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Cap.l -

Cristalele lichide sau mediile siezcmoste sînt un domeniu

care revendică în gradul cel mai incit interesai teoretic şi expe-

rimental al fizicianului.

Afirmaţia este susţinuta prin necesitatea aprofundării te-

meinice a cunoştinţelor despre starea lichidă pe de o parte şi so-

lidă pe de alta parte, precum si 43 aplicaţiile tehnologice âintr.e

cele mai spectaculoase - afişaj, televiziune.pe care cristalele

lichide îl au In prezent.

Clasificarea cristalelor lichide Xn 3 nai cl*se :

- nexnatice
- colesterice
- smectice

are la bază un criteriu de ordine orientaţionala pentru mediile me-

somorfe de tip termotrop, adică pentru cele care parcurg starea w»~

somorfă prin variaţia temperaturii.

In teza aceasta accentul de studiu cade asupra cristalelor

lichide nematice de tip termotrop. S-au studiat fi cristale al c& -

ror mesomorfism se realizează atlt la creşterea cit şl la descreş -

terea temperaturii cit şi din -categoria celor ce-şi nanifeftS msso-

raorfismul In fază suprarâcită (monotrcpe).

Rezultatei* cercetărilor efectuate pe durata a şapte ani in

laboratorul de "medii active, laserl şi interacţia radiaţ.iex cu vr. -

teria" din cadrul I.P.T.A.R., precum şi în laboratoarele de cri-•£•*-•

le lichide şi Rezonanţă Magnetică Nucleară din cadrul X.?.s .

avut în vedere 2 obiective principale :

- elucidarea şi susţinerea experlMntală a unui nou aecauism

de relaxare nucleară în cristale lichide«propus de autor;

- folosirea tehnicilor şi Metodicilor experimentale existen-

te Xn laboratoarele sus menţionat* pentru caracterizarea fi testa -

rsa unor medii aesoaorfe din import şi sintetizate in ţară , folosi-

ta In aplicaţii de mar* interes tehnologic , C U B ar fi televiziunea

color.

Lucrar*a ar* 5 părţi :

Cap, t - car* tratează problma pot*nţialului int*raol*cular
In tarmnii «xprimaţi d* May*r, Saup* şl Chandras*khar. P* această
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baftă, folosind procedeul Xirfcwood, autorul calculează funcţia de
distribuţie Moleculară.

In cadrul teoriei elastice, pornind de la modelul Frânele,
autorul rexoJvă problena Euler pentru funcţionala energiei liberă
şi scrie ecuaţiile şi reprezintă grafic disclinaţii XntXlnlte In
Mdii nematlce.

Cap. 3 - Se ocupă de problema relaxării nucleare în 11 -
chide In general In temenii teoriei Bloeabergen, Purceii» Poundt-
Abragam, Bloch Wagness.

Metoda natricii densitate este dezvoltata avXnd In vedere
caracterul unei probleme de "Many body". Justificarea trunchierii
ec. Lionvilleln ordinul II prin oprirea seriei Dyson In magnetic -
mul nuclear este o problemă frumoasă, corect formulată fi verifica-
bilă experimental.

Partea 3 ZI a acestui capitol , consacrată relaxării nucle-
are In cristale lichide este contribuţia autorului acestei teze la
fundamentarea fi susţinerea unui mecanism complex de relaxare.

Cercetările au fost startate de nepotrivirea In teoria
existentă (Pineus, Ooane, Sung) fi Ratele experimentale (BlihE,
Urau, Florea) pentru nematicii de temperatură joasă, deci de inte-
res tehnologic.

In termenii "teoriei clasice" , rata de relaxare datorată
unui proces de tip intramolecular datorată unul fenomen aleator de
fluctuaţie orientaţională "scurtcircuitează" o rată de relaxare
prin mecanism intermolecular de tip difuziv.

Dar "teoria clasică" nu ţine cont de specificitatea poten-
ţialului intermolecular anlzotrop din cristalele lichide , care
coaduce la o funcţie de distribuţie cu un maxim proaunţat ta regi-
unile de interes pentru interacţiile magnetice.

