična in modra svetloba v spektru uklonjene svetlobe ni prisotna, ker se absorbira
v azomezogenih.
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Slika 42: Shematski prikaz uklonskega eksperimenta z belo svetlobo ter
zaslonom in fotoaparatom.
Pred začetkom eksperimenta smo izmerili tudi dolžino vzorca, da smo lahko kasneje
izračunali relativni raztezek. V nadaljevanju smo posneli fotografije ob izbranih
relativnih raztezkih.
Naš zaslon je bil prosojen paus papir, na njega pa smo nalepili navpične trakove, za
lažjo orientacijo. Iz slik lahko vidimo, da se spekter na levem vzorcu z raztezanjem
nekoliko premika. Pri desnem vzorcu, pa je ves čas enak, kar je najverjetneje
posledica slabega vpetja vzorca, ki se pri eksperimentu sploh ni raztezal.
Raztezki za vzorec SCE φ2

Raztezek za vzorec SCE φ16

0mm

0%

0mm

0%

0,09mm

4,5%

0,20mm

3,2%

0,17mm

8,5%

0,45mm

7,1%

0,27mm

13,5%

0,55mm

8,7%

0,37mm

18,5%

0,70mm

11,1%
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0,52mm

25%

0,80mm

12,7%

Slika 43: Prikaz spektrov ob raztezanju vzorcev TKE na zaslonu.
Pričakovali smo namreč, da bomo na izbranem mestu lahko dobili celoten barvni
spekter, od začetka rdeče do konca zelene, vendar se to ne zgodi popolnoma, oz. to
iz slik ni dobro razvidno. Razlog temu bi lahko bila tudi povratna cis-trans
izomerizacija, ki jo sproža del bele svetlobe, ki pada na vzorec. Povratna
izomerizacija ima podoben učinek kot ohlajanje vzorca, torej prispeva k spontanemu
raztezanju. Ta učinek pa, kot kaže nekako zamrzne mrežico. Rdeča svetloba iz HeNe laserja ne povzroča povratne izomerizacije, zato tam tega pojava ni. Podobno bi
se zgodilo, če bi vzorec pri opazovanju mavrice raztegnenili zelo hitro, tako bi videli
premik celotne mavrice, ker v zelo kratkem času povratna izomerizacija še ne more
poteči. Ne vemo pa natančno, kaj se je dogajalo. Omenjene možnosti so zgolj
predpostavke.
b) Raztezanje vzorca TKE - spektrometer
Pri analizi spektra s spektrometrom (slika 44) smo za vzorec postavili zrcalo Z1, ki je
mavrični snop preusmerilo na spektrometer. Pred njega smo postavili cca. 2 mm
tanko režo. Le ta nam je služila, da smo s spektrometrom lažje odbrali uklonjeno
svetlobo pod izbranim uklonskim kotom. Z raztezanjem vzorca pa smo se pomaknili
skoraj skozi celotni barvni spekter ob tem pa z računalnikom zabeležili dobljene
spektre.

Slika 44: Shematski prikaz eksperimenta z belo svetlobo in spektrometrom.
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c) Meritve in rezultati z belo svetlobo in spektrometrom
Podatke pa smo zajemali s programom Avasoft 7.4.
490
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Slika 45: Spekter prepuščene svetlobe za različne raztezke (vzorec SCE φ2).
Iz slike 45 lahko vidimo, da ob postopnih raztezkih po 1 µm vse do končnega
raztezka 13 µm, vrhovi spektra prepotujejo območje od 500 nm do 700 nm. Z
opisanim materialom torej lahko izdelamo mehansko regulabilni izvor svetlobe
različnih barv, kar je zanimivo za aplikacije v prikazalnikih slik.

7.2.

