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Resumo

û
Consideramos um modelo de interações quadrupolares entre micelas

capazde explicar a ocorrência de fases nemáticas biaxiais. Micelas uniaxiais de

formatos variáveis, representando a polidispersividade do sistema, são incluí-

das. O modelo apresenta uma fase nemática calamítica separada de uma fase dis-

cótica por uma fase bia¡<ial, segundo resultados de campo médio e de simulações

de Monte Carlo,
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Abstract

i
We consider a model of quadrupole interactions between micelles

which is able to explain the occurrence of biaxial phases. Uniaxial micelles of

variable shape, representing system polydispersity, are included. The model dis-

plays a calamitic nematic phase separated from a discotic phase by a biaxial pha-

se, according to mean-field and Monte Carlo simulation results.
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I Introdução

1.1 Notas sobre Micelas, cristais líquidos e cristais
líquidos micelares. Fases biaxiais

1.1.1 Micelas

t

São chamadas de anfifílicas as moléculas orgânicas quetêm uma par-

te polar ou ionizável, chamada "cabeça", ligada a cadeias carbônicas apolares,

que chamamos "cauda". A cabeça de uma molécula anfifilica é chamada de sua

parte hidrofilica, e sua cauda é chamada de hidrofóbica, pois enquanto as cabe-

ças têm afrnidade com as gé. moléculas de âgua, as caudas não têm. Exemplos tí-

picos dessas moléculas são as de surfact¿ntes, como os alcanoatos de sódio (sa-

bões), e os fosfolipídios, que entram na formação de membranas biológicas(l'2'r)

(fig. 1.1). As moléculas anfrfilicas têm comportamento ambíguo quando dissol-

vidas em algum meio. Quando em solução aquosa, por exemplo, as cabeças têm

tendência a "se dissolver" na água, enquanto as caudas tendem a se afastar das

moléculas deâgua, aproximando-se entre si. Devido a esse comportamento, uma

grande diversidade de estruturas ocoffe em soluções dessas moléculas(t''). Entre

essas estruturas estão as micelas que, em soluções aquosas, consistem em agre-

gados fechados com as cabeças na superfîcie externa(l'2), conforme mostrado na

figura 1.2. Nessa figura os círculos escuros são as cabeças das anfifilicas intera-

gindo com a água ao redor da micela, enquanto as caudas estão voltadas para seu

I
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Fig. 1.1

(B)

Esquemas de moléculas anfifilicas. Alcanoato (A) e fodolipídio (B).

I

Fig. 1.2. Cole numa nucela. Na superficie extema estão as cabeças das anfilílicas

As micelas têm proporções coloidais(2), possuindo um tamanho mé-

dio na ordem de 5nm, o que as torna invisiveis em microscópios ópticos, uma

vez que o comprimento de onda típico daluzvisível é cerca de 500nm. Sabe-se

que as cadeias carbônicas em seu interior têm mobilidade, embora essa mobili-

I
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dade seja mais restrita do que a das moléculas que ficam livres na solução(t). Elas

se formam em concentrações superiores a uma concentração micelar cntica

(CMC) e acima de uma temperatura chamada de temperatura de Krafft {r'2'3), ca'

racterísticas de cada tþo de molécula anfifïlica. Suas formas e tamanhos podem

ser variáveis, podendo ser esféricas ou não e tendo desde entre l0 e 100 molécu-

las (no caso de soluções de moléculas anfifïlicas iônicas) até 1000 (com molécu-

las não- iônicas)(2).

O interesse prático nas micelas tem residido principalmente na sua ca-

pacidade de solubilização de micropartículas, que podem se instalar em seu inte-

rior hidrofóbico e ser carregadas através de soluções. Essas propriedades de so-

lubilização são de grande importância biológica e industrial ('''). Outra aplicação

das micelas é no estudo de membranas biológicas, das quais elas podem ser con-

sideradas modelos simplificados 
(r).

O conhecimento da existência das micelas não é muito recente. Sa-

be-se que as primeiras explicações em termos microscópicos apareceram nos

primeiros anos do século XX ( Mc Bain, em 1913 e Hartley, em 1936(1)).

I .I.2 Cristais líquidos e fases nemáticas

Na segunda metade do século XD( foram descobertos fluidos, que di-

zemos estar em estado de cristal líquido, cujas propriedades elásticas e eletro-

magnéticas são fortemente dependentes de um eixo orientacional no fluido em

relação ao qual essas propriedades são medidas(3'4'5'6). Esse comportamento de-

pendente de uma orientação, isto é, essa anisotropia, é característica de sólidos

cristalinos, que são arranjos ordenados de átomos ou moléculas. A binefringên-

cia dos cristais de calcita, por exemplo, é um exemplo clássico de propriedade

óptica que depende fortemente da direção de incidência da luz em relação auma

I

I
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direção fixa num cristal, chamada de eixo óptico. Este fenômeno consiste no fato

de que dois raios refratados, em estados distintos de polarização, surgem quando

fazemos incidir luz no cristal. Observa-se que as direções de propagação dos rai-

os refratados pelo cristal dependem da direção do raio incidente em relação ao

eixo óptico (x3).

Abinefringêncianão ocorre em geral em fluidos, mas ocolre nos cris-

tais tíquidos. Desse tipo de comportamento enfie o sólido e o líquido vem o pró-

prio nome cristal líquido para esse estado.

O tipo mais simples de cristal líquido é chamado de nemático. Dize-

mos nesse caso que a amostra está em fase nemática, e sabe-se que o fato funda-

mental que determina a fase nemática, do ponto de vista microscópico, é a orien-

tação direcional média que as moléculas podem adquirir espontaneamente, isto

é, sem a influência de campos elétricos ou magnéticos externos. A figUra l'3

ilustra esse fato.

iretord

\l
I

0i,

,t

rl

\l
\ I

¡

\

I\ I

Fig.l.3 Esquenn de uma fase nemática. As molécr¡tas, enr fomra de bastâo, são

representadas como pequenos traços. O dÍetor é o eixo de onentação média

das moléculas.

Na figura 1,3, o diretor representa uma direção espacial média para o

ordenamento orientacional das moléculas, sendo o eixo óptico do sistema' As
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moléculas de uma substância que exibe fases nemáticas devem ter um certo grau

de assimetria. Por exemplo, elas podem ser aproximadamente em forma de bas-

tões, como sugere a figura I .3. Também existem fases nemáticas formadas a par-

tir de moléculas na forma aproximada de discos: são as fases nemáticas chama-

das de discóticas 
(3'a), reconhecidas por padrões diferentes de comportamento,

nahtz polanzada, daqueles que ocorrem nas fases nemáticas de moléculas em

forma de bastão. Na literatura, as fases nemáticas geradas por objetos em forma

de bastão são chamadas de calamíticas(o), para se fazer a diferenciação com as

fases discóticas.

Observa-se que uma fase nemática pode ser destruída pela ação de

agentes externos, como por exemplo ocorre num aquecimento Ou numa varia-

ção da concentração de moléculas. Por isso é interessante tentar definir um pa-

râmetro de ordem para a fase nemática. O parâmetro de ordem, seguindo as

idéias gerais de Landau(8), deveria ser em nosso casouma grandezacapazde dis-

tinguir a fase com ordem orientacional da fase isotrópica, onde essa ordem desa-

parece, Consideraremos, como aproximação, que as moléculas são aproximada-

mente rígidas e que têm simetria cilíndrica. Escolheremos definir esse parâme-

tro,como é usualmente feito(3'4'5), de forma que na fase totalmente ordenada, com

todas as moléculas orientadas numa direção única, essa quantidade sej a igual a I ,

enquanto que na fase isotrópica esse parâmetro seja igual a 0' Se em cada molé-

cula da figura 1,3 colocamos o rótulo i paraindicar a qual molécula nos referi-

mos, podemos ser levados à sugestão de que (r, ,) =(cosO,)e um candidato a

parâmetro de ordem, sendo n, um vetor unitário ligado à molécula l, ao longo de

seu eixo de simetria, e n um vetor unitário na direção do eixo diretor.O símbolo

(...) representa algum tipo de média sobre as diferentes configurações da molé-

cula. Com alinhamento total (0, =0), temos, aparentemente (n, ''l=1, como de-

sejávamos. Entretanto, podemos observar que essa grandezanão é útil para defi-

ì
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nir o parâmetro de ordem, pois é uma característica dafase nemática o fato de es-

tar definida apenas pela direção de orientação média das moléculas. Em outras

palavras, deve-se considerar que não há distinção entre a fase nemática na confi-

guração mostrada na figUra 1.3 e numa outra, onde os eixos de algumas molécu-

las fossem girados de l80o' como n'n =cos0¡ =-cos(O, +[) ou seja' como

esse produto escalar distingue, por um sinal, estados realmente indistintos na

fase nemática,cos0, não serve como parâmetro de ordem. Na verdade, em uma

fasenemáticaobserva-seque(''n)-(cosO')=0'Essadiscussãoindicaque

(cost e,) deve ser uma grand ezaaptapara definir a ordem nemática, pois a rota-

ção de 180o, referida acima, em algumas moléculas em uma fase nemática, não

altera essa quantidade. Mais precisamente definimos

t= (;(:cos" -t)) (P,(coso,)) (r r r)

como parâmetro de ordem para um cristal líquido(''o't) nemático de moléculas de

simetria cilíndrica. Pr(cos0,) é o polinômio de Legendre, de ordem 2,navai,â-

vel cos0,. Essa definição de ^9, dada em 1942,é devida a Tsvetkov(o). A conve-

niência na escolha de 
^9 

reside no fato de que (cos'0,) =t se há orientação

perfeita,dando-noss=l,enquantoqtte(costg,)=ll3nafaseisotrópica'oque

nos dá S =0 nesta fase, como queríamos por definição.

O fenômeno acima referido da destruição de uma fase nemática por

uma mudança nas condições a que está submetida a amostra é reversível, no sen-

tido em que a fase nemática reaparece com a reconstituição de condições a ela fa-

voráveis. lsso signifrca que as transformações dos sistemas nemáticos são des-

critíveis por meio de diagramas de fase, Observa-se que a transição fase nemáti-

ca ê fase isotrópica é de primeira ordem, isto é, é semelhante às mudanças de

fase que ocorrem quando amatétiamuda de estado de agregação, mudanças es-

sas que são acompanhadas por variações bruscas de densidade e pela absorção

if
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ou emissão de um calor latente(t). No caso dos cristais líquidos nemáticos, ,S so-

fre variação brusca na transição, como está indicado pela figura L4.

temperatura

Fig. 1.4 Variæão típrca de S com a temperatu¡a.T* é a temperatura da tfansição

fase nemática<+ lase isotroPica,

o fato de T*, na fig. 1.4, ser a temperatura de uma mudança brusca

em S, analogamente ao caso das mudanças de estado de agregação, significa que

nessa temperatura existirá uma coexistência entre a fase nemática (S + 0) e a

isotrópica (S = o)

É importante ressaltar que o parâmetro de ordem pode ser expresso

em termos de quantidades experimentalmente determináveis, como susceptibi-

lidades diamagnéticar(o't't), por exemplo Esse fato é que permite medir 5' e le-

vantar curvas como a da figura 1.4, No apêndice 8 deste trabalho aprofundamos

essa questão.

As fases de cristal líquido ocorrem tipicamente em moléculas orgâni-

cas, muitas das quais de papel biológico relevante. O colesterol, responsável

o
Eo
!¡L
o
oît
o
*.o
E(õ
IE
CL

o

0.5

o

I

+l

T*

t
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pelo endurecimento de artérias (miristato de colesteril), é um exemplo típico' A

transição sólido-cristal líquido ocorre a7l"C, acompanhada da absorção de um

calor latente de 65 cal/g. A transição cristal líquidoJíquido isotrópico acontece a

85"C, com um calor latente de 7 callg.Essas 7 calonaslgpara a transição fase ne-

mática-fase isotrópica são poucas em relação às 65 callg da fusão, revelando o

fato geral de que a fase cristal líquido é mais parecida, do ponto de vista do est¿-

do de agregaçáo,com a fase fluida (isotrópica) do que com a sólida(3). Notemos

que nesse exemplo o calor latente de transição sólido-cristal líquido é compará-

vel à da transição gelo-água (80 callg).Para as substâncias cujos fluidos apresen-

tam fases nemáticas, a temperatura de transição fase nemática e> fase isotrópica

pode variar de aproximadamente 50oC até algo na ordem ¿.299oç (l'r).

Sabe-se que uma amostra de crist¿l líquido está sempre fracionada em

diferentes regiões divididas por variações contínuas na orientação molecula¡.

Diz-se então que a estrutura do cristal líquido possui o que se chama na literatura

de defeitost4,5) do ordenamento. As teorias que explicam a existência de fases

cristal líquido, como a que faremos nesse trabalho, consideram uma região livre

desses defeitos.

Além das fases nemáticas, formas mais complexas de cristal líquido

são possíveis, segundo a complexidade maior ou menor do ordenamento das

moléculas. Os outros dois tipos gerais de cristais líquidos são os esméticos e os

colestéricos ou quirais(3'4'5). A figura L5 mostra exemplos esquemáticos dos ti-

pos esmético e colestérico. Observa-se que numa fase esmética há um ordena-

mento por camadas, enquanto que numa fase colestérica ocorre ordenamento he-

licoidal das moléculas. O miristato de colesteril, acima citado, apresenta em sua

fase cristal líquido, em diferentes faixas de temperatura, as fases de tipo esméti-

co e colestérico 
(3). Pela frgura i 5 observamos que na realidade os cristais líqi-

E
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dos nemáticos e colestéricos podem ser classificados num mesmo grupo, pols os

cristais líquidos nemáticos formam estruturas helicoidais de passo infinito.

Neste trabalho, como veremos adiante, estaremos interessados em um

certo tipo de ordenamento nemático, mais complexo do que o que vimos até ago'

ra, chamado de fase nemática biorial.

O estudo dos cristais líquidos tem várias aplicações práticas, que vão

desde seu uso nos LCD's (telas de cristal líquido) até o entendimento de certas

estruturas orientacionais em sistemas biológicos e em polímeros(t'o)'

t

Fase colestérica

6!

Fig. 1,5 Outros tlpos de cristais líquidos. Nas fases esméticas h'á ordenamento

em camadas das moléculas, sendo que elas podem ter inclinação em

relação aos planos de interface enlre as camadas tu fase esméúca c.

Nas fases colesténas há ordenamento helicolidal das molécul¿ts.

/l
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1.1.3 Fases nemáticas biæriars
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Adotaremos aqui a restrição de só permitirmos às nossas moléculas

cilíndricas, na figura 1.3, que seus eixos de simetria se coloquem ao longo de um

dos eixos cartesianos espaciais. Embora essa simplificação não seja realista, ela

nos permitirá obteruma noção sobre como classificar as fases nemáticas em nos-

so sistema. Podemos interpretar a média de cos' 0, , sobre as moléculas em um

cristal líquido nemático, como sendo a fração do número total de moléculas ali-

nhadas com o diretor na fig. 1.3. Estabelecendo convencionalmente como z o

eixo do diretor, definimos n\, =(n r,)' =.ort e, , de modo que a fração de mo-

léculas no eixo z seja (, ":). Naturalmente, podemos considerar eixos x e / em

duas direções perpendiculares à do diretor, definindo então no' enr' como os

quadrados das projeções de rz, ao longo desses dois eixos. ("'r) " (nr']) seriam

então as frações de moléculas apontando nessas direções.