In aceste condiţii. In calculul funcţiilor de corelaţie şi
implicit a densităţilor spectrale - deci a timpilor de relaxare
prezenţa funcţiei de distribuţie eu valoarea 10 > 1 duce la com-
petitivitatea ratei difuzive fi a celei de vibraţie.

Mecanismul de relaxare are expresii exponenţiale , deci
ratele de relaxare slnt aditiva. Atunci» Xa termenii prezenţei ce-
lor dotă procese, teoria fitează excelent datei* experimentale pen-
tru un număr de 12 compuşi testaţi.
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Această teorie vine să explice neconcordanţa cu datele ex-

perimentale la temperaturi "joase".

Cap.IV - Este consacrat aplicării rezonanţei magnetice pen-

tru caracterizarea cristalelor lichide sintetizate la noi In ţară.

Slnt folosite atît datele de relaxare nucleară explicate In terme-

nii teoriei susmenţionate, cit şi metodica RES care permite evalu-

area parametrului de ordine din studiul despicării hiperfine a va-

nadiului ca paramagnetic "prins" într-o structură organică orlen -

tată în matricea de cristal lichid.

Cap. V - fiste consacrat apllcaţli3or electrooptice ale

cristalelor lichide nematice. Slnt investigate efecte electroopti-

ce de conducţie şi respectiv de orientare.

In studiul efectului de conducţie problema este privită In

termenii teoriei Onsager de explicare a conductivităţii prin impu-

rificare controlată cu săruri cuaternare de amoniu.

Optimizarea unor parametrii de interes tehnologic cum ar

fi timpii de creştere şi descreştere ai efectului electrooptic es-

te făcută prin studiul dependenţei acestora de parametrii geometrici

ai celulei de natura mediului mezomorf activ si de condiţiile de

lrcru : clmp magnetic. Este cercetată, de asemenea fibilitatea

sistemelor astfel realizate şi studiate de autor.

Cap. VI - Este consacrat In exclusivitate prezentării a 1

brevete de invenţie legate de folosirea cristalelor lichide pentru

sisteme TV color la care partea de cristale lichide este contribu-

ţia autorului.

Nu aş putea să închid succinta prezentare a tezei fără să

mulţumesc acelui care In toată această perioadă * prin sfaturile

sugestiile şi încurajările acordate a contribuit In mod deosebit

la realizarea acestei teze şi mă refer, evident, la academicianul

prof. loan Ursii, conducătorul meu de doctorat.

Mulţumesc de asemenea colegilor din laboratorul MALEtH din

I.F.T.A.R. şi de cristale lichid» şi RMI din Politehnica din Bucu-

reşti pentru solicitudinea dovedită.
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Capitolul 2

t.l, Statita lichid ocUtatinâ

Pe baza clasificirii introdu** de Friedel /l/ crista-
lele lichid* sXnt împărţit» tn termotrop* si lystrope» după cu»
mezomorfismul se obţine termic sau prin solvare.

Un alt criteriu de clasificare datorat tot lui Friedel
le împarte In : nematice, chole»terice fi smectice, după aranja-
mentul molecular.

Starea mezomorfă este o reflectare la nivel macroscopic
a unui potenţial intermolecular profund deosebit de tipicul Len-
nard-Jones, care guvernează majoritatea lichidelor nepolare.

Z.2. Potenţialul itittfimolicuta*

Pleclnd de la lucrările lui Saupe Mayer şi McMillan,
Chanstrasekhax /42/ dă o formă de potenţial anizotrop care are
forma t

In care i, j se referă la două molecule oarecare, r este dis-
tanţa Intre centrele celor două molecule asimilate ca bare , k es-
te o constantă legată de adlncimea gropii de potenţial r iar S es-
te parametrul ordinii orientaţionale /18/ :

(2.2) S - 3 <cos^ «> -l

In care, « este unghiul pe care-1 face direcţia unică de orientare
a axului molecular cu poziţia instantanee a acestui ax.

