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Розглянуто смектичний рiдкий кристал, що мiстить мiкроскопiчнi домiшки. Для аналiзу
впливу цих домiшок на статистичнi кореляцiї параметра порядку запропоновано гамiльтонiян,
на основi якого й вивчається система. Мiкроскопiчнi домiшки в такiй iнтерпретацiї розглянуто як окрему iзотропну пiдсистему, що характеризується окремим скалярним параметром
порядку. Взаємодiю смектичної рiдкокристалiчної та домiшкової пiдсистем ураховано на рiвнi
взаємодiї вiдповiдних параметрiв порядку.
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I. ВСТУП

Рiзноманiття дослiджуваних у рiдких кристалах
явищ не перестає вражати дослiдникiв, незважаючи
навiть на вiдносно тривалу iсторiю їх вивчення [1–
5]. Останнiм часом певну цiкавiсть викликають рiдкокристалiчнi системи, якi мiстять рiзнi домiшки. Низку
надзвичайно цiкавих ефектiв було виявлено в смектичних рiдких кристалах iз макроскопiчними домiшками. На загал у таких випадках мова йде про самоорганiзацiйну поведiнку макроскопiчних домiшок,
наявнiсть дефектiв у структурi розподiлу директора,
зумовлених домiшками, та рiзних ефектiв далекодiї
[6–10]. Теоретичнi та чисельнi розрахунки показують,
що розмiр домiшкових частинок якiсно впливає на
поведiнку рiдкокристалiчної системи. Тому за умови мiкроскопiчних розмiрiв домiшок можна очiкувати
принципово iнших ефектiв порiвняно з тими, що згадувались вище. З iншого боку, мiкроскопiчнi розмiри
домiшкових частинок не дають змоги через об’єктивнi
причини застосовувати тi методи, що використовують
при дослiдженнi рiдкокристалiчних систем iз макроскопiчними домiшками. У цiй статтi запропоновано
розглядати систему з домiшками як таку, що складається з двох пiдсистем: безпосередньо рiдкого кристала та iзотропної рiдкої домiшкової пiдсистеми. Кожна пiдсистема характеризується параметром порядку.
Для домiшкової пiдсистеми цей параметр є скалярним i може iнтерпретуватись як вiдхилення концентрацiї домiшок чи їх густини вiд середнього значення.
Вибiр параметра порядку для рiдокристалiчної пiдсистеми, в основному, зумовлений типом дослiджуваного рiдкого кристала. Тут розглянемо смектичний
рiдкий кристал. Вибiр саме такої рiдкокристалiчної
пiдсистеми зумовлений рядом обставин, не останнiми
серед яких є їхня практична кориснiсть та широка
розповсюдженiсть [11–15]. Адже на подiбнi системи
часто натрапляємо, особливо в бiологiї: рiзнi мембра316

ни й лiпiднi структури. Такi системи можуть бути як
природного, так i штучного походження [16–19].
II. ВИХIДНА МОДЕЛЬ

Для характеристики рiдкокристалiчної пiдсистеми
використаймо континуальну модель, у межах якої об’ємну енерґiю смектичного рiдкого кристала зобразимо у виглядi [1, 5]
Z

1 
Flc =
B(∂z u(r⊥ , z))2 + K(∇2⊥ u(r⊥ , z))2 dV,
2
(2.1)
де u(r⊥ , z) є змiщенням смектичного прошарку в напрямку осi Oz (цей напрямок перпендикулярний до
площини смектичних прошаркiв), феноменологiчна
константа B характеризує енерґiю стиснення смектичних прошаркiв, а константа K вiдповiдає за енерґiю пружної деформацiї форми прошаркiв рiдкого
кристала. Символом ∇⊥ позначено оператор ґрадiєнта в площинi прошарку (тобто в площинi, перпендикулярнiй осi Oz), а ∂z є похiдною за координатою z.
Вiльну енерґiю, що описує iзотропну домiшкову
пiдсистему, розгляньмо в стандартному виглядi [20],
Z