Nessa interpretação, espera-se que em uma fase nemática haja um

certo número de moléculas, ao longo do eixo z, que seja convencionalmente mai-

or do que os números de moléculas ao longo dos outros eixos, e que os números

de moléculas ao longo desses outros eixos sejam iguais. Em outras palavras, es-

/ r\ I z\ / z\
pera-se que (n-,' ), \n,: ) = \n ri ) numa fase nemática Caso possa ocorrer

(, ,:) * (r,') * (n r,' ) , .orn (, ,:) sendo convencionalmente o maior dos três,

teremos um exemplo de fase nemática biaxial(a's). Dentro dessa classificação,

It

uma fase nemática usual, com (,,
\,, ')* (,* ') = (n r' ) e chamaaa de uniaxial(4s)

Observe-se que na fase biaxial, nessa interpretação simplificada, apenas duas

frações de moléculas, em dois eixos perpendiculares, são realmente indepe-

ndentes, pois (rrl, + nl, + u1,) = 1. Esse fato explica a terminologia utilizad apúa

classificar essa fase nemática especial.
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De maneira geral, a fase biorial se caracterizapeladefinição de algu-

ma propriedade direcional no fluido que esteja definida quando se conhecem as

quantidades, que caractenzamessa propriedade, em duas direções convencionais.

A quantidade relativá ao terceiro eixo deve ser dependente das outras duas devi-

do à arbitrariedade na definição desses eixos.

As restrições, na discussão acima, em se considerar objetos de forma-

to uniaxial em direcões discretizadas, não são necessárias para a definição da

fase nemática biaxial, pois as fases biaxiais são possíveis em sistemas de mo-

léculas de formato arbitrário, incluindo os casos de formatouniaxial, bem como

os casos de formato de menor simetria(5'e), e com eixos num contínuo direcional.

É possível estabelecer uma definição geral de parâmetro de ordem nemática, in-

dependente do formato das molécu1ut 
(45) 

e de quaisquer outras aproximações, e

discutimos no capítulo 2 como essa definição geral abrange a que está dada aci-

ma como caso especial. Como, entretanto, trabalharemos com um modelo de ob-

jetos uniariais com eixos de simetria sempre restritos a algum dos eixos cartesia-

nos, a descrição que fizemos, nesta seção, da fase nemática biaxial, será suficien-

te para a compreensão deste trabalho.

1.1.4 Cristais líquidos em sistemas micelares.

Fases biadais em sistemas micelares ternarios.

Uma grande variedade de estruturas com ordem orientacional pode

resultar de soluções de moléculas anfifîlicas, dependendo de condições de tem-

peratura e concentração destas, Na figura l.6 temos dois exemplos dessas estnr-

turas,

I
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Fig. 1.6. Exemplos de estruturas em soluções de moléculas anfifílicas. No alto temos

um corte numa est¡utura lamelar, em que lra a formação de camaclas de

anf,fílicas. Em barxo, temos uma estfutura hexagonal. onde cada uma das 9

figuras é um cilindro de moléculas arfifilicas

Um dos possíveis tipos de estrutura orientacional surge quando são

formadas micelas assimétricas e elas apresentam fases nemáticas. Nessas cir-

cunstâncias, as micelas fazem o papel das moléculas na figura 1'3 ' Fases nemá-

ticas uniaxiais foram as primeiras a serem observadas experimentalmente {t'10), e

foram então descritas como geradas por micelas de f'orma cilíndrica alongada,

em fases calamíticas, ou por micelas em forma de disco, em fases discóticas(l1).

I



13

a

t

Observou-se posteriormente a existência de fases nemáticas biaxiais em siste-

mas ternários, isto é, em micelas formadas por dois tipos de anfifilicas em água.

Na figura L7 temos um diagrama de fases experimental típico de um

sistema que apresenta essas fases(12). Da dependência da concentração de anfifi-

licas na solução, vem o nome de fases nemáticas liotrópicas(3'a'5) parâ as que

acontecem nesses ststemas

Nb

Nd

o

L

Nc

40
(t
o

ã30
IE

b20
CL

E
0,Fto

25.6 25,8 26.0 262 264

Goncentraçäo de KL l% em peso )

I a 6,240/o em peso de 1-decanol )

Fig. 1.7 Parte do dragrama de fases do sistema água pesada (DrO) - l-decanol-laureato

de potiissio (KL)(r2).

A figura 1.7 se refere ao sistema ternário Dzo + decanol+ KL, que foi

o primeiro sistema onde se verificou uma fase biaxial. O decanol é chamado de

cosurfactante. Na figura, Nb é afase nemática biaxial, Nc é uma fase com propri-

edades de uma fase uniaxial calamíti ca.e Nd uma fase com características de

uma fase uniaxial discótica. .1é a fase isotrópica. As linhas de separação fase ne-

J

¡I



t4
o

t

mática-fase isotrópica são de coexistência, enquanto aceita-se que, nesse tipo de

sistemas, as linhas que separam a fase biaxial das fases unioriais são linhas críti-

cas 
(12'13'14). Isto significa que as transições fase uniaxial+>fase biaxial são contí-

nuas (ou de 2u ordeni(8) ), sem calor latente e sem coexistência de fases. Acredi-

ta-setambém que existeum ponto onde se cruzam as linhas críticas (transiçãobi-

axial- uniaxial) e as linhas de coexistência (transição nemática - isotrópica),

chamado de ponto de Landau, indicado na fig. 1,7 com aletraL,de acordo com a

teoria de Landau das fases nemáticas(s'0'e). Nâ fase calamítica, o eixo óptico se

alinha com um campo magnético externo aplicado, enquanto que na fase discóti-

ca o eixo óptico é perpendicular a esse camps(I2). Note-se que a concentração de

água pesada varia junto com a de KL no gráfico da fig. 1.7, mantendo-se cons-

t¿nte a concentração de álcool.

O objetivo deste trabalho é estudar um modelo teórico que possa ex-

plicar alguns aspectos de um diagrama de fases como o da fig. 1.7.

1.2 Descrição qualitativa das teorias estatísticas

das fases nemáticas

Uma vez tendo sido caracterizadas as fases do tipo cristal líquido, do

ponto de vista microscópico, como estados de ordenamento orientacional es-

pontâneo na ausência de ordenamento posicional, pode-se iniciar a pesquisa dos

mecanismos de interação entre as moléculas (ou micelas, em nosso trabalho) que

poderiam gerar esse comportamento. Vamos nos limitar a propostas de explica-

ção das fases nemáticas ( incluindo fases uniaxias e biaxiais), uma vez que não

estaremos interessados, neste trabalho, em fases esméticas e colestéricas.

Dado que uma amostra possui um número muito grande de objetos

(moléculas ou micelas), os mecanismos de interação entre esses objetos devem

I
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se coordenar a uma análise baseada na Mecânica Estatística. Chamamos aqui de

teoria estatística, ou simplesmente de teoria ou modelo, da fase nemática, uma

forma particular dessa coordenação.

Pode-se dilidir as teorias estatísticas da fase nemática em dois gtan-

des grupos. Num primeiro grupo colocamos as teorias que explicam a fase ne-

mática a partir da impenetrabilidade de objetos assimétricos. A idéia pode ser

colocada em termos simples imaginando-se uma gaveta cheia de bastões de gtrz

(troncos de cone rígidos) com orientações aleatórias, que aqui funcionam como

os objetos a se ordenarem. Se movimentamos a gaveta, deixando-a depois em re-

pouso, os bastões de g;ztenderão a um alinhamento, efeito da impenetrabilidade

mútua enfie esses bastões. Que esse mecanismo é um candidato capaz de gerar a

fase nemática pode ser constatado, em nosso exemplo, pelo fato de que os eixos

dos bastões de giz adquirem uma orientação média apenas, ficando os sentidos

de orientação, de cada bastão, livres. Esse tipo de teoria das fases nemáticas é

chamado de teoria de volume excluído ou de "caroço duro" com objetos assimé-

tricos, A primeira aplicação bem sucedida das teorias de volume excluído foi fei-

ta por Onsager, em 1949 
(45'15). 

Essa teoria de Onsager, em que pese seu sucesso

como modelo capaz de prever a existência de fases nemáticas, não foi capaz de

explicar o efeito da temperatura sobre a ordem nemática(a), o que é característico

de teorias de volume excluído, pois nessas teorias há sempre uma densidade de

transição, e não uma temperatura de transição.

No segundo grupo de teorias da fase nemática estão as teorias do tipo

Maier e Saupe, cuja formulação original apareceu em 1958(a't6). Considera-se

aqui que as moléculas assimétricas estão sujeitas as forças de atração dependen-

tes de suas orientações relativas, cujo alcance possa atingir moléculas a uma cer-

ta distância entre si. A diferença com as teorias de volume excluído está em que

nestas as forças são de repulsão e só atingem moléculas em contato, Em outras

¿
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palavras, não há interação entre moléculas distanciadas entre si nas teorias de

volume excluído, havendo apenas uma energia infinita associada ao contato en-

tre essas moléculas.

Podemos fazer uma descrição simplificada do mecanismo de funcio-

naÍrento das teorias de Maier e Saupe imaginando novamente vetores unitários

n, ao longo de nossas moléculas de simetria cilíndrica da figura l '3 ' Se a enef-

gia de interação entre uma molécula i e uma molécula 7 é proporcional a

-(n, .n,)t, u.*o, que o alinhamento ( ttl = n, ) e o anti-alinhamento(n, - -n, )'

dos eixos das moléculas, são duas formas de tornar mínima a energia de inte-

ração entre essas moléculas. Se considerarmos que numa amostra as moléculas

interagem, na forma descrita, aos pares, com um alcance limitado a uma certa

distância, então vemos que esse tipo de interação garante um alinhamento médio

entre os eixos das moléculas, ficando livres seus sentidos de orientação' como

deve ser em uma fase nemática. Como as energias de interação entre moléculas

nas teorias de Maier e Saupe são finitas, essas teorias estão aptas a descrever a in-

fluência da temperatura sobre as transições de fases em sistemas nemáticos'

Existe uma tendên cia,naliteratura sobre cristais líquidos liotrópicos,

pelo uso de teorias do tipo volume excluído 
(tÐ. Observando-se o diagrama de fa-

ses do sistema que temos em consideração neste trabalho (fig' l '7), verificamos,

por outro lado, que a temperatura é um fator importante na determinação das fa-

ses nemáticas nesse sistema, o que parece autonzar o uso de teorias do tipo Mai-

er e Saupe nesse caso. Além disso, como esta demonstrado no apêndice I deste

trabalho, as teorias de Onsager e Maier e Saupe são profundamente análogas,

sendo formalmente idênticas na situação em que as orientações moleculares es-

tão discreti zadas,ao menos na versão de campo médio dateoria de Maier e Sau-

pe. De fato, pelo menos no contexto das simplificações consideradas, o apêndice

1 deste trabalho mostra que passamos da teoria de Onsager para ade Maier e Sa-

J
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upe trocando basicamente a densidade pelo recíproco da temperatura' Essa ana-

logia, a nosso ver, não é acidental, pois ambas abordagens, Maier e Saupe e volu-

me excluído, para ser bem sucedidas, devem obedecer a certos requisitos funda-

mentais de simetria das fases nemáticas. Essas considerações nos dão a confian-

ça de que a escolha, feita neste trabalho, por uma teoria de Maier e Saupe, se jus-

tifica.

Polidispersividade em sistemas micelares.

A polidispersividade como mecanismo

gerador de fases nemáticas biaxiais em

sistemas ternarios.

1.3

I
ó

Antes de sua descoberta experimental, a possibilidade de fases nemá-

ticas biaxiais já tinha sido considerada teoricamente em dois tipos de modelos'

No primeiro, através de uma generalização dos modelos do tipo Maier e Saupe,

Freiser, em 1970, sistematizou a hipótese de que objetos (moléculas) de simetria

ortorrômbica (como tijolos) poderiam levar a existência de fases biaxiais 
(r8'le).

Embora, como já dissemos, estejamos deixando para o capítulo 2 a definição ge-

ral de ordem nemática para objetos de forma arbitrá¡ia, podemos, por analogia,

considerando um conjunto ordenado de tij olos, observar a biaxialidade desse or-

denamento, no sentido em que a orientação de dois eixos num tijolo define total-

mente a orientação do conjunto de tijolos' Podemos comparar esse arranjo com

um outro semelhante onde substituímos os tijolos por bastões' que são objetos

uniaxiais: nesse caso apenas a orientação de um eixo para cada bastão precisa es-

tar definida no sistema ordenado, sendo esse então um exemplo de arranjo unia-

xial . O trabalho de Freiser partiu de considerações gerais sobre a interação à dis-

tância entre objetos de simetria arbitrá'ria, ou seja, objetos, em geral, biaxiais, eli-

minando a exigência existente na teoria original de Maier e Saupe de que os ob-

I



1q

a

tt

jetos fossem de simetria cilíndrica (uniaxiais). Em sua análise, Freiser reconhe-

ceu que uma interação entre os objetos capaz de realizar o ordenamento bia:rial

era do mesmo tipo, no que diz respeito às suas características dependentes da ori-

entação relativa entre objetos, das que prevalecem entre quadrupolos eletrostáti-

cos. Nesse ponto, devemos lembrar que o trabalho de Freiser é fenomenológico'

no sentido cle que não procura analisar como deve ser, a partir de algumateoria

microscópica, a interação entre os objetos'

um segundo modelo onde as fases biaxiais apareciam foi proposto

por Alben, no início da década de setenta Q0'22'23).Numa das versões desse mo-

delo, de interesse especial para nós, foi considerada uma mistura de objetos uni-

a>riais de dois tipos interagindo, em uma rede, por interações do tipo volume ex-

cluído(2o). Raciocinando por analogia, podemos imaginar uma mistura de discos

e cilindros impenetráveis, em alta concentração' Desconsiderando-se a possibi-

lidade de que nessa mistr¡ra ocolra uma separação espacial entre os objetos' ve-

mos que um arranjo possível nesse sistema seria aquele em que os bastões se ori-

entassem com seus eixos em uma dada direção e os cilindros se orientassem com

seus eixos numa direÇão perpendicular à dos bastões' Isso seria então um orde-

namentobiaxial, com dois eixos perpendicualres definindo as propriedades ori'

entacionais da amostra.As outras versões do modelo de Alben se baseiam em

sistemas de partículas biaxiais, gerando também fases biaxiai sQ2'23) ' Nosso inte-

resse nessas versões é um pouco menor, pois, como mostraremos, será usado

neste trabalho um modelo de objetos uniaxiais' O trabalho de Alben se baseou no

modelo de Flory para soluções de polímeros(2l) e consiste em considerar uma

rede tridimensional de células em que um objeto no espaço é representado apro-

ximadamente por um grupo de células ocupadas(22'23)' É importante observar que

esse modelo, como ocorre em geral em modelos devolume excluído, náoécapaz

de explicar a influência da temperatura sobre as fases nemáticas' o que o torna li-

jr
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jetos fossem de simetria cilíndrica (uniaxiais). Em sua análise, Freiser reconhe-

ceu que uma interação entre os objetos capaz de realizar o ordenamento biaxial

era do mesmo tipo: no que diz respeito às suas características dependentes da ori-

entação relativa entre objetos, das que prevalecem entre quadrupolos eletrostáti-

cos, Nesse ponto, devemos lembrar que o trabalho de Freiser é fenomenológico'

no sentido cle que não procura analisar como deve ser, a partir de algUmateoria

microscópica, a interação entre os objetos'

Umsegundomodeloondeasfasesbiaxiaisapareciamfoiproposto

por Alben, no início da década de setenta Q0'22'23). Numa das versões desse mo-

delo, de interesse especial para nós, foi considerada uma mistura de objetos uni-

oriais de dois tipos interagindo, em uma rede, por interações do tipo volume ex-

cluído(2o). Raciocinando por analogia, podemos imaginar uma mistura de discos

e cilindros impenetráveis, em alta concentração. Desconsiderando-se a possibi-

lidade de que nessa mistura ocofra uma separação espacial entre os objetos' ve-

mos que um arranj o possível nesse sistema seria aquele em que os bastões se ori-

entassem com seus eixos em uma dada direção e os cilindros se orientassem com

seus eixos numa direÇão perpendicular à dos bastões' Isso seria então um orde-

namentobiaxial, com dois eixos perpendicualres definindo as propriedades ori-

entacionais da amostra.As outras versões do modelo de Alben se baseiam em

sistemas de partículas biaxiais, gerando também fases biaxiai sQ2'23\ ' Nosso inte-

resse nessas versões é um pouco menor, pois, como mostraremos, será usado

neste trabalho um modelo de objetos uniaxiais O trabalho de Alben se baseou no

modelo de Flory para soluções de polímeros(tt) e consiste em considerar uma

rede tridimensional de células em que um objeto no espaço é representado apro-

ximadamente por um grupo de células ocupadas(22'23)' É impoftante observar que

esse modelo, como ocorre em geral em modelos de volume excluído, náo e capaz

de explicar a influência da temperatura sobre as fases nemáticas' o que o torna li-
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mitado pafa compreender o comportamento do diagrama de fases que temos em

consideração neste trabalho (figura 1.7). De fato, Alben se utiliza de uma gfan-

dezapor ele denominada "temperatura efetiva'{20'2'), qn" não representa a tem-

peratura fïsica, e as transições em seu modelo não são afetadas por variações na

temperafura.