Mrežice na osnovi periodičnih skladov iz polimerov in TK

Drugi del mojih raziskav je bilo opazovanje in merjenje intenzitete uklona na vzorcih
POLICRYPS ter modeliranje. Periodične plasti polimera in tekočega kristala, ki jih
označimo z angleško kratico POLICRYPS, so električno preklopni uklonski elementi,
ki so sestavljeni iz vzporednih plasti polimera, ki se izmenjujejo s plastmi nematskega
tekočega kristala. Predstavljajo enega največjih raziskovalnih uspehov pri razvoju
holografskih polimerno razpršenih tekočih kristalov (HPDLCs). POLICRYPS so
običajno izdelani z izpostavitvijo fotoreaktivne zmesi polimerov in tekoče kristalnih
molekul interferenčnemu vzorcu dveh koherentnih laserskih žarkov. Fotopolimerizacija povzroči proces fazne separacije in privede do tega, da se polimerne
verige kopičijo v svetlih območjih interferenčnega vzorca, medtem ko se molekule TK
razpršijo po temnih območjih in tvorijo plasti TK med polimernimi plastmi.
Najpomembnejša lastnost POLICRYPS-a, ki izhaja iz narave TK, je ta, da je mogoče
njihove optične uklonske lastnosti spreminjati z uporabo relativno nizkega zunanjega
električnega polja (1-10V/µm). Zaradi tega so nedavno vzbudili veliko zanimanja, kot
nadvse obetavni materiali, ki bi jih lahko uporabljali v napravah za upravljanje in
obdelavo optičih signalov [28].
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Glavna slabost POLICRYPS-ov, ki so izdelani z metodo fazne separacije, je ta, da so
za izdelavo primerne zgolj specifične kombinacije polimernih sestavin in TK.
Posledično so številne TK mešanice, ki so bile razvite za konvencionalno LCD
tehnologijo, neuporabne za tvorbo POLICRYPS-a. Druga slabost običajne metode je,
da je robni pogoj med polimeri in plastmi TK predhodno določen s kombinacijo
komponent spojine, zato ga ni mogoče regulirati s tradicionalnimi metodami za
urejanje TK [28].
Za naše raziskave pa smo uporabili POLICRYPS, ki je bil izdelan po alternativni
metodi, ki temelji na dvostopenjskem procesu sestavljanja. V prvem koraku je bilo
sestavljeno ogrodje periodičnih polimernih plasti. V našem primeru je bil to material
SU-8 narejen na osnovi epoksidnih smol. Plast SU-8 je bila nanešena na stekleno
ploščo, ki je bila prevlečena z ITO premazom, ki naredi steklo prevodno. ITO je
kratica (indium, tin, oxide), indija in kositra (In2O3/SnO2) to je nanos iz oksidov.
Periodične plasti polimera so bile izdelane s pomočjo neposrednega laserskega
vzorčenja, ki temelji na dvofotonski polimerizaciji (TPP). Uporabljen je bil Ti-safirni
laser z valovno dolžino λ=800 nm. Po vzorčenju so bili filmi termično obdelani in
razviti. Po razvitju so bili filmi očiščeni z acetonom in posušeni na zraku. Posnetek
površinske strukture, izveden z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM) prikazuje
slika 46 desno. Periodičnost Λ in debelina D plasti sta bili določeni neposredno iz
SEM slik. Višina H pa ustreza širini ene polimerne plasti, ki smo jo zvrnili navzdol na
podlago, da je bilo mogoče določiti prečno dimenzijo. Kot je razvidno iz slike 46
desno (SEM), so opazne nepravilnosti periodičnosti strukture, ki so se pojavljale le na
zgornjem delu materiala in so posledica mehanske nestabilnosti polimernih plasti,
zaradi prevelikega razmerja (H/D) >10. Ta problem bi bilo mogoče rešiti s prečnimi
polimernimi mostovi, za stabiliziranje med plastmi [28].