1 
Fip =
aφ(r⊥ , z)2 + b(∇φ(r⊥ , z))2 dV,
(2.2)
2
де φ(r⊥ , z) є параметром порядку iзотропної пiдсистеми, а величини a та b — феноменологiчнi параметри.
Для того, аби врахувати взаємодiю рiдкої домiшкової та рiдкокристалiчної пiдсистем, уведемо доданок
до вiльної енерґiї, який мiстить параметр порядку як
рiдкокристалiчної, так i домiшкової пiдсистем. А саме, припустiмо, що вiн має таку структуру:
Z X
3
∂φ ∂u
Fin =
Wij
dV,
(2.3)
∂xi ∂xj
i,j=1
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де матриця Ŵ , що складається з елементiв Wij (i, j =
1, 2, 3), описує ефективну енерґiю взаємодiї пiдсистем.
Записаний вираз для енерґiї взаємодiї пiдсистем є,
фактично, розкладом у ряд за параметрами порядку
до перших вiдмiнних вiд нуля доданкiв. Саме такий
вигляд зумовлений якiсними мiркуваннями, якi полягають у тому що, по-перше, енерґiя для смектичного
рiдкого кристала залежить тiльки вiд похiдних параметра порядку (вiд самого параметра порядку не
залежить), а ґрадiєнт флюктуацiй параметра порядку iзотропної пiдсистеми вiдiграє роль випадкового
орiєнтуючого поля. Через це вiльна енерґiя взаємодiї
пiдсистем залежить також не безпосередньо вiд параметра порядку iзотропної пiдсистеми, а вiд його похiдних.
Отже, повна енерґiя смектичної рiдкокристалiчної
системи з мiкроскопiчними домiшковими частинками
описуватиметься гамiльтонiяном
F = Flc + Fip + Fin .

(2.4)

Далi будемо вивчати питання про статистичнi корелятори флюктуацiй параметрiв порядку рiдкокристалiчної та iзотропної пiдсистем. Розгляд саме цього питання частково пов’язаний iз тим, що бiльшiсть експериментiв iз подiбними системами має на увазi вимiри розсiяння свiтла. Iнтенсивнiсть останнього суттєво
визначається фур’є-образами таких статистичних кореляторiв. У виразах для кожного з доданкiв у гамiльтонiянi (2.4) виконаймо перетворення Фур’є. Пiсля
вiдповiдних перетворень можемо записати загальний
вираз для повної енерґiї системи (точнiше, тої її частини, що залежить вiд обох параметрiв порядку) в
такому виглядi:
1 X
2
F =
(Bq⊥
+ Kqk4 )|u(q)|2 + (a + bq 2 )|φ(q)|2
2V q

+ W (q)(φ(q)u(q)∗ + φ(q)∗ u(q)) ,
(2.5)
qk2

qx2

qy2

III. СТАТИСТИЧНI КОРЕЛЯТОРИ

Використовуємо теорему про рiвнорозподiл енерґiї
за ступенями вiльности й знаходимо

h|u(q)|2 i =

kB T V
2 + Kq 4 ) ,
− |W (q)|2 /(Bq⊥
k

(3.6)

kB T V
2 + Kq 4 − |W (q)|2 /(a + bq 2 ) .
Bq⊥
k

(3.7)

a+

bq 2

kB T V
,
a + bqk2 − Wk2 /K

(3.8)

kB T V
.
− Wk2 qk4 /(a + bqk2 )

(3.9)

h|φ(qk )|2 i =
h|u(qk )|2 i =

Kqk4

На основi останнiх виразiв можна зробити два висновки: по-перше, вiдбувається часткове екранування закону h|u(qk )|2 i ∼ 1/qk4 , а по-друге, спостерiгаємо
зсув критичної температури Tc iзотропної пiдсистеми.
Справдi, якщо параметр a = a0 (T − Tc ), то для нової
критичної температури Tc∗ можемо записати:
Tc∗ = Tc +

Wk2
a0 K

.