O interesse por modelos de misturas de cilindros e discos com intera-

ções do tipo volume excluído ainda continua, conforme atestam trabalhos recen-

tes na linha de teorias do tipo Onsager 
(24),

A descoberta experimental das fases biaxiais em sistemas micelares

ternários levantou o problema das forma das micelas que geram o fenômeno.

lmagina-se que as micelas mudam de uma forma uniaxial para uma biaxial atra-

vessando atransição ordem uniaxial- ordem biaxial 
(25), 

ou então que elas se pre-

seryem como objetos biaxiais através do diagrama de fases(26'27) (fig1-7 , pag.

l3). No último caso, onde se aplicou o modelo de Freiser, as fases uniaxiais cor-

responderiam a pequenas flutuações em um dos eixos e rotações livres ao redor

dos outros. A possibilidade de se explicar as fases biaxiais com objetos uniaxiais

(misturas de discos e cilindros) foi abandonada depois de objeções a respeito da

est¿bilidade termodinâmica em teorias do tipo de Maier e Saupe(28) e em simula-

ções com discos e cilindros sujeitos a interações de longo alcance do mesmo

tips(zrl. O diagrama de fases, por seu lado, como mostrado na figura I .7, apresen-

ta duas fases isotrópicas: uma a altas temperaturas, outra a baixas temperaturas.

A fase em alta temperatura resultaria de excitações térmicas de objetos assimé-

tricos, quebrando a ordem orientacional. A fase isotrópica em baixas temperatu-

ras resultaria de um mecanismo diferente: o estiramento médio das cadeias car-

bônicas (cadeias alifáticas) das moléculas anfifïlicas, em baixa temperatura, au-

menta(3O), diminuindo a assimetria das micelur(3l), ou seja, tornando-as mais pa-

recidas com esferas, e produzindo então uma fase isotrópica

(l
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Por outro lado, a potidispersividade, isto é, a variabilidade nos tarna-

nhos dos agregados, pode ter influência no comportamento dos sistemas que nos

interessam 
(32). Acredita-se que o fenômeno tenha um papel em determinadas

transições entre êstados de ordenamento orientacional que ocorrem em sistemas

ternários como o de nosso interesse €3), embora hajam dúvidas a respeito da pró-

pria ocorrência da polidispersividade nesses mesmos sistemas quando as condi-

ções favorecem o surgimento de micelas Ga).

A discussão a respeito da forma dos agregados continua, Argumentos

a favor de uma forma biaxial única(26) e de formatos variados(25'35) têm sido apre-

sentados. Para nós, as formas das micelas dependerão basicamente de três fato-

res: das conformações das cadeias carbônicas, do tipo de curvatura superficial

induzido pela presença de um ou outro tipo de anfifilica, e da largura de disper-

são dos formatos (polidispersividade).

Primeiramente, as diferentes conformações possíveis das cadeias car-

bônicas das moléculas anfifîlicas alterarão a forma da micela em função da tem-

peratura, pois um maior ou menor alongamento dessas cadeias depende da tem-

peratura, como dissemos. A curvatura da superfïcie de uma micela, por ouü.o

lado, deve depender do tipo de anfifilica que se concentra nessa superficie, e esse

é um outro fator que altera a forma das micelas. Uma superficie de baixa curva-

tura deve ser o resultado de uma maior concenfiação relativa de moléculas de ál-

cool, enquanto que uma curvatura maior está associada a uma menor concentra-

ção relativa dessas moléculas. Isso deve implicar a tendência à formação de dis-

cos no caso de soluções proporcionalmente mais ricas em álcool e de bastões,

com superficies de curvatura maior, no caso de soluções mais pobres em álcool.

Aceita-se que no caso de discos o álcool se conCentra nas "tampas", aproximada-

mente planas, enquanto que nos bastões o álcool fica nas laterais, pois as tampas

dos bastões são de curvatu[a maior(36). Por isso podemos dizer que o segundo fa-
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tor a alterar a forma das micelas deve ser a concentração relativa de surfactantes

na solução. Lembramos aqui que o argumento de uma forma única ao longo do

diagrama aceita a forma invariável com a concentração de anfifïlicasGÐ. Dentro

do ponto de vist¿ que aceitamos, a presença, a uma certa temperatura fixa, de

ambos tipos de fases uniaxiais (discótica e calamítica), é interpretada como re-

sultado da preferênciao8) para baixas curvaturas quando há concentrações mais

elevadas de álcool, resultando em fases discóticas, e da preferência para grandes

curvaturas quando há concentrações relativamente menores de álcool, dando fa-

ses calamíticas. Continuando dentro dessa linha de raciocínio, e sendo D o diã-

metro de um objeto de simetria cilíndrica de altura.É1, os discos (HlD>l) podem

se transformar em objetos de simetria aproximadamente esférica (HlD = l)

quando a temperatura é reduzida, pelo efeito alongamento das cadeias carbôni-

cas, explicando a transição fase discótica-fase isotrópica para baixas temperatu-

ras. Os discos podem também se transformar em bastões quando a concentração

relativa é alterada, explicando a passagem de uma fase discótica em concentra-

ções relativamente elevadas de cosurfactante (álcool) para uma fase calamítica,

em concentrações relativamente mais baixas de cosurfactante.

As idéias acima expostas se encontram já discutidas na literatura, O

que estamos propondo aqui é que uma combinação desses fatores com a polidis-

persividade pode ser capazde explicar outras características do diagrama de fa-

ses. Considerar o efeito dos fatores aqui expostos sobre o comportamento desses

sistemas é uma tarefa complexa, e nosso trabalho procura incorporar os efeitos

da concentração relativa e da polidispersividade, desconsiderando nessa aproxi-

mação o efeito da temperatura sobre o formato das micelas. Para realizar essa ta-

refa, usamos um modelo de objetos uniaxiais com distribuição contínua de ani-

sometrias, isto é, distribuição contínua de valores de v:HlD. O uso de objetos

uniaxiais se justifîca, além das considerações acima, pelo fato de sabermos que

/r
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fases biaxiais sempre podem ocofrer em modelos com objetos biaxiais (18'le'3e), 
o

que significa que se partíssemos de objetos biaxiais, não poderíamos ter certeza

de que uma eventual fase bialdal seria provocada pelo efeito da polidispersivida-

de em si.

Neste trabalho é considerado então um modelo do tipo Maier e Saupe

de objetos (micelas) uniaxiais que interagem por meio de quadrupolos efetivos.

Definimos como sendo À, o momento de quadrupolo de um objeto, e aceitamos

que ele está relacionado com a anisometria v da seguinte forma: À > 0 para bas-

tões (v t 1) . ), < 0 para discos (u . 1). Embora não seja nossa preocupação tor-

narpreciso o significadode ?v,a relação entre À ev é aproximadamente a que

descrevemos se ), é o momento de quadrupolo eletrostático de um objeto cilín-

drico neutro, como está discutido no apêndice 2 deste trabalho. A polidispersivi-

dade é introduzida por meio de uma distribuição contínua p(ìr)independente da

temperatura. Se dois obj etos I e7 interagem por meio desse mecanismo, a energia

de interação será algo do tipo - t"' t"i (n, .n,)' ,com Àt e À' sertdo os quadrupo-

los das micelas i e.f, como esclareceremos no capítulo 2, Note-se que o uso dos

índices i e j , alternativamente como superescritos e subscritos, artificio que utili-

zaremos outras vezes neste trabalho, foi feito apenas por conveniência, não ten-

do nenhum significado matemático especial. A possibilidade de fase biaxial nes-

se modelo é clara,pois quando a dispersão em p(À) permitir que hajam, na dis--

tribuição de micelas, quadrupolos de sinais distintos, poderá ser privilegiada a

perpendicularização entre esses objetos, ao invés do alinhamento. Em outras pa-

lavras, se f' e ì,/ tem sinais contrários, a energia de interação entre os quadru-

polos será mínima se n i for perpendicular d n ¡ . Em nossa amostra, então, veri-

ficaremos nesse caso a existência de dois eixos definindo as propriedades orien-

tacionais da amostra,

I
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Em nosso modelo, o fato de se tomar uma distribuição contínua de

anisometrias joga um papel fundamental, pois assumindo que todas as anisome-

trias estão presentes na arnostra evitamos o problema de instabilidade termodi-

nâmica de um modelo mais simples em que apenas duas anisometrias estejam

presentes. O problema dessa instabilidade, já aludido mais acima?s'2e), pode ser

explicado da seguinte forma: numa amostra onde a energia de interação entre os

objetos é como a que descrevemos, e onde só há dois tipos de objetos, a energia

tot¿l do sistema é menor na situação em que haja uma separação de fases espaci-

al por tipo de objeto, com a conseqüente coexistência de uma fase discótica com

uma calamítica, do que na situação em que os objetos estão espalhados aleatoria-

mente no espaço em uma fase biaxial, Situação diferente acontece se a distribui-

ção de anisometrias é contínua, pois o sistema, nessa situação, para se fracionar

em infinitas fases uniaxiais, estaria gerando realmente uma situação de instabili-

dade termodinâmica, devido a aparição de gradientes locais de densidade, não

podendo ser descrito então pela Termodinâmica de Equilíbrio,

O tratamento que fazemos para analisar a influência da distribuição

dÀ,) consiste em colocarmos um objeto numa posição I com l,=À' repetindo

esse processo para os outros N - 1 objetos da amostra, É tratado então o ensem-

ble de Gbbs para essa configuração doN objetos. As grandezas observáveis são

calculadas como médias para todas as possíveis configurações de quadrupolos

dessesN objetos, dadas pela distribuição 

^?"), 

das médias térmicas em cada um

dos ensembles. Com isso, consideramos que os objetos são móveis, possuindo

entretanto mobilidade mais lenta do que a tendência ao ordenamento nemático,

Na terminol ogi a da Mecâni ca Estatí sti ca, es sa abordagem é chamada comumen-

te de desordem congelada (ou "quenched disorder"({'4r'42\.Dois tipos de distri-

buição p(À) são consideradas. Apresentaremos primeiramente resultados de

campo médio para uma distribuição contínua, gaussiana, de quadrupolos, repre-

I
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sentando um sistema realmente polidisperso' Posteriormente, mostrafemos re-

sultados, qualitativamente idênticos, de um modelo mais simplificado de po-

lidispersividade, em que dI) é do tipo delta bimodal, com dois tipos de quadru-

polo. Essa equivalência entre as distribuições anima o uso <la distribuição delta

bimodal, mais simples, em ensaios de Monte carlo, com os quais temos uma in-

dicação de que a aparição de fases biaxiais no modelo não pode ser interpretada

como mero resultado distorcido numa aproximação de campo médio'

O fato de um modelo de dois tipos, como descrito acima, gerar fases

bia¡<iais estáveis deve ser esclarecido, pois isso está em aparente contradição

com idéias correntes na literatura, conforme discutimos mais acima' Primeira-

mente, devemos esclarecer que não hâ,naliteratura anterior a esse trabalho,um

tratamento via teoria de Maier e Saupe onde apareça uma polidispersividade de

fato, sendo que os trabalhos existentes se limitam a considerar misturas de dois

tipos(28'2e).por outro lado, ao usarmos uma distribuição com dois tipos neste tra-

balho, não estamos pretendendo que ele possa ser considerado realista' daóa a

aproximação de baixa mobilidade dos objetos na abordagem "quenched", cuja

origem está na Física de Sólidos(*).O qrre estamos afirmando é que nossa versão

de modelo de dois tipos é formalmente idêntica, devido aos resultados' aum mo-

delo com polidispersão de fato, onde a alta mobilidade dos objetos não poderia

resolver o paradoxo acima aludido de entenderum sistema dividido em infinitos

estados uniaxiais e ao mesmo tempo em equilíbrio termodinâmico. Nesse espíri-

to, encaramos nosso modelo com dois tipos como uma espécie de "toy model",

mais simples, em que uma não-fracionabilidade, que acreditamos ser um fato

real, é colocada "com amáo",artificialmente, mas de forma a fornecer uma al-

ternativa mais simples e prática para explorar o modelo em níveis mais profun-

dos de aproximação do que os dados em campo médio'

it
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2 Descrição matemáfüca do modelo

2.1 Interações entre quadrupolos efetivos

t

As fases nemáticas resultam da interação entre os objetos (moléculas,

micelas, etc) constituintes de uma amostra onde ocorre esse tipo de fenômeno. O

modelo que usamos para essas interações é devido a Freiser 
(18'le), 

e faremos aqui

uma apresentação resumida desse modelo, que é uma extensão das idéias origi-

nais de Maier e Saupe.

Uma vez que as fases nemáticas são fases de ordenamento orientacio-

nal, estaremos interessados basicamente no efeito da orientação relativa entre

dois objetos, pois assumimos que a energia de interação é uma soma sobre pares

de objetos. Consideraremos, além disso, que a interação entre objetos de rótulos

i e j náodepende da orientação do vetor ru ligando seus centros de massa. Em ou-

tras palavras, a interação entre os objetos, no que diz respeito às posições de seus

centros, depende apenas de 
lru l- ru . Essa suposição não é válida em geral quando

se consideram ordenamentos do tipo esmético, onde os objetos se arranjam em

planos, mas está em concordância com os efeitos verificados em fases nemáticas

e colestéricas.

Nada se assume sobre a origem fisica da energia de interação entre os

objetos. Em suaformulação original, Maier e Saupe derivaram seu modelo apar-

tir de uma teoria de forças de dispersão entre objetos assimétricos, mas isso não

é realmente necessário para a aceitação do modelo(43'cap'4'18'le) A idéia aqui é

considerar, de forma bastante geral, como uma interação de longo alcance, de-

pendente da orienøção entre objetos assimétricos, pode gerar fases nemáticas, e

veremos como uma interação do tipo Maier e Saupe surge dessa análise quando

se consideram objetos uniaxiais.

tl
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Se tomarmos dois objetos I e7 no espaço podemos, para definir suas

orientações em relação ao sistema de laboratório, usar, por exemplo, os ângUlos

de Euler 0,, Q,, V,, 0 ¡, Q.,, V, (notação de Goldstein 
(*)). Do que dissemos aci-

ma,aenergia de interação entre os dois objetos,Eu, depende deru e do conjunto

desses ângulos de Euler.