Slika 46: levo: Shematska upodobitev strukture periodičnih polimernih plasti.
desno: SEM slika polimernih plasti z debelino D=700 nm, periodičnost Λ=2
µm in navpično višino H=8 µm. Oznaka v zgornjem desnem kotu ustreza 10
µm [28].
Nato je bil izveden drugi korak, kjer so kanale med polimernimi plastmi zapolnili z
nematskim tekočim kristalom E7. To je bilo izvedeno pri sobni temperaturi. Ko se je
TK razširil preko vzorčenih območij, sta bila na robove steklene plošče postavljena
dva trakova plastičnih distančnikov z debelino 8 µm. S tema distančnikoma so
preprečili, da bi se mrežica mehansko posedla.
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Na koncu je bila uporabljena še druga steklena plošča prevlečena s prevodno plastjo
ITO, s katero so celotno strukturo pokrili od zgoraj. Vsi kosi so bili nato zalepljeni
skupaj z lepilom na osnovi epoksidnih smol [28].
7.2.1. Opazovanje uklonskih lastnosti s He-Ne laserjem

Slika 47: Shema eksperimenta za analizo uklona He-Ne laserskega žarka na
mrežici POLICRYPS.
Žarek iz He-Ne laserja je potoval na zrcali Z1 in Z2, ki sta žarek privzdignili na željeno
višino. Nato se je odbil od zrcal Z3 in Z4. Snop svetlobe je potoval skozi polarizatorja
P in ploščico λ/2 in se s pomočjo leče fokusiral na vzorec POLICRYPS, kjer se je
svetloba uklonila. Meritve uklonskih intenzitet so potekale s pomočjo fotodiod in
voltmetra.

Slika 48: Prikaz montaže vzorca ter merjenja uklonskih intenzitet s
fotodiodama vezanima na voltmeter.
Analizirali smo optični uklonski izkoristek mrežic na dveh različnih vzorcih
POLICRYPS. Žarek je bil linearno polariziran in je vstopal na vzorec pod pravim
kotom. Za analizo polarizacijske odvisnosti uklona, smo njegovo polarizacijo
spreminjali iz s-polarizacije (vzporedno s plastmi mrežic) v p-polarizacijo (pravokotno
na plasti) z uporabo ploščice λ/2. Premer žarka v vzorcu je bil okoli 0,2 mm.
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Intenzitete uklonskih vrhov, ničtega (transmisijske smeri), prvega, drugega in tretjega
reda, smo detektirali z dvema fotodiodama. S prvo smo merili intenziteto v izbranem
uklonskem vrhu, z drugo pa ozadje v okolici le-tega. Za preverjanje vpliva zunanjega
električnega polja na uklonski izkoristek mrežic smo uporabili izmenično napetost s
kvadratnim profilom in frekvenco 1 kHz. Vrednost napetosti smo spreminjali od 0V do
100V RMS. Napetost smo priljučili na ITO elektrode vzorca. Merili smo uklonski
izkoristek η, ki je določen kot razmerje med intenziteto izbranega uklonskega vrha Im
in intenziteto vpadnega žarka Iin, torej ηm=Im/Iin. Največ sprememb pri tem
experimentu se je zgodilo na območju 4V < URMS < 8V, kar ustreza poljem E v
območju od 0,5 V/µm < E <1 V/µm.

Slika 49: Uklonska slika pri prehodu He-Ne laserskega žarka skozi POLICRYPS.
7.2.2. Preklopna dinamika na vzorcu POLICRYPS
Da bi preučili značilnosti preklapljanja naših mrežic, smo nosilno napetost amplitudno
modulirali s kvadratnim signalom pri frekvenci 1 Hz, pri tem pa smo spremljali
časovni odziv uklonskega izkoristka. Elektro-optični odziv mrežic POLICRYPS-a je
mogoče opisati kot je prikazano na sliki 50. Pri zunanji el. napetosti U= 0V, so
molekule tekočega kristala poravnane vzdolž smeri kanalov, ki jih tvorijo polimerne
plasti SU-8 [28].