Figurile 2.4 si respectiv 2.5 reflectă pentru acelaşi
pajraaetru de groapă k deosebirile Intre un potenţial anlsotrop ce
guvernează starea mesomorfă şl unul Lennard-Jones.

2.3. funcţia it

Pleclnd de la metoda Xirkvood /52/ pentru potenţialul
mlsotrop susmenţionat



Pe baza unei metode de iterare , ecuaţii integrale cla-

sic* de tip Voltitera »lnt integrate cu metod*, funcţiilor de

probă "Step by Step" cu un program simplu care asigura ccnver -

genţa soluţiei .

In figura 2.3 este prezentat graficul funcţiei g(x) la

diferite temperaturi. Modificarea funcţiei cu temperatura este

atribuită In principiul parametrului de ordine S în domeniul

0.3-0.7 /12/, /17/, /!&/, /32/,/43/.

Expresia

(2.3) g(x) - exp { p e*ro(x) +

la care se ajunge conţine :

x > 1 Potential de sfere rigide

Yi(x) - { x Y l 4 x > . Potenţial pseudo
X X X

c* « 4S 2 + 16S •» 16 _

c * parametru de groapă * 1 e.v.

*o# *1 '*2 s I n t «oluţiile ecuaţiilor integrale cu nuclee
Born - Green - Xirktrood / 52 / rezolvate In cazul concret al po -
tenţialului ( 2.1) .

t.4. TtoxJLa tlaitică.

Se pleacă de la teoria Landau / 32 / pentru funcţionala

energie liberă I* la care densitatea de energie liberă f este

o formă patratică redusă prin operaţiile de siaetrle compatibile
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cu structura dată

2 + j R ( nV x n + t ) 2(2.4) f • ̂  R U(V« - S o) * + j R 2 2( nV x n + t o ) * +

+ -j Rj^l (n V)n | - R12(Vn> (nV x n) -

- J(R 2 2 + R24> 1 (Vn)2 + (Vxn)2 - Vn : An|

în care, R. _= sînt constante elastice în general diferite cu ordi

nul de mărime 'vlO* dyn ;

n - este vectorul unic de orientare

t şi S- ' sînt parametrii iniţiali de torsiune şi

alunecare Itwist and splay )

V t t< - sînt operatorii diferenţiali gradient şi

laplacean.

2.5. Qi&clinaţii ii cla&i{icâfii

Plecînd de la nodul îi» care Klê aan şi Friedel / 60 /

"construiesc" o disclinare sau disinclinare - analogul unei dis-

locaţii din solide*în termenii teoriei Frânele / 49 / este rezol-

vata ecuaţia Euler pentru densitatea de funcţionali f (2.4).

In coordonate polare , o soluţie eleganta şi originală

care ţine seamă de particularităţile aateaatice simplificatoare

ale problemei este :

<2.5) r - r 0 {.in jp-- }f
j- l T - l

Graficele după diverşi indici FrancJc n şl faze Iniţia-

le t slnt date In figurile 2.8.
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Z.6. Evoluţia dJUk clina" KLIOK

Se apreciază pe scurt că modificările disclinărilor cu
temperatura , In primul rlnd, slnt o traducere prin intermediul
potenţialului intermolecular In indicii elastici care modifici
(2.4) şi care evident, se reflectă In ec. EuIer fi soluţia ei
<2.5).

Capitolul IU

5.1. tttaxaKta nuclta/ia tti lickidt

Teoria de bază /82/, /83/. /S4/ cat* aolioată de autor
In caşul de faţă In următoarea schemă de priaeialv :

a) Existenţa clmpului static H Q, creeasă nivelele ener-
getice de spin

b) CImpul de radiofrecvenţă Mţ *noţsa«ă* ni*el*l» m*-
dificlnd populaţiile ciad *et* îndeplinită ecnilţia
de rezonanţă

c) Pe lingă cele două clmpuri aplicat* «xlsta ctapul
"local" creat de vecinătatea spiailor tn prxaail rtad
nucleari. Clmpurile locala stat In aemaral fluctuant*.
Spre exemplu, interacţia dipolarl t