Pode-se proceder a uma expansão da energia de interação de um par

de objetos, tal como estamos descrevendo, num conjunto completo de funções

dos ângulos de Euler desses objetos. Essa expansão introduz coeficientes que

são análogos, do ponto de vista de suas propriedades relativas à rotação no espa-

ço, a produtos entre momentos de multipolo eletrostáticos de cada objeto, Esses

momentos de multipolo são constantes, dentro de um sistema de referência fixo

no objeto, caracterizando-o. Toma-se um alcance efetivo paraaação entre obje-

tos, com o que se considera que um objeto interage em média com Nn objetos

próximos, a uma certa distância, com a mesma energia. É dessa maneira que o

modelo absorve a influência da distância entre os objetos,

O termo dominante na referida expansão de Eu em multipolos, capaz

de levar à geração de fases nemáticas, nos dará

E¡=-r,(a' o') (2.1,r),

onde Q' e Ç) r são os tensores cartesianos, de traço nulo, de quadrupolos efetivos

dos objetos I e 7 no referencial de laboratório. Freiser, assumindo objetos bia-

xiais de formatos fixos, mostra-nos como esse modelo gera fases biaxiais,

É interessante observar que uma energia de interação semelhante à

descrita pela equaçáo (2.1.1) é a que prevalece entre quadrupolos eletrostáticos

desconsiderando-se a dependência na direção de r,, .Isso está mostrado no apên-

dice 3.

Ò
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2.2 Energia de interação quadrupolar para objetos

unlaxlalS

I

Desejamos agora fazer a aplicação das idéias descritas acima a uma

amostra formada de objetos unioriais de formato cilíndrico. Cada cilindro de al-

rlna H ,e diâmetro D, representa uma micela com uma certa anisometria V, defi-

nida por \ , = H , l D,. Ãs anisometrias são variáveis, uma vez que há polidisper-

sividade. Assumimos que cada objeto tem um tensor de quadrupolo efetivo, num

referencial adequado fixo no objeto, na forma diagonal

Ätuu =Nr ôF.,, (2'2'l)'

cr

As letras gregas minúsculas na expressão acima são índices de valores 1,2 e3 e

indicam eixos cartesianos fixos no objeto ( I para x,2 paray e 3 para z )' Temos

Â', = À, = momento de quadrupolo em relação ao eixo de simetriaradial do cilin-

dro e Â'u =- It lZ(lt=12)= momento de quadrupolo em relação a qualquer

dos dois outros eixos. O tensor .4.' tem traço nulo, como se exige de um tensor de

quadrupolo eletrostático, e uma única componente independente, como deve

ocolrer a um objeto uniaxial.

Como já havíamos apontado, a analogia entre À,' e um quadrupolo

eletrostático permite que se possam fazer considerações sobre a relação entre À'

e a anisometria vi da micela. Adotamos À,' > 0 para bastões (v' > 1 ) e l"r <0

para discos ( v' < 1), segundo o modelo do apêndice 2'

para exprimir o tensor de quadrupolo Q', no referencial de laborató-

rio, em termos de r\,' , podemos realizar o seguinte processo Colocamos o eixo

de simetria do cilindro ao longo do eixo z do laboratório, Realizamos então uma

rotação no cilindro, de um ângulo 0 em relação ao eixo y, segUida de uma rota-

I
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ção de um ângulo Q em relação a z . Ao final desse processo o eixo de simetria

z

segunda rotação

II

ll¡

primeira rotação

Y

0i

x

Fig.2.1 Rotação de uma micela quasecilíndrica no espaço.

Dois angulos 0, e 0, bastam para definir a orientação da micela.

cilíndrica estará na direção do eixo n, , descrito nafrgura2.I

Sendo R=R,(0)rRr(0) a matnz de rotação ativà relativa à trans-

formação, pode-se calcular Ç)'. De uma forma mais geral, pode-se provar a

identidade

e* =(¡¿n'R')-" =ï(rni ni -ôn,) (2,2.2),

onde ni é a componente p de n,, sendo þ=r,2,3 índices correspondentes res-

pectivamente a x,y)2, qrte são eixos fixos "no laboratório".

Por meio de um trabalho algébrico usando (2' 1' l) e (2.2.2) podemos

mostrar que a energia total ou hamiltoniana de uma amostra de objetos será

r({",},{r'}) =\Eu
(u)
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}-rr(n't')
(r)

= -3 t+) i.'i,,[l (",. nl - rf{z.z.t),

onde a soma sobre (y) representa a soma sobre pares de objetos dentro de um de-

terminado alcance. {r,} . {ft} representam os conjuntos de vetores n, e de

quadrupolos ),' que temos em nossa amostra. As expressões (2.2 2) e (2.2.3) es-

tão deduzidas no apêndice 4.

¡r.
2.3 O tratamento estatístico do modelo

Podemos calcular, a partir de (2.2.3), a energia livre e os valores es-

perados de qualque r grandeza, isto é, as médias térmicas, para uma dada amostra

caracterizada por um conjunto {ft} Isso é feito conhecendo-se a função de Par-

tiçeo z({}"'}), oennida por

,({i'}) = 
}e 

+ø(t'+t'1ir1),

à ?.t

em que a soma se extende para todos os conjuntot {r, } sem restrição A energia

livre de Gbbs por partícula paraesse conjunto {1,'} será

s({À'}) = - (1 / FN) rnz ({r" }) (2.3.r),

onde usamos a defi nição usual þ = L I K uT,sendo K, a constante de Boltzmann'

Se temos uma grand eza O observável, função de {n, }, seu valor esperado' ou

média térmica para o conjunto {À'} sera

¡l
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A({i'})" -on'(tT l'Û1)

a({r})= (23.2)
,({r})

o

Os valores ¿" g(tf ]) . A({t'}) nao representam todas as possi-

bilidades para as configurações de quadrupolos, isto é, não levam em conta a

possibilidade de outros conjuntos{f } O método que seguiremos aqui paratra-

tar esse problema será o da desordem congelada, ou "quenched", conhecido na

literatura da Física do Estado Sólido e da Mecânica Estatística há um certo tem-

pcí$,ar,a2) .Lembramos que na terminologia da Mecânica Estatística a ocorrência

de 1,' diferenciados na amostra é tecnicamente chamado de desordem'

Para aplicar o método da desordem congelada ao nosso problema,

consideraremos um sistema onde muitas das possíveis configurçOes {À'} este-

jam representadas. Esse sistema é formado porMsubsistemas deNobjetos cada

um, Rotulamos cada um destes subsistemas com os números A=12¡"' sendo

que, {n, }., " {I'}o ,epres"ntam os conjuntos de n, e À" de cada subsistema' A

função de partição será

Z=\
{ry},

" 
+u(to],,1r },) ,-øu({o},,7x},)

úr({^'}")
0=l

A energia de interação entre os subsistemas foi desprezada, pois a su-

perficie de separação entre os subsistemas é desprezível em relação ao volume

de um subsistema. A energia livre de Gibbs do sistema total por partícula será'

havendo M.N objetos,

il
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s u = fu n z -- ù>:=,Ln 
z({ i,' }, )

.1tr[#inz(1r]")]

I M1T- ' lnz
?- pN ({r'}") Q.3.3),M

Na equação acima, g, deve ser enca¡ada como uma variável aleatória

proporcional à média aritmética dos g ({^'}" ) , d.Rnidos pela equação 2.3,1,

sobre osMsubsistemas, Podemos agora,supor que os À' são dados segUndouma

distribuição com densidade de probabilidade 

^ìt),de 

tal forma que )"' e f/ são

estatisticamente independentes. Nesse caso, pelo teorema do limite central ø5'a6),

sob certas condições não muito restitivas sobre p(L),

,* =#åt({^'}")

é uma variável aleatória cuja distribuição, no limite assintótico M + "", é gaus-

siana com média em

s= JlIp( tJ)ail r({À'}" )

Essa média é a mesma para qualquer conjunto {ft}, o que permite eliminar o

subscrito a. A dispersão em g, é

t
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com

s,= JII at; p(N) [r({"})]'
A dispersão tende azefo com M -+ oo , Adotamos g como sendo a de-

finição da energia livre de Gibbs por partícula para um sistema de Nobjetos re-

presentando toda a experiência sobre os conjuntot {À'} Possíveis.

A partir dessas idéias e da equaç ão 2.3 .2 é possivel definir (O), a mé-

dia térmica de um observável O({",}) put, N objetos, levando em conta a va-

riabilidade Aos {À'} O resultado é

(o)=JII ax' p(t"',) a ({i'}) (23 s)

Isso se demonstra na suposição de que a grandezaOr, representante do sistema

de M.N objetos seja a soma dos O({n, }) putu cada subsistema ø. (O) representa

o valor para onde converge, no limite M -> oo, avariíwel O, =Or I M ' Daqui

para frente, em nosso trabalho, salvo quando indicado outro sentido, (O), que

chamaremos por simplicidade de média térmica ou de valor esperado, sempre

vai significar uma média onde j á está incluída a média sobre os diferentes { ft }

2.4 Definição dos parâmetros de ordem

Como tivemos oportunidade de apontar no capitulo introdutório a este

trabalho, existe na literatura sobre cristais líquidos uma definição de parâmetro

de ordem para o qual a forma dos objetos é indiferente 
(4t). Nossa intenção aqui é

mostrar que essa defïnição concorda com a descrição simplificada das fases ne-

máticas que fizemos no capítulo 1, estabelecendo, além disso, as quantidades

I
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que permitirão caracterizar asfases nemáticas previstas pelo nosso modelo. Va-

mos então analisar essa definição.

Sejam ni, aí e á, três vetores unitários e ortogonais fixos no objeto i'

Usamos subscritos gfegos com valores 1,2 e 3 representando respectivfimente

OS eixos X, !, Zfixos "nO labOratório", e usamos letraS latinas ( a nãO Ser As letraS

i e n) pararepresentar os vetores ni, ai e ó, também pelos valores respectivos I ,2

e 3. Define-se o parâmetro de ordem geral parafases nemáticas pelas quantida-

des

(2 4.r),

onde mo representa a projeção do vetor, de índice m,ligado ao objeto l, sobre o

eixo cartesiano de laboratório indicado por cx,. /U tem significado equivalente, O

simbolo (...) representa algum tipo de média, como por exemplo a que foi defini-

daparasistemas desordenados na seção anterior. Suprimimos, por comodidade,

o rótulo indicativo do objeto no lado direito da equação.

O parâmetro de ordem definido por (2.4.1) tem algumas propriedades

importantes. Pode-se observar que (,S,, )* é simétrico em relação a cr, P e am,l '

Fixando m e I ou ü e P, temos um tensor de traço nulo em relação, respectiva-

mente,a creþoumel'.

I(s,,)o, = )(s,')"u =0.
a=l,2,3 m=1,2'3

Observemos que dado um par m,l, amatriz (S",,)ou, devido ao fato

de ser simétrica, sempre pode ser diagonalizada, isto é, sempre podemos adotar

convenientemente um sistema xy zîoqual sobrevivem apenas os elementos dia-

gonais.

It

i)

(s,,)"p =Iprz" /u -õ.,õ"p )

I
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Consideremos uma fase nemática uniaxial tal que seu eixo óptico seja

o eixo z. Essa fase é simétrica em relação às rotações arbitrárias em torno desse

eixo óptico e reflexão num plano perpendicular a esse eixo. Isso deve implicar

que, para quaisquer m e I,

(s., )- = (s,, ),n = (s,, ) ," , (s ,,)," = o ,

pela simetria de rotação no erxo z e

(s,,) u=(s.t)r,= o,

pela de reflexão no plano ry. Dessa forma, poderemos caracterizar uma fase uni-

axial quand o amatiz(S,, )"u tiver um único elemento independente. Podemos

então tomar (S.,) 
"" 

=5, com o que

(s,,)- =(s,,)o= -s lz.

vamos analisar agofacomo a equação (2.4.1) nos leva a uma defini-

ção geral dos estados nemáticos, tanto uniaxiais como biaxiais. Em geral, num

sistema de laboratório onde o parâmetro de ordem for diagonal, os três elemen-

tos (.S., )oo, dados m e l, sáo diferentes, embora ligados pelo fato de sua soma so-

bre a se anular. A circunstância em que (.S,,)- *(S',)rr,*(S-,)," , onde

duas dessas quantidades são independentes, define a fase biaxial.

Agora podemos observar que a defïnição de parâmetros de ordem

dada pela equação 2,4.1 abrange a noção simplificada das fases nemáticas que

apresentamos no capítulo L Para ver isso, vamos escolher m = I = I na equação

2.4 .l .Isso significa tomarmos apenas ,tí como vetor fixo no obj eto para o cálculo

dos elementos do parâmetro de ordem. Fazendo isso teremos

(s,,)"u =f,þr"rfi -õ"u)

I
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onde ni é a componente,ou projeção, de n, no eixo cr do laboratório. Chamamos

fl¡,fry,r,' as componentes de n, no sistemax,y , z emque (,S,, )* e ai"gonal. De-

fìnindo-se

r=;þ(,;)-') Q42)

e q= ("1") - ("il Q 4 3)

vemos que os (S,, ).,p serão os elementos damatnz

para o dado sistemaxy z que diagonaliza essa matriz'

Olhando para a matriz S,,, vemos que a fase nemática será biaxial

com ,S +0 e q+0, pois nessa situação (S,,)- +(S,, ),n + (S,r ) . , " 
perfeita

concordância com a caracteização geral de uma fase biaxial. Podemos verificar

agoraa identidade entre a definição das fases nemáticas por meio da matriz 511 e

a que foi dada no capítulo L De fato, a equação 2.4.2 equivale à equação 1,1.1,

pois sendo 0, o ângulo entreni e o eixo z, cos0, = fli,. Quando, por outro lado, q

é diferente de zero, a fase será biaxial, em concordância com o que foi dito na se-

ção 1.1.3, pois nessa circunstância(ni),(ni)"þ',,)são diferentes, com (ni,)ten-

do o maior valor. Observa-se também que há uma redundância na definição das

quantidades (S,,)"p, pois é suficiente adotarmos um único eixo molecular para

obtermos a descrição de todos os tipos de fases nemáticas, Essa afirmação não

significa que seria desnecessário definir essas quantidades pois, como esclarece-

mos no apêndice 8, há necessidade de se consi derar, quando a simetria das molé-

culas é ortorrômbica, dois eixos moleculares distintos para obtermos o tensor de

susceptibilidade da amostra no sistema de eixos de laboratório

tl
_39_s42

0

0

ù
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É interessante enfatizar que, na discussão que fizemos aqui, a forma

dos objetos é irrelevante. Só poderemos julgar se um sistema de moléculas pos-

sui um ou outro tipo de ordenamento nemático se soubermos descrever as intera-

ções que prevalecem entre elas,

2.5 A discretização direcional do modelo.

Tendo em vista a simplificação no tratamento de nosso modelo,

procedemos a uma discretização das direções possíveis dos vetores n, .Vamos fa-

zer,defato, com que ní esteja sempre limitado a ter sua direção coincidente com

a dos eixos x,y, e z do referencial fixo. Essa discretizaçáo direcional, cujo suces-

so já tem sido comprovado em aplicações ao estudo das fases nemáticas(31), P€f-

mite a redução do problema a modelos mais simples e conhecidos na literatura

da Mecânica Estatística, como veremos.