Slika 50: Shematski prikaz principa delovanja POLICRYPS mrežic, izdelanih z
dvostopenjskim procesom. Puščice označujejo smer nematskega direktorja v
kanalih med polimernimi plastmi [28].
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(a) Prehod med šibkim in močnim uklonskim režimom pri s-polarizaciji vpadne
svetlobe
(b) Uklonske lastnosti za p-polariziran žarek so praktično neodvisne od
priključenega električnega polja
Pri tej konfiguraciji, s-polarizirana vpadna svetloba ustreza izrednemu optičnemu
žarku v plasti TK. Izredni lomni količnik TK za E7 (ne= 1,73) je podoben lomnemu
količniku debelih SU-8 polimernih filmov (np~1,7), zato je vzpostavljena skoraj
homogena situacija med polimeri in TK plastmi. Zato so uklonski izkoristki vseh
uklonskih redov dokaj nizki. Ob uporabi zunanje napetosti U nad mejno napetostjo na
vzorcu, se molekule TK zasukajo v smeri, ki je pravokotna na steklene ploščice.
Tako s-polarizirani žarek postane običajni redni žarek (no= 1,52) TK plasti. Lomni
količnik plasti TK postane zato precej manjši kot pa lomni količnik polimernih plasti in
pojavi se močan uklon. Ravno obratno pa je pri p-polariziranem žarku, saj ta ustreza
rednemu žarku TK plasti pri vseh zunanjih električnih napetostih. Tako so njegove
uklonske lastnosti praktično neodvisne od spremembe napetosti [28].
7.2.3. Anazila POLICRYPS z optično mikroskopijo
Slika 51 prikazuje vzorec POLICRYPS pod polarizacijskim mikroskopom, zasukan
pod kotom 0°, 45° in 90°, brez zunanje napetosti.
(a)

(b)

(c)

Slika 51: Vzorec POLICRYPS pod polarizacijskim optičnim mikroskopom pri
napetosti U=0V z orientacijo pod različnimi koti : (a) 0° (b) zasuk za 45°(c)
zasuk za 90°
Vidimo, kako vzorec, ko ga zavrtimo pod kotom 45° posvetli, pri kotih 0° in 90° pa
počrni. To je posledica dvolomnosti TK in dokazuje njegovo dobro poravnanost v
smeri polimernih plasti.
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7.2.4. Meritve in rezultati na vzorcih s periodama okoli Λ=2 µm in Λ=4 µm

Slika 52: Vzorca POLICRYPS levo: perioda Λ=2 µm, d≈10 µm; desno:
porioda mrežice Λ=4 µm, d≈10 µm.
Vzorec, na katerem smo najprej izvajali meritve je imel mežico s periodo Λ=2 µm
(slika 52 levo), nato pa smo analizirali še vzorec s periodo mrežice Λ=4 µm (slika 52
desno). Tudi ta dva vzorca sta bila predhodno izdelana.
Najprej smo merili intenzitete uklonskih vrhov brez napetosti v odvisnosti od kota
vpadne polarizacije. Kot vpadne polarizacije smo s pomočjo ploščice λ/2 spreminjali
po korakih za 5°. Polarizator P pa je bil ves čas nastavljen vertikalno, kar je naša spolarizacija. Ob vsaki meritvi smo merili tudi ozadje oz. šum. S prvo fotodiodo smo
merili vrhove, z drugo, ki je bila nameščena poleg prve, pa smo merili ozadje. Tako
smo od vseh dobljenih rezultatov, odšteli še ozadje. Na fotodiodah smo uporabili tudi
različne delovne upore (10 kΩ in 5 kΩ), kar smo prav tako upoštevali pri naših
meritvah. Nato pa smo na vzorec priključili napetost 40V ter po enakem postopku
ponovili meritve.
Pred vsakim setom meritev, ki smo jih izvedli, smo morali pred začetkom izvajanja
meritev izmeriti intenziteto laserja brez vzorca oz. vpadno intenziteto, katera nam je
kasneje koristila za izračun uklonskih izkoristkov.
Drugi je bil vzorec z bakrenimi elektrodami, ki je imel periodo mrežice Λ=4 µm (slika
52 desno). V njem smo očistili TK in ga ponovno napolnili, vendar so bili rezultati nato
nekoliko slabši od rezultatov dobljenih s prvotnim vzorcem. S tem eksperimentom
smo želeli preveriti, če se robni pogoj oz. ureditev TK na meji s plastmi polimera
ohrani tudi po odstranitvi in zamenjavi TK materiala. Možnost zamenjave TK je za
praktično uporabo zelo pomembna. Meritve so potekale na enak način kot pri prvem
vzorcu s periodo mrežice Λ=2 µm.
Nato smo pri obeh vzorcih naredili tudi meritve intenzitet uklonskih vrhov v odvisnosti
od napetosti za različne uklonske rede. Pri vzorcu s periodo 4 µm smo izvedli meritve
na večih mestih, da bi preverili njihovo ponovljivost in s tem homogenost vzorca.
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a) Izračuni periode iz različnih uklonskih redov za prvo mrežico
x0=4,5 cm