13.1) - i—2- - -• 1A---2-?-

tn care, î j 2
 s I n t l l i o i l i e n t e dipolare asociate seinului nuclear»

ţx.T2 definesc poziţia celor doi spial ta sistemul
molecular,

i«r
? > fj- 7 2 este o funcţie de tâmp arin "flactuama"

orientării lui î 1 faţă de î 2 care modifică
produsele scalare (mecanism latră) aau prin
fluctuarea distanţei r Intre spini (mecaaiam
inter).
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Transformatele Fourier ale funcţiilor de corelaţie pen-

tru procesele aleatoare susmenţionate - densităţile spectrale

de putere - indică validitatea In relaxare a mecanismului propus

dacă In seria Fourier coeficienţii anterior normaţi Parceval slnt

semnificanţi la frecvenţa de rezonanţă.

3.2, Ope.KatoKu.1 densitate.

Cum problema interacţiilor spin - spin I» sistemele no -

leculare complexe nu se pretează la o descriere Schrodinger cu o

funcţie de undă unică , ca impune un tratament cu ajutorul opera-

torului

(3.2) p - l
m

în care P m >. 0 l p„ « 1
m

iar stările |m > slnt normate la unitate

3.3. RtpKtztntăKi

Faţă de reprezentările Schrodinger (Stări mobile - obser-

vabile fixe), Heisenberg (stări fixe - observabile mobile)este

preferabilă reprezentarea intermediară în care operatorul "cro-

nologic' satisface ecuaţia :

at
r H ( t )

în care H(t) este hamiltonianul sistemului.

Cunoaşterea lui O se reflectă In posibilitatea cunoaş-

terii stării sistemului la orie* moment t | * ± (t) dacă se cu -

noastea starea Iniţială Schrodinger N>„(to)>

(3.4) |*i(t)> « D(t,to)
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ale.atoa.tiz

Sînt introduse noţiunile de funcţie de corelaţie şi

densitate de putere pentru procese aleatoare

(3.5) G(tx t2) - £{tx) £*(t2) = \ p t y ^ , y2t2) K

x f(y1)f<y2) d?1 dy

p(y,t,, ¥1^2* " Pro*'a*>ilita'tea c a variabila y să rea-

lizeze valorile y. şi y0 la îr-oiaantele

tj. şi t 2

Pentru procesele staţionare fci ~ ti = T ?i

,t2) - G(T)

(3.6} G'T)

- probabilitatea ca la momentul t^ variabila y

să aibă valoarea y,

- este probabilitatea ca dacă iniţial y = yj

după T secunde y * y 2.

(3.7) Densitatea spectrală de putere se introduce prin :

- iftJT
J(u) = \ G(T) e dr

o

3,5. Vz&ou.zie.CL zvoLtiţiti. unui. iiittm &upu& t*. o

piAtaubafile. funcţie. altatoaKt dt tin*

Problema determinării probabilităţii de tranziţie sub

acţiunea hamiltonianului perturbator "^L ̂(t) este formulată în

ipoteza separării
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(3.8f

In car», A «at* un oparator o* aeţloaaasl aawpra alsteamlvi da
aplni f i F(t> aat* o funcţia alaatoar* da pociţi*.

3,6, Ecuâţi* ptwtaa

Maoaatisar** Intr-oa «tap aaaaattc Mn aata data da

J
(3.9) H. (t) •* <^b(tl^ * Ufa 2 at p_(t)

unda:
N - nuair da aplni din aiataa
*f m factorul glroaagnotie

- eonatanta Planck ratloaalisatl

a - valoarea preprl* a lui 1% da-aluag«l lui

Pm * populaţi* coraapmsltoas» aivalului a.