Para realizar a discretização direcional, nós vamos fixar ao objeto

cilíndrico I umavariável o, que pode ser 0 ou *1. Diremos então que oi =0re-

presenta o cilindro com seu eixo de rotação paralelo ao eixo z, Ç ¡ = - I implica o

eixo de rotação paralelo ao eixo /, e que oi = * I se o eixo de rotação estáparale-

lo ao eixo x. As projeções de z, serão então

lt"=! (o' -1)(o'+1)'

ttrt=! j o,(o, -l),

n¡-t+o,(o,+t) (25.1),

Essas simplificações permitem reescrever a hamiltoniana de nosso

mo- delo (equação 2,2,3) na forma

ø({o,},{À'})=-å¿^'t'lo*3 o,o, +eolo2, -6(o?+ o,1)f {z s z),

t

1t
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que é um modelo do tipo BEG 
(") 

da literatura da Mecânica Estatística, com o de-

talhe de que nosso modelo possui desordem'

As equações (2,5.1) podem ser aplicadas às definições dos parâmetros

de ordem S e q (equa çóes (2.4 '2) e Q 'a 3 ')) dando-nos

s=;(3 ,'o-t)= 1-1(.?) (2s3)
L

e q=(","-r'r) = (o,) Q.5.4).

A discretização direcional permite que se interprete ("t"),(nt)

" 
("'o), como fizemos no capítulo 1, como se fossem frações de objetos na amos-

tra que têm seus eixos nas direções r, / e z, sujeitas a uma normalização:

\rrr)*(rrr,)*(r'r)=1. Isso é verdade porque a média térmica óe nl, e a de

(l /N)> n),calculadas pela equação (23.5) se confundem em nosso modelo' o

que tamtém ocorre com as médias den'z, e nto. O subscrito l, portanto, que indica

um determinado objeto no sistema, pode ser omitido nas médias que estamos

aqui considerando.

A discretização de nosso modelo, que nos levou à equação (2'5.2),

também permite escrever a hamiltoniana na forma de um outro modelo conheci-

do na literatura, que é um modelo do tipo Potts 
(a8'32) de três gstados:

ø({o,},{À'})= > (-7'''' ¡"', *1t'^')
U

Essa formulação do modelo não foi utilizada nesse trabalho a não ser

como justificativ a pafao uso, nos ensaios de Monte Carlo do modelo, de siste-

mas tridimensionais, uma vez que sabe-se que um modelo de Potts de três esta-

dos não deve apresentartransições de fase de primeira ordem em dimensão infe-

rior a três 
(a2), 

o que inviabilizaria a explicação da transição nemática <+ isotrópi-

t

¡l

ca em nosso modelo
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3 Aproximação do modelo em campo médio.

Definição do modelo na aproximação de campo

médio para uma distribuição
arbitrária de quadrupolos.

3.1

!t

Neste capítulo mostraremos resultados de campo médio pafa nosso

modelo na versão popularizada na literatura pelo nome de versão de Cu-

rie-WeiSs(ae). A abordagem consiste em uma deformação na expressão da ener-

gia de interação atavés da qual fazemos com que cada objeto possa interagir

com todos os outros N-l objetos do sistema. Matematicamente falando, se con-

sideramos em cada posição i, onde colocaremos um objeto, uma glandeza X, e

em cada vizinho j da posição i uma grandeza I, , trocamos

Lx'Y'= >(r) 1i=t,,v ) [.r(i) I

onde.l(l) representa uma posição vizinha de l, por

N' s "lrr,l et.z)
2N ç1,t 'li1* ' )

Na soma acima as posições7 são as posições de todos os objetos. N" é

o número efetivo de objetos vizinhos aum objeto selecionado. O fator N ,lzN é

inserido para que se mantenha em (3 .1.2) amesma ordem de grandeza em rela-

ção a N, para N grande, que prevalece em (3 ' l. 1)'

A equação 2.5.2 do capítulo anterior, que define nossa hamiltoniana,

inclui somas do tipo da equação 3.1. 1. Substituindo essas somas pela redefinição

dada pela equação 3.1.2 obteremos, sendo ¡ =(SlS)N v, nossa hamiltoniana de

campo médio na forma

rì

I
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2 2

t.,({L'}t",t)=-;i[ I À'o Iiloi -+N3J

2N t=r,lr'l=l,N

t

(3 13)

É importante observar que a equação 3.1.2 representa exatamente a

noção convencional de campo médio, pois se x, e os I/, são variáveis cujos pro-

dutos são energias de interação, a equação 3. I .2 nos diz realmente que cada obje-

to i interage com todos os ouÍos na amostra'

Podemoscalcular,dadaaexpressãodeH",naequação3.1.3'afun-

ção de partição t ({X'}) para um dado conjunto {}"'} :

,({x,})= å *rl.#(1r",;'.#(lloi -3') I 
," 0,,

comþ=l1Y u7 .

A análise da expressã o 3 ,l .4 pode ser feita por meio de uma transfor-

mação do problema, onde substituem-Se as somas nas variáveis discretas O' por

integrais em variáveis contínuas. lsso é feito pelo uso da identidade

,"' =|¡þ u-*'+z*dw (3.1.5),

r/tt'*

A equação 3. I ' 5 nos permite escrever

#(1".,)' =+ l r-r'*,,,(l*)i 
(1"",)-, (3 1.6),¿ '' :JnJ"

rl

,uY(1^(";-3)) = h!t"r.'*,(X)+ 
(>x("?-Ð) *, (3 1 7),

subentendendo-se que aS integrais se extendem de -oo â * oo' É conveniente uti-

lizar novas variáveis x eY

I
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2N

3þ,1

2N

v
/2

2w p, (3r8)

v,

2w =þy

As definições de r e/ das equações 3.1.8 e 3.1.9 são substituídas nas

equações 3.1.6 e 3.1.7 .A introdução das expressões resultantes na equação 3.1.4

para Z ({t"t}) not dá uma expressão somável para os o, e o resultado será en-

tão

' 
({x' })= ,ffi I *ø'- * (*. *) - it; " 

. ; " (r +z 
"Þ'À' 

o*r È'r )

. PN 
I *¿v , -ivß q(¡,v) (3 I .10)

snJtL

A expressão 3.1.10 completa a tarefa de substituição das variáveis

discretas de spin para as variáveis contínuas x ey' Dada a forma da equação

3.1.10, ela está aptapara ouso do método assintótico de Laplace paraNgrarr

de(50). Então, se encontramos r=¡ e /= !, que tornam mínimo o valor de

g(*,y), teremos, com Ngrande,

,({x,})-"-t"({r}) ="-Êvo(;,r) (3.1.u)

Até agora tomamos um conjunto {i"'} fixo. Sabemos, porém, como

incluir em nossos cálculos a experiência sobre todos os conjuntot {À'} pot-

síveis. Pela equaçáo 2.3.4, a energia livre por partícula em nosso sistema será

'fldÀ'p(À') s({À'}) (3 r 12)g= J 
t

É digno de nota o fato de nosso modelo de campo médio poder ser ex-

presso em termos da formulação de desordem congelada pois, como dissemos

no capítulo anterior, essa abordagem se baseia em uma subdivisão de um sistema

(3 1e)
z

?

¡l

t
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em M subsistemas fracamente interagentes de N objetos. Poderíamos pensar

que, pelofato de em nosso modelo de campo médio incluir interações entretodo

osM,l¡/objetos no sistema, não se poderia desprezar a energia de interação entre

os subsistemas, Entretanto, as energias de interação entre os subsistemas serão

realmente desprezíveis quando tomamos M -> "" e N + oo.

Aplicando as equações 3. I . 10, 3. I . I I e3 .l.I2,teremos para nossa energia livre

r= I\Iot", ptu,){# 1l*+ v
6J

*? fu ,- | 
r" (t * zrø' cosh Pt¡,) 

]

.'# - #tn(r 
+ ZeP*- coshfyt' ) ]ÌI

(3. L l3)

Observamos que o desenvolvimento desta expressão nos leva a

s = I d),p(ì,)
_J

v'
6l

_ax"
+

2J

(3. l.l4),

em que a supressão do índice I se refere ao fato de que 3.1.13 se reduz a uma

soma de valores esperados para todos os l, iguais em valor, dividida porN. Ào é

ovalor esperado deÀ. Observamos então, pelas equações 3.1.10 e 3.1.14, que

V(x,y) = g(", ¡,¡*]frl

s = I a^p(rl*. @#¿- 
å," 

(, + zeþ"n*,h p'r)]

(3. 1.l s)

representará a energia livre g, parax - x e y - y dados pelä condição de mini-

mizaçáo de y(x,y), a menos de uma constante. Por comodidade, ry(x,y) será

chamada de energia livre funcional ou energia livre apenas' A condição de ex-

tremo de y(x, y) é representada por Vry(x, y) = 0, o que nos dá um par de equa-

çõesparaxeyîaforma

I

t
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3=lr^x^r##ffi (3, 1.16),

(3. l. l8),

t

y ,2710 - ' '"Þ coshÞxÀ

3r- 3 -lxao(i)ffi (3 1r7)'

cuja solução é o pari e y sey(x, y) está sendo minimizada por esse par' Chama-

remos r e/, que não possuem significado fisico especial, de campos de consis-

tência.

Para o cálculo dos parâmetros de ordem, podemos invocar as equa-

ções 2.5.3 e2.5. ,que mostram que,S e q sãoconhecidos se calcularmos (oi)e

(o,) O procedimento para o cálculo dessas médias está descrito no capítulo an-

terior (equação (2.3.5)), e pode-se mosfrar que

prÀcosh,^2eþ

ir

(o')=("1)= Iao(x) l+2eþ /À coshþ1,

(o)=(o,)=l ùot^l##ffi (3r re),

onde o subscrito i relativo a um determinado objeto pode ser omitido, como dis-

semos, pelo fato de essas médias serem realqnente independentes do objeto em

consideração.

3.2 Algumas características gerais das soluções de

campo médio do modelo.

3.2.1 Degenerescências das fases nemáticas

Duas características são importantes em nosso modelo, independen-

tes do fato de tomarmos sua versão de curto alcance ou de campo médio (equa-

ções2.5.2e3.1.3): adiscretização direcionaleaausênciadainfluênciadecam-

I
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pos externos. Esta última limitação pode ser levantada pela inclusão de termos

de interação com um campo externo, mas estaremos preocupados com o diagra-

ma de fases a campos externos nulos.

A associação entre a discretização direcional e a ausência de campos

externos permite de imediato a observação de degenerescências, ou seja, multi-

plicidades de estados ordenados igualmente prováveis, nas soluções de nosso

problema, Vamos mostrar o significado dessas degenerescências afravés de ar-

gumentos de plausibilidade sobre os de estados que devem emergir de nosso pro-

blema. Com isso estaremos fazendo uma análise simplificada que, embora não

completa, já será capaz de nos antecipar resultados a ser apresentados com mais

rigor para T = 0e também aT *0 em campo médio,

Vamos examinar primeiramente a multiplicidade das fases nemáticas

uniaxiais. Uma fase nemática uniaxial deve ter ordenamento dos objetos ao lon-

go de algum dos três eixos coordenados, se n, está discretizado segundo as equa-

ções 2.5.1. Como em nosso modelo não há a influência de campos externos,

qualquer um desses üês ordenamentos será possível, e dizemos que uma fase

uniaxial serátriplamente degeneradaem nosso modelo. Em outras palavras, nos-

so modelo prevê a coexistência de três fases nemáticas sob condições favoráveis

ao ordenamento uniaxial.

As equações 2.4.2 e 2.4.3 mostram que uma fase uniaxial típica com

ordenamento no eixo z tem ("',)=(r'r) *(r]) lsubscrito I omitido), implicando

,S + 0 e q - Q mas, como dissemos acima, existem as possibilidades

("il*þi,) =(r:) " (r3)=("1) *("1), w" representam ordenamento uniaxial

respectivamente, ao longo dos eixos x e y. A equiprobabilidade entre esses três

estados é a expressão matemática da degenerescência da fase uniaxial. Por outro

lado, numa fase biaxial típica (,S * O, q * 0), devemos ter

rl
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rl

(ni)>t¡l "(ú) - (r') 
>0. Entretanto, observnmos que a discretizagão orienta-

cional implica a existência de outras cinco formas de ordenamento biaxial:

(n?,)>r1t com(n.')- (ri) .0,

(n',)>t¡z com(nl) - ("?) > ou <0 (dois estados)

" (r',)>tl3 com(n:) - (":) t ot <0 (mais dois estados).

Esses seis ordenamentos biæriais estão igualmente favorecidos por não haver in-

fluência de campos externos, e por isso dizemos que uma fase biaxial é sextupla-

mente degenerada.

É necessário aqui frisar que essas características de degenerescência

são independentes da aproximação de campo médio, embora tenham sido feitos

cálculos rigorosos apenas nessa aproximação.

3.2.2 Soluções imediatas das equações de

consistência e seu significado.

Podem-se tirar várias conclusões gerais das equações de consistência

3.1.16 e 3.1.17. Primeiramente, desde que coshz é uma função par em u e que

sinh z é ímpar, observa-se que se (x, y) é solução do sistema, (-x, y) também deve

ser solução.(x,y): (0,0) sempre soluciona o sistema, o que significa que esse

ponto é sempre um extremo dery(x,y). Observando-se as equações 3.1.18 e

3.l.7g,verifica-se que (xy) : (0,0) implica (o) = O e (o') = 2l3 dando-nos, pe-

las equações 2.5.3 e 2.5.4,^9 : 0 e q : 0 ou (r1)=(r'r) = (n|l = 113. Emoutras

palavras, (*,y) = (0,0)representa a fase isotrópica,

Uma importante característica do sistema de equações 3. 1. 16 e3'l'17

é o fato de sempre serem plausíveis soluções com f : y.De fato, se considerar-

mos essa hipótese e a equação 3.1.17 , teremos

ìt

)
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I = f /À)dÀ[ 6"uI:o.hÞ'À _2.1
J J '\ ' ll+ZeÞ'n coshfuÀ I

1Nuariffffi
que é a equação 3. l .16 se Í :y. Agora se (x, x) soluciona o sistema, então (-r, x)

deve solucionálo também, como vimos. Vamos examinar o significado das so-

luções dessetipo. Comx:yteremos, pelas equações 3.1.18 e 3.1.19,

(o')= I Áx)ax

e(o) = Ip(x)¿x

de onde, pelas equações 2.5.3 e 2.5,4 temos S+0 e q+ 0 mas com

("?) = ("'r) * ("1), o que é realmente um ordenamento uniaxial, mas ao longo

do eixo x. A hipótese x: -y significará também uma ordem uniaxial, ao longo do

eixoy, com (nl) = (r1) * ("'r). out.u. soluções sempre plausíveis são do tipo

(x, y): (0,y), pois x: 0 é sempre solução de 3. I .16. Quando isso ocorre, temos

(o')= I p@)¿x#. e(o) = s,

de onde temos

2eþ'L coshpxl,

l+2eþ'L sinhþÀ

2eþ'L sinh pxl"

7 + 2eþ 
*L sinhpxl,

o e q:0

(3.2. l )

(3 2.2),

^S=t-12
z\
I(

por aplicação das relações 2.5 .3 e 2.5 .4 .Isso significa que soluções com x : 0 re-

presentam fases nemáticas uniaxiais ao longo do eixo z.

Da análise que está feita acima, só há chance de obtermos fases ne-

máticas biaxiais fora das condições x : 0, rc: y e x : -y.

I
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3.3 Apresentação de resultados para uma
disfiibuição gaussiana de quadrupolos.

SegUindo nosso plano, traçado na introdução a este trabalho, vamos

considerar, nessa seção, a seguinte distribuição para l,:

p(À)=
(r-ro)'

zo3 (3.3.1)

I
I

Essa função representa uma polidispersividade com distribuição contínua de

formatos variando de discos (À . 0) a bastões (I t 0), segundo o modelo de rela-

gão entre l, e a geometria da micela (apêndice 2).L o, sendo o valor esperado da

distribuição, indicará se há predominância de discos ou bastões, Considerando

que a largura o o da distribuição é finita, vemos que sempre devem haver micelas

nos dois formatos básicos, embora possa haver clarapredominância de um tipo.