y=30 cm

1.red: tgθ1=0,15
2.red: tgθ2=0,32
3.red: tgθ3=0,5

x1=9,5 cm

x2=15 cm

λ=633 nm

Λ=2,13 µm
Λ=2,09 µm
Λ=1,89 µm

Iz meritev smo dobili Λ=2,04 µm ± 0,15 µm, kar ustreza periodi iz SEM slik.
b) Izračun periode vzorca za drugo mrežico
x0=7,6 cm

y=49 cm

1.red: tgθ1=0,155
2.red: tgθ2=0,327

x1=16 cm

λ=633 nm

Λ=4,13 µm
Λ=4,08 µm

Tudi ta izračun Λ=4,11 µm ± 0,03 µm ustreza podatku iz SEM slik.
c) Odvisnost od smeri vpadne polarizacije za oba vzorca- primerjava
0 red; prvo in tretje mesto vzroca Λ=4 µm
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Slika 53: Uklonski izkoristek v odvisnosti od smeri vpadne polarizacije za ničti
red (U=0 V in U=40 V). Levo: vzorec periodo s Λ=4 µm, merjeno na dveh
različnih mestih vzorca (prvo in tretje). Desno: vzorec s periodo Λ=2 µm.
Iz slike 53 lahko vidimo, da ima prepuščeni žarek v odvisnosti od smeri vpadne
polarizacije, ko na vzorcu nimamo priključene napetosti, veliko manjšo intenziteto, kot
pa če nanj priključimo napetost.
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Slika 54: Uklonski izkoristek v odvisnosti od smeri vpadne polarizacije za prvi red
(U=0 V in U=40 V). Levo: vzorec periodo s Λ=4 µm, merjeno na dveh različnih
mestih vzorca (prvo in tretje). Desno: vzorec s periodo Λ=2 µm.
2.red; prvo, tretje mesto vzorca Λ=4 µm
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Slika 55: Uklonski izkoristek v odvisnosti od smeri vpadne polarizacije za drugi
red (U=0 V in U=40 V). Levo: vzorec periodo s Λ=4 µm, merjeno na dveh
različnih mestih vzorca (prvo in tretje). Desno: vzorec s periodo Λ=2 µm.
Iz zgornjih slik 53, 54, 55 je opaziti, da je nehomogenost v vzorcu s periodo 4 µm kar
velika. Če pa primerjamo vzorca 2 µm in 4 µm za prvi in drugi uklonski red pa vidimo,
da so učinki polja veliko slabši oz. so uklonski izkoristki nižji za vzorec s periodo
mrežice 4 µm. Kar pa je posledica ponovne polnitve tega vzorca s TK.
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d) Napetostna odvisnost uklonskega izkoristka na različnih delih vzorca
0 red; prvo, drugo, tretje mesto vzorca Λ=4 µm
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Slika 56: Uklonski izkoristek ničtega reda v odvisnosti od napetosti za p in s
polarizacijo za tri različna mesta vzorca s periodo mrežice Λ=4 µm.
1 red; prvo, drugo, tretje mesto vzorca Λ=4 µm
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Slika 57: Uklonski izkoristek prvega reda v odvisnosti od napetosti za p in s
polarizacijo za tri različna mesta vzorca s periodo mrežice Λ=4 µm.
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2. red; drugo, tretje mesto vzorca Λ=4 µm
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Slika 58: Uklonski izkoristek drugega reda v odvisnosti od napetosti za p in s
polarizacijo za dve različni mesti vzorca s periodo mrežice Λ=4 µm.
Iz slik vidimo, da se v skladu z modelom (slika 59), s spreminjanjem napetosti dosti
bolj spreminjajo uklonske lastnosti za s-polarizirano svetlobo, kot pa z p-polarizirano
svetlobo.