Ecuaţia da «voluţi* pantm aagnatlaaca ( odată o« popalaţlil* da
M MBiaM Xa tiap ) t

(3-10)

In oar*»
a* nuaaata tiap d« relaxar* loajfitatiaal mm asta-

5.7. ECK«/U« pCNtAH iMtoiccc 4€tuAtat€

Daei aa notaasi eu o aatrioea daaaitata
r« aiataamlui apiallor naclaarl f i conaldariai am
tuxbatlv TCţft) da tip ataţlonar fa zap«aaantaraa da
aeuatia Uowrllla aca foraat
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(3.11) A

In care.

, iXot -iHot
a * e 0 e

|£o fiind hamiltonianul neperturbat ( creat prin interacţia cu

clnpul static HQ,spre exemplu ).

Ecuaţia (3.11) se rezolvă prin metoda seriei Dyson de aproxi-

mări succesive şi există justificarea aoririi ei In ordinul

doi / 83 /.

3. S. Sc.JUtx.ta tcu.af.itl pilot iub o
optialOKlali

Se face transcrierea :

(3.12) ^ ( t ) - l F^J

In care,

A g - slnt operatorii care acţionează asupra spini-

lor, iar

F/2{ - slnt Hi general funcţii complexe care descriu

"baia termică" a reţelei din punct de vedere

geoaetric .

Hermitizarea lui 3tit*) pentru cazul general al lui
^ nehenatici şi F ̂  conplexe se face prin completarea suneip p
(3.12) cu F{*} şi respectiv A**+ cu F ( q )* « P*"* şi
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3.9. Tuatamtnt cuantic

Funcţia de corelaţia clasică G(T) se înlocuieşte prin
analogul ei cuantic:

(3.13) g(t) « tr { P{t) f&) F(t+ T) }

în care, U (F) est* operatorul statistic

(3.14) U(F) « a e KX / tr expj - ̂ | }

a fiind o constantă de normalizare.

3.10. Cazul te.mpcfiatu.iii finite

Tratamentul semiclasic si cel cuantic slnt riguros echi-

valente pentru"temperatura reţelei" infinite.

Ipoteza temperaturii infinite este In fapt echivalentă

cu :

(3.15)
hF , . hFexp g= « 1 + ţ-=

Deoarece F (" q ) - F* ( q ),

egalitatea celor două exponenţiale are loc, evident, sub fonta

1 - 0 * 1 - 1 - 0 , dacă T -*•«*, care conduce la independenţa tim-

pilor «Ie relaxare de temperatură.

In cazul teoriei temperaturii finite, funcţia de co -

relaţie g(r) depinde explicit de temperatură, deci si timpii

de relaxare (concordanţă cu experimentul).
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3. II. funcţii de coH.tlaX.Li - Ktzuttat at mifcaiuU
altateeULt de tftatntat.lt. ţi notaţlt

4 2
(3.16) <-i-> « 1 -X-S- T, (ţwntru spini i)

A j_ rot • jj° * *

în care,

b « distanţa Intre doi spini din moleculă

TT 1 - -§
* a 2

D » ţ^_ - constanta de difuzie Stokes

n -> coeficient de viscozitate

a * raza moleculei (ipoteza Debye)

Y • factor giromagnetic

a « | - • constanta Planck raţionalizată

x translaţie

în carer

N este numărul de spini din unitatea de voii».

3.12. A&te ne cânii me dt Kt.ttLxa.Kt.

Cazurile 3.11 slnt In general rezolvate tn ipoteza lui

%±{t) hamiltonian perturbativ dipolar.

Este foarte pe scurt ccaentată Ipoteza existenţei şi al-

tor necanisae de relaxare : spre exeaplu, interacţia scalară

spin - spin între un spin nuclear si unul electronic.
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3.11. RELAXAREA NUCLEARA 7M CRISTALE LICHIVE

Plecînd de la neconcordanta datelor experimentale /121/,

/194/, /205/ cu teoria existentă pentru cristalele lichide în

domeniul relaxării nucleare /86/, /87/, /68/, autorul constru-

ieşte / 205 /un model de relaxare la care mecanismul difuziv

devine coparticipant la cel de fluctuaţie. Susţinerea teoretică,

principală este legată de evaluarea funcţiei de distribuţie ca-

re amplifică In factorul 10 funcţiile de corelaţie , deci den -

sitâţile spectrale si implicit, ratele de relaxare J/T*.