Sendo contínua a distribuiçáo p(ìv), espera-se, como foi afirmado no

capítulo l, que as fases biaxiais eventualmente encontradas sejam estáveis, uma

vez que o sistema não pode se dividir em infinitas partes, cada uma com um úni-

co formato micelar, num estado de equilíbrio termodinâmico.

i
I
I

)
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3.3.1 Estado tundamental (?" - 0)

Analisar a situação que ocorre aT = 0 é equivalente a estudar nossas

expressões de campo médio para p -) oo. Definimos

eþlú _e-Pl's

e4r, +eþu +e4u

e\u -e4u
,-Flv *e1u +eiu

(3.3.2),

(3 3.3),

mos

K(¡,)= ln[t+ 2rÞ,u' coshpÀ.r ]= t{t*"-Ê r('-r) *r0 t'(r+') 
] (3.3.4),

com o que, observando as equações 3,1,15,3.1.16, 3.1.17,3.1.18 e 3,1.19, tere-

: = lÌ" p(t")at Í(t,) (3 3 s),

+r.+ =lx pçx¡axw(t") (3 3 s)'

como equações de consistência para x e y,

v(',v)=Jro(r)l*.ry¿-å-o,] (337),

para a energia livre e

(o) = ! r(Dax f@) (3 3 8),

(o')= I p(x)dxw(t") (3,3.e),

para os valores esperados de o e o'.

As funções Í(ì"),W(7") e f (1,) são então estudadas no limite 0 + ."

levantando hipóteses sobre x, y, x - y e y + r, que são as variáveis, ligadas aos

campos de consistênciar e/, que aparecem nas definições dessas funções. Esta-

remos interessados primeiramente em localizar os estados biaxiais, razio pela
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qual, segundo a discussão acima, só procuraremos soluções com

x+O,y +0,)c- y+0e y+ x*0. Cada uma das quatro variáveis pode ser po-

sitiva ou negativa, dando-nos l6 possibilidades, das quais apenas 8 sobrevivem

devido a incompatibilidades imediat¿s enfie as exigências para essas variáveis.

Além disso, na aná{ise das equações de consistência, duas das 8 possibilidades

t¿mbém se mosfiam incompatíveis, com o que obtemos 6 fases biaxiais, como

era esperado. Vamos descrever essas 6 situações. No que se segue,

n(") e erf (u) representam as funções escada de Heaviside e função dos er-

ros(ot) da variável u .Em outras palavras,

fo-oara z<o.l
H(r) -1," '\

Ir,para u,oJ'

erf (u)=?"Ë e-o't

a) Primeiro caso: x > 0,Y < 0, x + .Y< 0.

Temos

f(t") = -H(À); w(),) = 11(1.) ; K(I) = -pÀ(x - y)H(ì"),

de onde, aplicando 3.3. l, com d - Ìuo I o oJ2. e usando 3.3,5 a3.3.9 teremos

(o) = -;.:erf (d) " (o') = ;-)erf (a),

dando-nosl

(,?)=r-(o')=ï*I*r@),

þ;) =;(("' ) - (")) = I-I*, @),

e (,,.') =)(þ')+ (o)) = o,

pelasequações2.5.3 e2.5.4.Oestadoéclaramentebiaxial,pois(nl),(") "(r1)
são três números diferentes

l
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Os resultados para os outros 5 casos se obtém segundo o mesmo pro-

cedimento do caso a e são apresentados sucintamente abaixo.

b) Segundo caso: r >0,Y )0, r - Y>0 '

/(I) = -¡l(À)+¡1(À),

w(L) - 1,

,K(À) = -pÀ(x - y)n(L)+pÀ(x+ v)H(-ì"),

(o) ='rÍ(d) e (o')=t,

(n?)= o, þ")=:-Iur@), þ:)=;.; 'rÍ(d).

c)Terceirocaso: x >O,Y)0, x- Y<0

"f()') = H(-L),

W(?") : H(-ìu),

,K(À)=PÀ(r+Y)H(-},),

(")=l* f,*r@),

(o')= L*l*¡@)'

þ1)=;-I*'@)'

ni)= o,

þ:)=;*|*¡1a¡



50

d)Quartocaso:x <0,y <Q r - y>0.

f Q') = H(L) '
W(7'):H(?"),

K(t) = pl,(x+ y)H(L),

(")=å -)*r@),

(o')= I-I*r<or,

þ:)=I*)ú@),

("',)= o,

\4)=:-l*r@>

e)Quintocaso:r <0,y >Q x+.y>0

f(ì') = -¡1(-À)'

w(?') : H(-L),

K(I)=-pÀ(r-y)n(-L),

(o)=- )-I*, <o¡,

(o')= L+|er¡ (a),

n|( )
ll
22 erf (d),

þl)=f,*)øça¡

,4 =Q.)

t
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e)Sexto caso:x <0,y >0, Y + x< 0

Í(ì") = H(ì")-¡l(-À),

w(L) =t,

K(I) = pÀ(r + y)ø(i.) - pÀ(' - y)H(-Ì") ,

(o)= - erf (d),

(o')=1,

þ?l=o ,

)=l*l*r@),

=;-)*'ro>

(",,

,t )

Todas as seis fases descritas acima coexistem, pois a energia livre de

todas é

v¡ = - ,.11{ *2d 
erÍ(d)e-d' 

+(a er¡(a))' - d'-1 ,r., ,or,rE --"L TE "ln 
\ /\// 

I

o que é consistente com o fenômeno da degenerescência das fases biaxiais já

mencionado. A fase correspondente ao quarto caso acima descrito (caso d,

x <0,y (0, x - y> 0) é afasebiaxial para aqual as definições de 
^Se 

q (equa-

ções 2.5.3 e 2.5.4) são adequadas para d>0, pois a fase correspondente tem

("?) ,tll e (ni) - (r'r) >0, dando-nos .9 e q positivos. Teremos então, nesse

caso,

s =; (tþ:)- r) = t-;( erÍ (d)2 I J
(3.3. l 1)o +-44
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eq=(ni)-\"i,)=(o)=: terf(d) (3312)

Para dcQ o caso equivalente a esse seria o terceiro (caso c:

x >Q y>0, x- y<0),pois sendo erf (d)umafunçãoímpar,'Seqacabam sen-

do dadas pelas mesmas expressões acima. Isso significa que o estado nemático

biorial definido por 
^S 

e q é totalmente simétrico em relação a d, ou seja,

S(d) = S(-d) e q(d) = q(-d) em 7 = 0, Observa-se pelas equações 3'3'11 e

3,3.12, acima, que a fase será uniaxial parad -â -, com 
^S 

+ I e q+ 0, pois

erf (d) -> lpara d + *.Isso representa o fato de que quando há o predomínio

de um formato básico (cilindro ou disco), a fase se torna mais próxima de uma

fase uniaxial, como deveria ser.

A estabilidade da fase biaxial aT = 0 deve ser checada contra qual-

quer possível fase uniæ<ial, Pode-se observar que, de fato, qualquer possível so-

lução uniaxial do problema conduz a estados com energia livre maior do que a

das soluções biaxiais, o que de fato elimina a possibilidade de fases uniaxiais a

T = 0. Vamos examinar, para observar esse fato, como são as soluções com x = 0

em I = 0 que, como dissemos na seção 3,2.1, seriam soluções de tipo uniaxial.

As funções W(t") e K(1,), únicas de interesse nesse caso, tem as seguintes for-

mas, com r = 0, segundo as equações 3 ,3.2 e 3.3 '3:

I
w(L):o=

1a!r-w'
2

(3.3.13),

K(À),=o = tnll +zeþxY ] (3.3.14)

Nessa circunstância, apenas dois casos são possíveis.

a)y<0,x=0.

W(?')-=,= H(ìu),

K(t),=. = (tnz+ P)"y)ø(},).

I



53

A energia livre correspondente é

v,, = - rctll+ - d+ d err,r,) .*(+ - d + d err(e
)l

(3.3. l s),

e a fase tem

h?\=! +\'/ )'O

I
2
trl(ù,

("',) = ("1)-- I-i*, <o>

b)y>0,x=0.

W(Ìu),=o= H(-ìu),

K(À),* = (tn2+ BÀy)ø(-À),

A energia livre correspondente é

e
_d2

+ d + d erf(4) -*(++ d + d,,r(q))
J"

(3.3.16),

e a fase tem

(n?)= o,

("i,) = ("1)= Lo*Loø g¡

A comparação entre as expressões 3.3.10, 3,3,15 e 3.3.16 mosta que

V,z ) V,r ) V,r, o que significa que a fase biaxial é a de menor energia livre.
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3.3.2 Equações para a linha de transição
fase biærial - fase uniarial.

Segundo nossa discussão na seção 3.2,2, haverá possibilidade de fa-

ses biædais com x * Q sendo que certamente a fase será uniaxial em t = Q fato

que pode ser constatado de imediato pela substituição de x = 0 na equação

(3.2.2\,o que nos dá (o) = Q como deve ser na fase uniaxial. Isso nos indica que

a condição para aqual há a transição da fase biaxial para a uniaxial pode ser pen-

sada como uma mudança de regime de soluções onde uma solução com x = 0 de-

saparece na fase biaxial. Se a transição fase biaxialc+ fase uniarial é de segunda

ordem, como se conclui das teorias de Landau das transições de fase em cristais

líquidos nemáticos {s'6'e), podemos considerar que (o) cai a zero continuamente

na passagem a uma fase uniaxial, e que essa queda é acompanhada por uma que-

da contínua na variável x. Por isso, devemos poder expandir nossas expressões

em potências de x nas proximidades da transição uniaxial<+ biaxial. Fazemos

isso na equação de consistência 3,1 .16 parar, de onde temos

:= [t"^)'')ût #Ê'À + o(")

-,pJ ),: p¡ùdì" #+ o(x')

de onde escrevemos

, = .[rJ ?,", Átu)û,. #]. "G,)

Raciocinando em analogia com o caso da aproximação de Cu-

rie-Weiss do magnetismo(an) , consideraremos que não haverão chances de solu-

ção com r + 0 se o termo entre chaves for menor do que l. Por essa razão, o ter-

mo enffe chaves deve ser igUal a 1 na transiçdo, comy sendo dado pela equação

I
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3.1.17 com x = 0. Em outras palavras, a condição crítica é dada por um par de

condições:

I
[axyx' p1x¡ = | (3.3 ,17),

v¡Lr-w'
2

!*?x, = [axþ(À) -= 
(3 3 18)

3.1 3 - 1a!r-w

O par de equações acima deve ser encarado da seguinte forma. A

equação 3 .3 . 1 8 nos dá um valor de y, função da temperatura e dos parâmetros da

distribuiçãotal que 3.3.17 estejasatisfeita. Vendodeoutraforma, seÀ,0 e oo são

os parâmetros de ÁÌ"), a equação 3.3.18 deve dar um resultado na forma

y = y(7,Ào,oo). Inserindo esse / em 3.3.17 teremos, ao final da integração,

uma condição para uma função de Z, l,o e oo sobre o ponto de transição.

A discussão do parágrafo acima indica que o diagrama de fases deve

ser um diagrama do tipo temperatura versus parâmetros da distribuição p(1,).

Veremos que, na verdade, os parâmetros da distribuição aparecerão na forma

)" o I o o = média de l, /dispersão em ì,. Mais precisamente, definiremos uma tem-

perafura adimensional l, e veremos que o diagrama é convenientemente expresso

num plano txd= tuolo oJi ,

3.3.3 Linha de fansição fase biæ<iak+fase uniaxial
p ar a b aixas temp eraturas

Quando a temperatura é muito baixa, a função

rry()")
I

l+7 ,4"
2

(3.3, 1e),

I

f)
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I

I

com / < 0, se aproxima de uma função do tipo escada de Heaviside ø(À). As in-

tegrais nas equações 3.3.17 e3.3.18 podem então sertratadas como integrais do

tipo Fermi, como foi sugerido em um trabalho anterior a respeito de um modelo

de spin I com desordem congelada(t').

A idéia é, primeiramente,fazer expansões de Sommerfeld para bai-

xas temperaturas 
(52) 

nas integrais. Esse tradicional método consiste no rearranjo

das integrais, por meio de integrações por paftes, de forma que elas serão então

expressas em termos da derivada deW emrelação alv. ComoØ(}") se aproxima

de uma função escada em 1,, a derivada de W em relação a À deve ser uma função

com um mínimo muito pronunciado em algum ponto À. perto de À = 0 quando

0 + ".. Então, se se tratam de integrais do tipoJ F(?ùW(?,,)ilL=

J "(^X- 
dW I dlv)d),"com,K(),) = | r@)af. procede-se a expansões derK(À)

em termos de 1,., calculando-se as integrais resultantes até a ordem desejada de

T,

IJmavezfeitas expansões de Sommerfeld até a ordem 72, o próximo

passo é admitir que/ possa ser expandido em potências de L os coeficientes des-

sa expansão podem ser obtidos até a ordem Tz , e oy assim calculado pode ser in-

serido de volta na integral 3.3.17, preparada pela expansão de Sommerfeld, dan-

do-nos uma equação para a linha cntica uniaxial<+ biaxial cúbica em Zna sua

ordem mais baixa.

Esse trabalho coloca em evidência a utilidade de uma redefinição adi-

mensional de nossas variáveis. Chamamos t -112þJoi " 
d=Ì"olorJi, e a

equação da linha crítica da transição biaxial<+ uniaxial em baixas temperaturas,

até a ordem r], é

I

I
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Ir- er¡(a)l - de-o'

ln2e-d'

6d3
+=;(t !+ ¿') f"

3e-o' 3
erf (d)2Fd+-

2

(3,3.20)

Tomando temperaturas suficientemente baixas, desprezamos o termo

emtl,com o que a linha crítica será aproximada para uma linha t 
" 

x d na forma

de-o'

2J;fr- er¡(a)] - (3.3.2t).

2J; ,l:.
3

'"=:(
!+d'
2

Pela equação acima, parad ì -, l, + 0, o que está de acordo com o

resultado aT = 0. Verificando por exemplo o quarto caso que examinamos a Z:
0 (caso d: x < 0,y 10,x - y >0), vemos queq+ 0 só com d-+ oo.

As equações 3.3.20 e3.3.21não valem paru,a situação em que d <0.

Não é dificil observar isso, considerando que a situação fl ¿ -æ implicaria

t" ) *, o que está em contradição com o fato de que a fase biaxial deve desapa-

recer em T = Q com d ì *, como já dissemos e como pode ser observado no

terceiro caso a T = O(caso c: x > 0, y > 0,x - y < 0). O problema é resolvido su-

pondo que a continuidade com o caso I = 0 deve implicar a necessidade de con-

siderarmos soluções com.r - 0 e y > 0 para a linha crítica da transição biaxial <+

unia,xial. Nessa situação, observamos que a função W()") (equação 3.3.19) terá

agora comportamento completamente diferente, pois observamos que no limite

T + 0 ela se aproximará de uma função escada invertida.Fl(-À) O mesmo pro-

cesso de expansões de Sommerfeld e de se considerary como série de potências

de T abaixas temperaturas pode ser feito, e teremos então

,"=;(:* o')fr+ erf (d)f .# parad <o (3 3 22)

¿l

I

tII
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Ð

De maneira geral, podemos dizer que o procedimento para anáLlise das

situações d > 0 (predomínio de bastões) e d <0 (predomínio de discos) se faz

considerando que tipo de condições sobre x ey tornam adequadas em cada caso

(d > Oou d < 0) as definições dos parâmetros 
^9 = I - çZ¡Z)(o')e q = (o) como

grandezas positivas e com (o) = 0 na transição biaxial<-+t¡niaxial. Na situação

que estamos estudando, da transição biaxial<+uniaxial, é cômodo analisar os ar-

redores dex = Q pois x = 0=à 8=O,mas devemostomar o cuidado de conside-

rar soluções/ com sinais diferentes para d > 0 ou d < 0 se queremos enxergar a

transição biorialsuniaxial por um cancelamento de q.