Slika 59: Nemonotone odvisnosti uklonskega izkoristka η1(U).
Pri tem vzorcu, kot kaže prihaja do presežne modulacije, kar pomeni, da gre vrednost
parametra ν preko vrednosti (enačba 29), ki ustreza minimumu J12(ν), zato intenziteta
uklona najprej pade nato pa naraste.
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Slika 60: Uklonski izkoristek v odvisnosti od napetosti za p in s polarizacijo ter
drugi uklonski red vzorca s periodo mrežice Λ=2 µm.
Opazimo, da so uklonski izkoristki pri vzorcu z Λ=2 µm večji kot pri vzorcu z Λ=4 µm.
Vendar homogenosti za vzorec z Λ=2 µm periodo mrežice nismo preverjali in imamo
premalo meritev za natančnejšo primerjavo med obema vzorcema.
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Slika 61: Uklonski izkoristek za vpadni polarizaciji p in s za različne uklonske
vrhove pri napetostih 0V in 40V za vzorec s periodo mrežice Λ=2 µm.
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Tretje mesto vzorca Λ=4 µm
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Slika 62: Uklonski izkoristek v odvisnosti od vpadne polarizacije p ali s za vse
uklonske vrhove pri napetosti 0V in 40V za vzorec s periodo mrežice Λ=4 µm.
Iz zgornjih dveh histogramov (slike 61 in 62), ki prikazujejo uklonski izkoristek v
odvisnosti od vpadne polarizacije za p in s polarizaciji pri napetosti 0V in 40V za
različne uklonske vrhove je razbrati, da dobimo veliko boljši rezultat pri vzorcu z
Λ=2µm mrežico, kjer lepo vidimo porazdelitev uklonskih vrhov v višje rede, medtem
ko jih v vzorcu z Λ=4 µm skorajda ni opaziti in je celotna intenziteta skoncentrirana v
ničtem uklonskem vrhu. Opazna je tudi razlika višjega uklonskega izkoristka za ppolarizacjo pri obeh vzorcih.
Želeli smo tudi preveriti (slika 63), kaj se dogaja iz vzorcem, če merimo najprej od
40V napetosti do 0V in nato še nazaj do 40V in ugotovimo, da se merske točke
praktično prekrivajo. S tem smo pokazali, da se vzorec na polje odziva reverzibilno.
2.red, p-polarizacija, reverzibilno Λ=2 µm
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Slika 63: Uklonski izkoristek v odvisnosti od napetosti, pri povečevanju in
zniževanju napetosti (2. uklonski red, p-polarizacija).
e) Preklopna dinamika za vzorec s periodo mrežice Λ=2 µm
Pri naslednjem eksperimentu smo raziskovali odziv POLICRYPS-a pri preklaplanju
med napetostjo 0V in 40V. Časovno skalo smo pri grafih prestavili tako, da pomeni
ničla na naši časovni skali trenutek, ko smo na vzorec priključili oz. iz njega izključili
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napetost. Preklopno dinamiko smo preverili za p in s polarizacijo. Napetostno
odvisnost smo odčitavali na osciloskopu, na katerega smo imeli priključene kanale
CH1: generator modulacije, ki je preklapljal med 0V in 40V v časovnih intervalih
dolžine 0,5s; CH2: nanj je bila priključena fotodioda za odčitavanje drugega
uklonskega vrha; CH3: nanj je bila priključena fotodioda za merjenje šuma ozadja;
CH4: nanj je bil priključen dodatni generator za umeritev časovne skale.
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Slika 64: Preklopna dinamika pri p polarizaciji za drugi uklonski red.
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Slika 65: Preklopna dinamika pri s polarizaciji za drugi uklonski red.