Formula generală

( 3 . 1 8 ) y s a x 2 •»• bx + c

în care,

y - ^ x - v

a, b, c - parametrii ce depind de temperatură , vîscozitate,

coeficienţi elastici, dimensiuni, moleculare

v - frecvenţa de rezonanţă

este rezultatul suprapunerii celor două mecanisme şi este ex-

celent verificată experimental ( Figurile 3.1, 3,2 ....

Capitolul 4

4.1. Caiac£e.*J.za>Le.a mdliloK mizomonit.

ntzonanta magmttlca

Pe baza rezultatului obţinut în capitolul precedent, apa-

re posibilitatea extragerii datelor de interes tehnologic (vls-

cozitate, coeficienţi elastici, etc.) din rezultatele relaxării

nucleare.
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4.1. /Uptetăl

Placlnd da la ooopararaa —eiţapul al difatlv
In tarasnii funcţia! da corelaţia /205/ ea oal vlbraţional
acuaţla (3.18) fitaasă datala axparlaantala paniţtnd avalo-
araa ooaficlanţilor a, b, o. 01a acaatla sa pot astraga va-
lorlla vlseosltăţii, oonstantaloc alaatioa daci aa oaaoae di-
•anaiunila «olaculara,. tipul da •olacuU, paraaatml da or -
dina S.

Pantru dataralnaraa paraaatmlul da ordina S a-a fo -
loait ooapIaaMnfr aatoda R.P.B. /S4/, cară prin avalnaraa
f actoralvl da daspicara spactroacopioi g pantrn Vanadiu ca-
prina în aoatil -acatonatul da «anadil dlsolvat Sn cristalul
lichid panita avalnaraa ordinii aatricii gasdă pantru atichl-
ta (labal) paraaagnatică introduaft.

4.3. Aiptvtut expe«t«e*tc£

SInt luata In conaldarara 12 aubatanţa crlatal* lichi-
da din eara priva asta o sintaxă aaaricană a firaal Vâri-Light
Corporation - Clclnattl - Ohio , iar raatul sfnt sintatisata
In ţară pa basă da contract cu Catadra da Chlaia din Institutul
Politahnlc Bucuratti.

Doaanlul da Mzoaorfisa asta pua Xn avldanţă prin trai
Mtoda diforlta t

- anaUsă tarsdoă dlfaranţiaU

- analiză structurală Microscopică

- rasonanţă •agnatloă prin andifloaraa valorilor tiapl-
lor da ralaxara t In solida tiapll da ralaxara * IO**7» SM na-
aatioa >w '10~3s Xa '-lichid* io"1 - 1 aaeondă.

laaţa aagnatică na avldanţiasă transiţilla •aactlc
itic.

Datai* obţlnvta alnt tabalata.
Dispoaitlvala axpariaantal* folosita an foats

- Spactroaatm BROCXBR BXtt 322-S pantru tinpll da ralaxa-
ra

- Spactronatru m& VARIM pantra «tractară hiparflnS a
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vanadiului.

Aparat de analiza termică diferenţială LINSEIS

Microscop cu plită

Capitolul 5

5,7. ?KopKlttatl tltctKooptici

Slnt trecute scurt în revistă efectele electrooptiee

de conducţie şi de orientare.