Examinando as equações 3.3.21 e 3.3.22 chegamos à conclusão de

que a linha crítica em baixas temperaturas deve ser simétrica em relação ao eixo

d, ou seja, o diagrama t 
" 
xd é tal que t"(Ð: t"(-d) veremos que esse resultado

se mantém em toda faixa de temperaturas para as quais existe essa linha crítica.

3.3.4 O Ponto de Landau

Da teoria de Landau das fases nemáticas o'6'e) ,sabemos que deve ha-

ver um ponto único no diagrama de fases onde as linhas críticas da transição bia-

xial<+uniaxial se encontram. Esse deve ser também um ponto da linha de transi-

ção fases nemáticas <+ fase isotrópica, sendo um ponto crítico dessa transição.

observando osparâmetros I ed =ì"rlooJ-2,qr"definem o diagramade fases,

deve-se inferir, pela simetria desse diagrama referida na seção anterior, pela qual

t,(d) = t 
"(-d),que o ponto de Landau deve estar situado em d = 0, ou seja, deve

ser um ponto onde Ào = 0. Ainda dentro da suposição de que esse ponto encon-

tra-se na fronteira fases nemáticas<+fase isotrópica, e sabendo-se pela discussão

da seção 3.2.2 quex = 0 e ! = }representam as soluções das nossas equações de

D

¡f
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t

consistência na fase nemática, infere-se sem muita dificuldade que a equação

3.3.17, da condição crítica, dará. a temperatura (adimensional) de Landau em

rlK uT, 4KuTL 9

3 2þrJo| ZL"? 9N 
"of,

8
(3.3.23),

para nossa distribuição p(À) gaussiana centrada em f o ou para qualquer distri-

buição simétrica em relação à sua média , T, é atemperatura de Landau na escala

Kelvin, e levamos em conta, na equação acima, a definição de -/ em termos do

número efetivo de vizinhos de uma micela, como definido na seção 3. r.

3.3.5 Linha criticafase bia><ial<+fase unia<ial
nas proximidades do ponto de Landau.

Já dissemos que o desenvolvimento do estudo da linha crítica em bai-

xa temperatura revela a utilidade de redefinição das grandezas do problem apara

grandezas adimensionais. Daqui em diante, vamos nos utilizar do seguinte con-

junto de variáveis adimensionais:

d-À_.t--l À x - v
ooJz' zþ1"'r" = orJ-r'' = o¡f, =- 

^Í, 
(3'3'24)

sendo Ào e oo o centro e a dispersão em nossa distribuição gaussiana Át") J,

que reflete basicamente o número efetivo de vizinhos a uma micela, esta defini-

do na seção 3. 1 e na equação 3 .3 .23 para a temperatura de Landau z. . Não deve-

mos confundir a variável v das equações acima com a anisometria v de uma

micela, definida no capítulo 1.

Tendo em vista as definições das variáveis adimensionais em 3.3.24,

a equação 3. 1. I 5, que define a energia livre y (x, y), 3 .1. I 6 e 3. l. 1 7, que são as

equaçõesparaoscamposdeconsistênciax ey,3.1.18 e 3.l.lg,referentes aocâl-

culo de(o) . (o' ) e 3 .3. l, que defïne p(')r),podemos escrever o seguinte conjun-

to de equações para as novas variáveis:

tL J N

t

rt

I
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ù

Energia livre funcional adimensional : v (t, y)
2J ol = y(r,v)

=!1*@J-GI ,1,-d)",{,. 2e-i cosh(+))- (3.3.2s),

,=l lr¿rr-('-a)'1
^ln 

J

sinh(vzl)
(3.3.26),

I
, e"/' +cosh(vz / )

r=?i-+ lzdze
1JÍÍ "

-("-¿)' cosh(vzl)
(3.3.27),

I -" +cosh(vz I )-et ,)

(o '\=a l¿rr-('-a)'1
' .lnl

cosh(vzlt)
(3,3.28),

I
"/'+cosh(vz l)-e

2

/\l(o)= -'J It J dze-(,-a)' sinh(vzl)
(3.3.2e)

)r'" +cosh(vz / r)

{s

As equações (3.3.26) e (3.3 .27) são as equações de consistência para

os c¿rmpos adimensionais r e v. É preciso ter em mente a equivalência

v?x,rë-y
p¿tra traduzir os resultados das seções anteriores para as novas va¡iáveis. Os re-

sultados da seção 3.2 sobre características gerais das soluções para dÀ) genéri-

co podem então ser expressos dizendo-se agora que y = 0, r = v, r = -y são

soluções uniaxiais, com r = v = 0 sendo a solução isotrópica sempre possível.

Assim, trabalharemos a transição fase biaxial<+fase uniaxial fazendo v + 0

(equivalente a.r + 0), com r > 0 (equivalente a y < O)na situação em que d > 0,

em analogia com o que foi feito na seção 3.2.2.

As equações referentes à transição fase biaxial <+ fase uniaxial serão, levando

em conta as equações 3.3.17 e 3.3.18,

t
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O

dzJ
I
t-

1JîC

t 2 -(,-d)' 1
e

t^"
- eu' +l
2

(3.3.30)
eo/t +l

r=?t-i"¡ dz zelz-a)z I
(3.3.31)

I 
,rztt *1

2

Nessa seção estaremos trabalhando com as equações acima nas pro-

ximidades do ponto deLandau. Nessa situação podemos supor,,pequeno, poisjá

sabemos, da discussão na seção anterior, que o ponto de Landau deve se encon-

trar sobre a linha de coexistência fase nemática r+ fase isotrópica. Lembramos

que nafaseisotópica devemos terr = v = 0, em concordância com x = y =e,

O primeiro passo para abordar o problema consiste numa útil elimina-

ção da temperatura I das equações 3.3. 3 0 e 3. 3.3 L Isso se faz definindo uma va-

riável Q = rlt com uma posterior inserção da equação 3.3.30 em 3.3.31. o resul-

tado é

n+"t ¿, ,z n-('-a)z 7

=2d-
J

J;

I
2

It

Jt

I d, ,' n-('-d)'z I -J I 
eaz+l

2

l

(3.3.32)

A conveniência dessa equação está no fato de que a variável Q estarit

automaticamente definida ao longo da transição biaxial e+uniaxial, sendo que a

temperatura crítica poderá ser então calculada por integração em 3.3.30.

Como no ponto de Landau I deve ser finita, poderemos considerar p
pequeno em correspondência à exigência de r pequeno. Isso autoriza o uso de

expansões em potênci as de Q. O procedimento de obtenção da linha crítica nas

proximidades do ponto de Landau envolve as seguintes etapas.

a) definição da variável k = z - d
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]

tt

b) expansã o aet ff(tl2) ea(r*a) * r] .- potências de k e Q até a se><ta

ordem em å e Q desprezando, ao final desse processo, termos em d superiores à

primeira ordem,

c) inserção da expansão obtida em b) dentro da equação 3.3.32, cal-

culando as integrais resultantes, e obtendouma equação quíntica paraQ, cuja so-

lução em ordem mais baixa de d e d%.

d) inserção de Q obtida em c) na equação 3.3.30, previamente expan-

dida até a primeira ordem em Q.O resultado é t 
" = (V3) - "(O^)

Esses procedimentos de cálculo nos levam a

,,=l-ï<n¡^(o^) (3 3 33),

paru a linha crítica fase biaxial <+ fase uniaxial nas proximidades do ponto de

Landau.

Observando a equação 3.3,33, verificamos que ela é uma afirmação

mais precisa do que foi dito a respeito do ponto de Landau na seção anterior. Po-

de-se notar que em 3.3.33 temos t"(d) = t,(-d), confirmando mais vmavez a

simetria do diagrama de fases em relação à reta d = 0.

I

ts



63,

3.3.6 Linha de fransição fase bia,xial<+fase uniaxial:
cálculos numéricos.

Foram preparados algorinnos numéricos na linguagem de programa-

ção Fortran 77 G3's4) para examinar a linha crítica da transição fase biaxiale>fase

uniorial dentro e fora dos limites de aproxim ação jít examinados (baixas tempe-

raturas e proximidade com o ponto de Landau).

Os cálculos numéricos usaram a idéia da seção anterior de resolver a

equação 3.3.32 para Q sobre a linha crítica, inserindo o resultado na equação

3.3.30. Para isso, foi definida a função F(O) como a diferença entre o lado es-

querdo e o lado direito da equação 3.3.32. As soluções para Q conespondem aos

zeros de F(O) em função de d, e a equação F(O) = 0 foi resolvida pelo método

de Newton-Raphson com bissecção, em que o método de Newton é aplicado a

um determinado intervalo em Q. As integrais necessárias foram calculadas usan-

do o método de Simpson com aproximações sucessivas. Foi utilizada precisão

dupla. O programa-fonte usado, de nome dtcritg.for, está incluído no apêndice 5.

A aplicação desses métodos numéricos veio a confirmar os resultados

analíticos em baixas temperaturas e nas proximidades do ponto de Landau,

3.3.7 Estudo das linhas de coexistência
fase nemática - fase isoftópica.
Diagrama de fases completo.

Nesta seção mostraremos o processo que utilizamos para encontrar a

linha de fiansição fase nemática-fase isotrópica. Os cálculos foram feitos utili-

zando-se abordagem numérica, sendo que não foram feitos cálculos analíticos

em nenhuma região nessa linha.

.l
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Pelos resultados que temos até agora, podemos supor um diagrama de

fases com o aspecto da figura 3.1

Fase
isotrópica ? l"

Fase
uniaxial
discótica
(discos)

L

t Ir

Fase
uniaxial

calamítica
(bastöes)

Fase
biaxial

d=0 d

Fig. 3.1 Diagrama & fases esquemiitico presumido para o modelo. t r€presenta a

temperatura. d > 0 representa a Fedominância de bastões, enquanto d < 0 a

predominância de discos.

I

Na fig. 3, I está representando o ponto de Landau Z e as linhas críticas

das transições fase biaxiale fase uniaxial em suas proximidades, A linha curva

marca a passagem das fases nemáticas para a fase isotrópica. Embora nada te-

nhamos ainda calculado a respeito da linha de coexistência fases nemáti-

cas<+fase isotrópica, podemos inferir que as fases uniaxiais devem ser tanto

mais dificeis de ser destruídas quanto mais acentuadamente a anisometria média

V das micelas ( v: altura/diâmetro), diretamente relacionada com d,for diferen-

te de l, e por isso a temperatura de transição deve aumentar nos limites

rl I
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v -) oo (bastões de comprimento crescente) e v -+ 0 (discos de espessura decres-

cente). Veremos que essa noção intuitiva é apoiada nos cálculos.

Na figura 3.I indicamos como t0 uma temperatura, com d > 0,na qual

as equações de consistência 3.3.26 e3 .3.27 só possuem solução y = 0 e r = 0. tr é

a temperatura do ponto de Landau, e tt é a temperatura de transição nemá-

ticae>isotrópica para o mesmo valor de d correspondente a to. A idéia para en-

contrar tt évaner o diagrama a dftxo, na direção de lo, com temperatura cres-

cente, a partir de tr, calculando a diferença de energias livres entre a situação

comv =0, r >0(faseuniaxial com diretornoeixo zparad>0) ev =0er =0
(fase isotrópica). Quando essa diferença se anular, encontramos a temperatura

detransição,e v = 0 com r = 0 passaaseraúnicasoluçãoestáveldosistemade

equações de consistência. Isso significa que ll anula a quantidade Ç definida por

g(t,d)=y(, #0,v - 0)- y(r = 0,v = 0) Q3.34),

onde os valores de r + 0 são supostos soluções de sua equação de consistência

com v = 0 (equação 3.3.31). soluções uniaxiais metaestáveis, com r >e são

eventualmente possíveis na região isotrópica. Observa-se que g < 0 na fase unia-

xial (energia livre da fase uniaxial maior do que a de uma fase isotrópica hipoté-

tica) enquanto ã > 0 na fase isotrópica, enquanto ainda houver uma solução com

r > 0nessas condições. Quando, ao percorrer o diagrama com dfixoe I crescente

a partir de tn:t, observamos uma inversão no sinal de S em uma tempe ratvra t *
isso significa que foi encontrado um intervalo tr-tnem que E se anula. Em nosso

algoritmo, tomamos uma temperatura ro suficientemente alta para que não haja

para ela nenhuma solução possível com r + 0. Uma vez obtido esse /o iniciamos

o processo abaixo.

\
I
I
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a) Começamos a varrer a reta d constante da figura 3. I subindo a temperatura a

partir do valor t, = t n . o interval o to - r, é dividido em um certo número de su-

bintervalos e a temperatura vai sendo aumentada através desses subintervalos.

b) Em cada valor de temperatura, durante o processo de aumento descrito acima,

resolvemos a equação de r para soluções com,, > 0 e calculamos g(t,d) se en-

contrarmos um valor t:tupara o qual g(t,d) > Q então isso significa que encon-

tramos um valor de r correspondente a uma solução uniaxial metaestável nessa

temperatura. Se l, não é encontrada, isso pode se dever ao fato de os subinterva-

los de to-tnsetem muito grandes. Nesse caso, o intervalo to-tué:umpouco amplia-

do, por uma pequena mudança em t0e tn, e dividido em um número maior de

subintervalos, para uma nova procura por ta. As tentativas para encontrar l, são

assim repetidas até um número máximo de tentativas, sendo que se t, não é en-

contrada, isso pode ser devido a uma escolha inadequada de to,parao qual deve-

mos então escolher um novo valor.

c)Em b encontramosumintervalo tu - tn ondetemos certeza,dequegmudade

sinal. Est¿mos então aptos a encontrar a temperatura de transição tt por bissec-

ção,

Podemos observar, pela lógica do algoritmo acima, que não procura-

mos pelas linhas de estabilidade do problema, chamadas também, na literatura

sobre cristais líquidos, de linhas spinodais 
(6).

Para termos certeza de que foi tomado um valor adequado de r > 0

como solução, foi usado um método de Newton simples paruaequação de r par-

tindo de um valor inicial r0 >> 0. Essa escolha se deve ao fato de y (r,v = 0), nas

condições que analisamos, poder possuir um i"* > e solução da sua equação de

consistência com r, : 0, onde um máximo local de y(r,v = 0) ocorre. Soluções

parar nas quais as iterações do método levam a aumentos de r são eliminadas.

it
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Observamos que uma escolha inadequada de ro pode comprometer a procura por

fu acima descrita.

A função g(t,d) pode ser calculada partindo da equação 3.3.25 para

y(r,u). Temos, com v = 0

E(t,d,r¡=Qo .')' -+o rll! J ,1"-o)'
rz

2
dz l+2e t dz + tln3

J
hI

t

(3.3.3 s).

O programa, elaborado em linguagem FortranTT, se utilizou, nos cál-

culos, de variáveis de precisão dupla. O programa-fonte, chamado de dlco-

exg.for, está incluído no apêndice 5.

Até agora, estivemos considerando d> 0, Não é dificil mostrar, po-

rém, que a linha de coexistência nemática-isotrópica, como a linha crítica biaxi-

al-uniaxial, é simétrica em relação ad = 0. Isso decorre do fato de que devemos

procurar soluções, com d < 0, do tipo r < 0, para manter a definição da fase unia-

xial ao longo do eixo z. como E(t,r,d)=g(t,-r,-d), o mesmo I deve solucionar

(3.3 35) parad >0ed<0.