Pri obeh polarizacijah vpadne svetlobe je razvidno, da se ob vklopu ali izklopu polja v
vzorcu dogaja reorientacija molekul TK. Na kakšen način se ta zgodi prikazuje slika
35. Signal včasih zaniha, potem pa se uklonski izkoristek ustali. Iz zgornjih grafov
preklopne dinamike za vzorec s periodo mrežice 2 µm lahko vidimo, da se vklop
zgodi v krajšem časovnem intervalu, kot pa izklop. Uklonski izkoristek pa je večji pri
s-polarizaciji.
f) Preklopna dinamika za vzorec s periodo mrežice Λ=4 µm
Meritve so potekale na enak način kot pri prejšem vzocu s periodo mrežice 2 µm. Le
da smo pri tem vzorcu (perioda mrežice 4 µm) preklapljali med napetostima iz 0V na
90V oz. 80V. Intenziteto pri preklaplanju smo merili v prvem uklonskem vrhu.
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Slika 66: Preklopna dinamika pri s polarizaciji za prvi uklonski red.
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Slika 67: Preklopna dinamika pri p polarizaciji za prvi uklonski red.
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Slika 68: Preklopna dinamika pri s polarizaciji za prvi uklonski red.
Prav tako kot pri prvem vzorcu (Λ=2 µm), tudi tukaj opazimo, da se vklop zgodi dosti
hitreje kot pa izklop. Pri s-polarizaciji se zgodi večji nihaj napetosti ob preklopu, kot
pra pri p-polarizaciji. Uklonski izkoristki so tudi v tem primeru večji pri s-polarizaciji.
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8. Zaključek
Pri izvajanju eksperimentov smo naleteli na kar nekaj težav, katere bi bilo mogoče v
prihodnje odpraviti.
Težava pri vzorcih TKE je bila, da so se le-ti, ko smo jih raztezali, začeli trgati.
Nekateri vzorci so lezli iz lepilnega traku, kamor smo jih prilepili in nato s sponkama
vpeli na stojalo. Vsak element vpetja vzorca TKE je bil preslabo kontroliran, zglobi so
lahko bili kje gibki. Zato bi nekatere napake oz. pomanjkljivosti pri meritvah z
vzorcem TKE lahko preprečili, če bi vzorec vpeli v posebej za ta eksperiment
pripravljeno držalo oz. nastavek za vzorec, ki bi vsebovalo mikrometerski vijak za
natančno raztezanje vzorca. Nekateri vzorci so bili že nekoliko kristalizirani ali pa so
bili že v osnovi slabo izdelani oz. so bili nehomogeni. Na nekaterih vzorcih se
uklonska mrežica sploh ni zapisala. Slab je bil tudi vir bele svetlobe (dia-projektor),
katerega bi lahko zamenjali z konvencionalnim izvorom kolimirane svetlobe. Z režo,
ki smo jo uporabili pri dia-projektorju, smo izgubili velik del kolimirane svetlobe, ki pa
bi jo za naš eksperiment še kako potrebovali. Omenjene težave so razlog, da pri
eksperimentu z belo svetlobo in fotoaparatom, nismo fotografirali niti videli prehoda
čez celoten barvni spekter, medtem ko smo vzorec raztezali. Naštete težave bi lahko
bile predmet nadaljnjih raziskav.
Pri drugem tipu vzorca (POLICRYPS) je bila težava pri vzorcu s periodo mrežice 4
µm, kjer smo TK očistili in ga ponovno napolnili, pri tem pa smo lahko potrgali oz.
poškodovali določene plasti. Zato smo v tem vzorcu dobili slabše rezultate, kot pa pri
vzorcu s periodo mrežice 2 µm. Glavno pomanjkljivost je predstavljala nehomogenost
vzorcev. Nadaljne raziskave oz. razširitve bi bile možne, če bi pri tem tipu vzorca
imeli še drugačne vzorce, na primer z drugačno periodo mrežice, ali pa z drugačnim
lomnim količnikom.
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