Вирази (3.6) та (3.7) для статистичних кореляторiв
показують, що наявнiсть домiшок приводить до змiни характеру кореляцiй параметрiв порядку, причому
одночасно як для рiдкокристалiчної, так i iзотропної

(3.10)

Отже, наявнiсть рiдкокристалiчної пiдсистеми зсуває критичну температуру iзотропної пiдсистеми (вона збiльшується). Якщо домiшки є рiдкокристалiчними вкрапленнями в iзотропнiй фазi, то такий ефект
цiлком зрозумiлий i добре узгоджується з наявними
даними та якiсними мiркуваннями.
Для qk = 0 отримаємо такi вирази для статистичних кореляторiв:
kB T V
2 ,
a + (b − W⊥2 /B)q⊥
kB T V
h|u(q⊥ )|2 i =
2 − W 2 q 4 /(a + bq 2 ) .
Bq⊥
⊥ ⊥
⊥
h|φ(q⊥ )|2 i =

P3

де q⊥ = qz , а
=
+
i W (q) = i,j=1 Wij qi qj .
Цей вираз використаймо для розрахунку парних статистичних кореляторiв.

h|φ(q)|2 i =

пiдсистем. Можемо також зазначити, що для отримання статистичних кореляторiв чистих систем (тобто окремо для рiдкого кристала та iзотропної рiдини
за умови вiдсутности їх взаємодiї) досить формально
покласти у вiдповiдних виразах W (q) ≡ 0.
Подальший аналiз вимагає певних припущень про
вигляд виразу W (q). Очевидно, це має бути квадратична форма за компонентами просторового хвильового вектора q. Якiсний аналiз проведiмо в припущен2
нi, що W (q) = W⊥ q⊥
+ Wk qk2 . Порiвняймо статистичнi
кореляцiї для двох випадкiв: чистих пiдсистем i їх сумiшi. Розглядатимемо два випадки: q⊥ = 0 i qk = 0.
Зокрема для q⊥ = 0 матимемо

(3.11)
(3.12)

У цьому випадку, як i в попередньому, вiдбуваєть2
ся екранування закону h|u(qk )|2 i ∼ 1/q⊥
. Корелятори
збiгаються при малих хвильових векторах, зi зростанням хвильового вектора рiзниця стає суттєвiшою.

IV. ВИСНОВКИ

Наявнiсть домiшок у рiдкокристалiчнiй смектичнiй
системi приводить до трансформацiї структури статистичних кореляторiв параметрiв порядку (змiщення прошарку рiдкокристалiчної системи та вiдхилення вiд середньої концентрацiї чи густини для пiдсистеми домiшкових частинок). До найсуттєвiших ефектiв
можна вiднести такi.
Вiдбувається зменшення, порiвняно з чистим рiдким кристалом, статистичних кореляторiв. Однак для
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компонента хвильового вектора в площинi прошарку
таке зменшення корелятора вiдчувається при малих
значеннях хвильового вектора, тодi як для компонента хвильового вектора в перпендикулярному до площини прошаркiв напрямку навпаки, корелятор зменшується зi зростанням хвильового вектора.
Для iзотропної домiшкової пiдсистеми змiщується

(в напрямку зростання) критична температура (температури втрати стiйкости iзотропної фази — якщо
мова йде про рiдкокристалiчнi домiшки в iзотропнiй
фазi). Цi ефекти, очевидно, можна спостерiгати експериментально. Такi передбачення добре узгоджуються з наявними на сьогоднi даними як теоретичного,
так i експериментального характеру [21–24].
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FLUCTUATIONS OF ORDER PARAMETER IN SMECTIC LIQUID CRYSTAL
WITH MICROSCOPIC IMPURITIES
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2 Glushkov Prosp., Building 1, Kyiv, Ukraine
e-mail: vasilev@univ.kiev.ua
We consider smectic liquid crystal with microscopic impurities. To analyze the influence of impurities on
statistical correlations of order parameter we propose the Hamiltonian by means of which the system is studied. In
our interpretation microscopic impurities can be considered as a separate isotropic subsystem that characterized by
a scalar order parameter. The interaction of smectic liquid crystalline subsystem and impurity particles subsystem
is accounted on the level of the interaction between the respective order parameters.
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