Efectele de conducţie slnt tratate pe baza teoriei

Onsager In care conductivitatea este controlată prin concen -

centraţia de dopant ;

(5.1) A(c) « o (A° - S A /"ac )

a * fracţia de ioni prezentată

S - 5.802 x 105A° + 5.832

X ' U T ) 3 ' 2

 n<T>
1 / 2

e • peraiitivitate diel«ctrică K * ? C

T - temperatura % m

n - vîscozitate ionlx«r«

A°> conductivitatea molară In absenţa dopantului

c * concentraţia

Dependenţa lui A(c) de C este dată In figura 5.1.

un experiment complementar de determinare a lui a

este cel de relaxare nucleară în clap electric ( Fig. 5.2 şi

5.3. '% •;

5.2. ApLLcaKta cHJUtalttoH. JU.ckj.dt £* *.t*LLz*,*t*
w/ion, valve, de lumini

Slnt tabelate coapacativ valvei* de lualnl ea cristale

lichide fi cu lusdnescenţă punlndu-se tn evidenţă avantajele

aflfajului cu cristale Uchld*.
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5.5. RiaLLzaiia dJUpozitlvtloi valvă de lunout

Sînt descrise p« «curt procedeele de obţinere a elec -
troxilor transparenţi de SnO2r prelucrarea fi curăţirea sticlei
fi aetodele de usplere.

5,4. Valvt tticttooptict eu iulktaLt tichldt ;
{oKmitt (undamtntalt

Slnt date formulele din literatură / 153 - 189 / pentru
care s-au verificat experisMtntal dependenţele tiapilor de răs-
puns In raport cu paraaetrii de «aterial si constructivi.

A. Pentru efecte de conducţie :

« a 2 "l
vc ~ ^creştere "

s " scădere

d * grosiMea stratului activ aezonorf

n * vtscozitatea Materialului

X - constanta elastică

u * tensiunea aplicată

u * tensiunea de prag

V2
K 1

s•»-<«?-s
Ac • e 4- c x« anisotropia dielectrică

«„ , «x.* conductivităţi aăsurate pentru etapvei
electrice pi Magnetice, respectiv paralele
#1 perpendiculare

X « paraMStru WllliaMS / 185 /
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B. Pentru efecte de orientare

t - 2Î . ÎL. < «- - i )" 1
c -2 K u„

(5.4) * K o

* K

(5.5) uQ

5.5. FtutamttKil tit*£i*li In •pti.ulzmUf.
ctlultlo*. cu cU*tatt. tiekldt tmttodicl fi tthmlei

Pentru determinarea paramtrilor de interes tehnologic t

n - vXscoxitatea dinamică

K - constanta elastică

S - parametru de ordine

n e,n Q - indici de refracţie (extra fi ordinare)

T •*> T c- domeniul de masomorflsm

e - permltivitate dielectrică

o - conductivitate

s-au folosit metodici experimentale ca : analisa termici diferen-
ţială, măsurători de relaxare nucleare, spectrometrie 9X8, miau -
rători de birefringenţă, metodica punţii electromagnetice diferen-
ţiale.

Pentru fiecare metodică este indicată aparatwra, cantita-
tea de substanţă fi timpul de lucru.

in final se dă un tabel de date tehnice pentru substan -
ţele studiate.
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Capitolul 6

Este consacrat descrierii In amănunt a două inven-

ţii la cav* autorul fi-a adus contribuţia, legat* d* folosi-

rea filtrelor cu cristal* lichide In televiziunea color In

circuit închis fi radiodifuzat.

In principal, obţinerea unui efect electrooptic de

culoare In medii mezomorfe cu cristale lichide se barează pe

două principale efecte : "guest-host interaction" fi respec -

tiv "structura twistată".

Ambele efecte au loc In Iustină polarizată.

Rotirea planului de polarizare are ca efect filtra-

rea selectivă a lungirilor de undă.

In primul caz, "rotitorul" este o culoare dicroică

aflată "oaspe" In "gazda" cristal lichid.

In al doilea caz, însuşi cristalul prin reorienta-

re şi derularea "tiwistului" roteşte planul de polarizare fi

determină aceeaşi selectare In transmisie sau reflexie după

lungimile de undă In funcţie de rotaţie, care este comandată

de un clmp electric exterior.

Avantajul major al sistemului In ansamblul lui est*

că nu înlocuieşte aparatul TV propriu-zis alb-negru, ci doar

presupune un filtru suplimentar comandat de un semnal de cro-

mitanţă emis la rlndul lui de staţie.
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