Como resultado dos cálculos descritos nas seções anteriores,levanta-

mos o diagrama de fases para o modelo com distribuição gaussiana de quadru-

polos. Esse diagrama está mostado na figura 3.2. Naturalmente, o ponto de Lan-

dau não precisa ser determinado numericamente.
iT
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1.0

t
0.8

1i

¡

0.5

0.2

0.0
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

d

Figura 3.2. Fases rærnáticas no modelo deste trabalho. na versão de campo médio, com

f(À) gaussiana. As linhas cheias representaÍi as linhas críticas das transições

das fases discótica ( N¿ ) e calamítica ( N" ) para a fase biædal ( .B ). As fases

nemáticas estão separadas da isotropica por nma linha de coexistência,

representada na figura por uma linha pontilhada, O ponto de Landau é aquele

onde todas as linhas se cn¡zam,

0
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3.4 Resultados para uma distribuição
delta bimodal de quadrupolos.

3.4.L Apresentação da distribuição delta bimodal e
motivação para seu uso.

Os resultados da aproximação de campo médio parauma distribuição

gaussiana de quadrupolos indicam que o modelo deve ser apto para a descrição

de estados nemáticos biaxiais. Entretanto, podemos levanta¡ a objeção de que os

resultados, tendo utilizado uma aproximação de campo médio, poderiam ser

questionáveis numa abordagem mais adequada do modelo, que levasse em con-

sideração o alcance finito das interações.

A tarefa de examinar nosso modelo com interações de curto alcance

não é facilmente realizável. Um complicador nessa tarefa é a forma da distribui-

ção p(1,). seria desejável trabalharmos com uma distribuição p(I) que fosse ao

mesmo tempo mais simples do que a gaussiana, que representasse a polidispersi-

vidade de uma forma suficientemente realista, de um ponto de vista matemático,

e que levasse a result¿dos comparáveis com os obtidos no caso em que p(Ì") ét

gaussiana. Vamos mostrar que uma distribuição que satisfaz a esse critério é

uma distribuição do tipo delta de Dirac bimodal dada por

p(7")=lutr-Ào*oo)+iut^-ro-oo) (341)

Não é dificil mostrar que 3.4,1 deve ser uma aproximação útil para

uma distribuição do tipo gaussiana. De fato, l,o e oo são o valor esperado e a dis-

persão na distribuiçao p(À) acima, sendo que a distribuição, como a gaussiana, é

simétrica em relação a À0. A distribuição delta bimodal permite, além disso, a

mistura de quadrupolos de sinais distintos, garantindo então a mistura de discos

ù
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e bastões, ao menos dentro do intervalo, em À, ente I o - o o e À o + o 0, contanto

que -oo ( Ào ( oo.

A distribuiçao p(À) dada pela equação 3.4.I signifrca considerarmos

que há apenas dois tipos de micelas em uma amostra da solução de anfifïlicas.

Nesse ponto, é bom lembrarmos a discussão, que fizemos no capítulo 1, seção

1.3, a respeito da estabilidade deuma fase bia:rial com dois tipos de objetos ape-

nas. Teremos, nesse capítulo, a oportunidade de mostrar que o uso da distribui-

ção delta bimodal de quadrupolos é apenas uma simplificação da idéia de que o

sistema não pode se fracionar em fases com tipos diferentes de objetos (micelas).

Em outras palavras; mosfaremos que a equação 3.4.1 pwa p(?") gera, em nosso

modelo, fases biaxiais estáveis na aproximação de campo médio, e que os resul-

tados são qualitativamente idênticos aos obtidos no caso gaussiano, que repre-

senta uma real polidispersão do sistema.

3.4.2 Expressões de campo médio

Mostraremos nessa seção a forma das equações de consistência e das

relações que definem a energia livre, (ot) . (") Naturalmente, as expressões

gerais da seção 3.I continuam sendo válidas, de forma que basta tomarmos p(À)

daequação 3.4.1paraobtermos as equações no caso deltabimodal, por substitui-

ção, nas equações 3.1.15 até3.1.19. Expressaremos o resultado dessa substitui-

ção em termos das variáveis adimensionais d, t, z,v e r, definidas pelas relações

3.3.24, o que nos dará chance de comparar imediatamente os resultados do uso

da distribuição delta bimodal com os do caso gaussiano, levantando um diagra-

ma de fases no plano t x d.Lembramos que / é uma temperatura adimensional,

enquanto que d é proporcional à relaçáo )v, f o o, representando basicamente a

predominância de um tipo (bastão ou disco) na amostra.

¿l
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Aplicando essas prescrições, obtém-se o conjunto de equações abai-

xo.

a) Energia livre adimensional y (r,n)

v(r,l--l+

-,1 d,liõ(z - d -å). iu(' - d +å)]'"[
rz a,

l+2e ' cosh3
t

(3.4.2).

b) Equações de consistência para os campos adimensionais v e r

sinh
vz

" = ¡, a,l)r(' - d -å). tu(' - d +å)] t (3.4.3),
1z
-et *
2

cosh
vz

t

r - 2d - 3[, d,l;õ(, - o -å). iu(, - a. rt
c) (o')e (o)

)l
cosh

vz

t.
rz

et +
(3,4.4).

I
I

cosh
vz

t

cosh
vz

o ,)= [o,liu(,-r-å).å'(
,1z-d+, )l n

et+
(3 4 s),

I
2

cosh
vz

t

(o) = ¡ o,llu(, _, _ 
+,). iu(

_lz-d*- -
"Jz

)l
sinh

vz

t
1z
-et *
2

(346)
cosh

vz

t

A manutenção de expressões integrais nas equações 3,4,2 até 3.4.6

permite uma comparação direta com as equações 3.3.25 e¡é3.3.29 do caso gaus-

siano. Além disso, apesar de serem simples as integrais nas equações acima, ve-

ç
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remos que, mantendo a forma integral, o caso T = 0 será de mais fácil explora-

ção.

3.4.3 Curvas de nível da energia livre adrmensional

T (r'v)'

t, t:

É interessante, e relativamente simples no caso delta bimodal, o exa-

me de algumas curvas de nível dey (r,v) para alguns valores de t e d. Essas cur-

vas se obtém pelo uso de programas aplicativos de manipulação simbólica e cál-

culo numérico (tt), 
e veremos como todas as fases do modelo são representáveis

em cutvas de nível. Veremos 4 casos no plano txd.

a)t=0,1 ,d=0,1

1_

0.5

v0

'i ?

-0.5

-1
-1.5 -1_ -0.5 0

T

0.5 1, 1.5

Figura 3 .3 Cun'as de nível de y( r. r,) numa fase biaxial. No centro do polígono central lui

um máximo, rodeado por seis mírúmos biaxiais.

I'l
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Na figura 3.3 acima, as seis poligonais laterais representam contornos

ao redor de seis mínimos de r e v. Esses seis mínimos representam os seis estados

biaxiais, todos com mesma energia livre, como deveríamos esperar da discussão

na seção 3.2, Tomemos o mínimo do canto inferior direito. As soluções do siste-

ma de equações de consistência são r =l,l}g e v =-0286, dando (o') =0,5 e

(o)=0,+09. Pela aplicação das equações (2.5.3) e (2,5.4), esse mínimo cor- res-

ponde a S = 0249 e q =0,469. Isso significa que esse é o ponto onde a fase biaxi-

al é convenientemente representada pelos parâmetros 
^l 

e q, ou seja, esse é o pon-

to onde ("1), ("1) , ("]) vuruo valor dado de d (observemos que d > 0 nesse

caso). A poligonal central contorna o ponto r = v =0 que, da mesma forma que

no caso gaussiano (seção 3.3.5), representa a solução isotrópica, sempre existen-

te. Entretanto, esse ponto é de máximo em y (r,r). Ao longo das retas

v=0,r =v e r = -v observam-se6pontosdeselasolucionandoasequaçõesde

consistência. Essas soluções são de tipo uniaxial, segundo os mesmos argu-

mentos da seção 3.2, mas claramente não representam estados termodinâmicos

estáveis.

b)d=0,8,1=q3

È

-c.5

1

l/

r 0 5 0 0 5 1 i.5 l
r

Figura 3 .1 Curvas de nível de y(r. r,) num estado uniaxial. Ao cent¡o tenos um nulúmo.

rodeado por três mírumos uniaxiais.

I
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A situação representada pela figura acima pode ser entendida como

se, na figura 3.3, os seis mínimos degenerassem em três aos pares. Ao centro da

figura temos um máximo, e o mínimo do lado direito representaum estado unia-

xial com S = 9583 eq=0.Naturalmente, nas circunstâncias que examinamos, o

estado termodinâmico é uniaxial. Os três mínimos de mesma profundidade re'

presentam os estados uniaxiais ao longo dos três eixos cartesianos, como espera-

ríamos pela discretização direcional de nosso modelo, conforme foi descrito na

seção 3.2. Naturalmente, esses três mínimos se localizam sobre as retas

v = 0,r = v e r - -v, como esperávamos, sendo que três pontos de sela, Sem

significado fisico, também ocorrem sobre essas retas.

A transição da figura 3 .3 para a figura 3.4 representa a transição fase

biaxialefase uniaxial, que pode ser encarada como efeito de um anulamento su-

ave de v,

I
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c)d=02,t=0,3749

0.3

0.2

0.1

VO

I
-0.l_

-0.2

-0 .3
-0.2 0 0.2 0.4

T

Figura 3.5 Curvas de nível de 1(r, v) na situação de coexistência entre uma fase nemática e

uma isotrópica. Há três mínimos de igual prcfundidade.

t

A hgura 3.5 é análoga à3.4, mas o ponto r = v =0 se converteu em

um mínimo. Há portanto 4 mínimos, que nessa circunstância têm a mesma pro-

fundidade. Como r = v = 0 representaum estadoisotrópico, afigura3.5 indicaa

coexistência entre as fases isotrópica e as uniaxiais. Estamos observando então

que a transição fase nemática<+fase isotrópica é de primeira ordem, como deve-

ríamos esperar.

?



76

d)d-0,1,1=lP

0.4

0.2

v0
i

-0.2

-0.4
-0.4 -0.2 0 0.2 0.4

T

Figura 3.6 Curvas de nível de 1(r, v) na fase isotrópica. Há um único mínimo, cerúral.

ù

A figura 3.6 corresponde à situação em que a fase isotrópica é a única

que prevalece, havendo em r = v = 0 um único mínimo, Devemos lembrar que

na transição fase nemática<+fase isotrópica, sempre há um certo intervalo de t, a

dfrxo,no qual ocorrem 4 mínimos, como na figura 3.5, onde o mínimo central

passa de uma profundidade menor auma maior do que a dos três outros na passa-

gem para a fase isotrópica.

s
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3.4.4 Análise do estado fundamental

O estudo do estado fundamental no caso delta bimodal pode ser reali-

zado nos mesmos moldes do que foi feito no caso gaussiano. Podemos, de fato,

ao manter em forma integtal as equaçõe s3.4.2 até3.4.6, aproveitar muito do que

foi feito no caso gaussiano. Como estamos usando a5oravariáveis adimensiona-

is, vamos apenas ter de redefinir algUns termos e expressões. Assim, no papel de

lQ,,),W(),,) e f()") usadas na seção 3.3,1, defrnimos

sinh(
(3.4.7)

l " ,vz
- e' + cosh-
2t

cosh

vzt
t

f,(')=

(,)=w1 (3,4.8)
/zI

,
,vz

e I + cosh-
t

K,(z)= ¡y
-fz ,vzl+2et +cosh-t-

L

I
It

(3 4.e),

a ser inseridas nas equações 3 4 2 até3 ,4.6, que são totalmente análogas, respec-

tivamente, às definições de .f(Ì"),W(ìr) e f(À) das equações 3.3.2,3'3,3 e

3.3,4. Na medida em que t = ttl o ,Jl. então podemos estudar .fr, W, eK, em

termos dez nolimite ll0fazendo suposições sobre r,v,r+v e | - v, dames-

ma forma que no caso gaussiano estudamos /, W e K em termos de À com

Þ -+ "" levantando hipóteses sobre y, x, y + x e y - x,

Pelo que já sabemos, devemos impor r +0, v * 0, r + v e r + -v se

estamos procurando fases biaxiais Vamos considerar agora uma possível solu-

ção com r>0, t, ( 0, e r+v > 0. Nesse caso, a 7':0, teremos

f,(r)= H(z),w,(r)= H(z),K,(z)= -if, - v)nç1'

I
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Aplicando essas relações sobre as equações de consistência 3.4.3 e 3.4.4 temos,

seadmitimosd>Q

u = T_, 
o'llu(, - d -å) . lu (, - d -å)]

=-!( L-rl r. o <d.lz\Jl -)"---- - Jt
osed=*,

42

a( ,-¿-L\.JZr =2d -ti ,o'l) -lz- d*---7
4z )l

=zd +1
2

se0<d< I

J'

¡

=2dsearl.-Jz'

e r+v=2d-2v
1l- -+¿1 se0<d< -,^12 ^12

=zdsedrL.
"lz

Ora,ahipótese r, < 0não está satisfeita se ¿/ >IlJr, e a hipótese é in-

consistente nessa situação. Porém verificamos que, dentro do intervalo

0 < d .llJt,as soluções parar e v dentro das hipóteses que havíamos estabele-

cido são plenamente consistentes. Dado ddentro desse intervalo, e pela forma de

Kr(r)acima, a energia livre adimensional desse estado será, pela equação 3.4.2,

2

v" =;(+,-, 1

1L
(3 4.10),

com

l
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(a) --tlz (o' )=qe

implicando

S=l-1
2 )

I2 (3.4.1 1)

t

o
4

e q= (")= j e 4.tz),

ou ainda

(r1) =rf z, (nl) =r12, (r',) =o (3,4.13)

pelas equações 2.5.3 e2.5.4.

As equações 3.4.13 revelam um fato interessante. A fase descoberta

não é muito propriamente biaxial, podendo ser melhor qualificada como uma

fase uniaxial singular. Esse fato também ocorre no caso gaussiano, mas apenas

em / = 0 e d - Q segundo nos mostram as equações 3.3. I I e 3.3. 12. Essa é a úni-

ca característica importante do modelo com p(î,) delta bimodal que não é parti-

lhada também pelo modelo com p(1,) gaussiana. Entretanto, mostraremos que a

fase uniaxial singular é destruída com I * Q sendo sua continuidade uma fase

verdadeiramente biaxial, como aliás j á nos indica a explicação da figura 3 .3 . To-

maremos a liberdade de chamar de biaxial a essa fase uniaxial singular.

A solução acima, dada nas equações 3.4.10 até 3.4,13, deveria ser

confrontada com apossibilidade de fasesuniaxiais com v = 0 er * 0 para t + 0

com d > 0. Neste caso devemos analisar Wr(r) e Kr(z) apenas, pois I Q) = 0.

Teremos

t

W,(t) = H(r), K,(') =-iu(')
Pela equação de consistência 3.4 4 teremos

:'l * Q<d.l.12) 
"lz

I| --
2

d+

s
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e r =2d se d>l^lr.

Verificamos então que sempre, paÍa d > 0, a hipótese r > 0 será con-

sistente. As energias livres dessas soluções uniuriais serão, usandor(, (z)acima

e a equação 3,4.2,

d3
_J_

2'2J' se o< d<lJ, Q.4.t4)Tu,=;(å -d)'-Xi-,X

v se d >-tf Jî (3 4 15)

A comparção entre as energias livres do estado biaxial, yu, equação

3.4.10, e as dos estados uniaxiais, equações 3.4.74 e 3.4.15, mostra que se

O < d .11 Jr, o estado biaxial terá energia livre menor, pois yu 1T ut,enquanto

que o estado uniaxial prevalecerâparaa >- tf 
"fZ,uma vez que o estado biaxial é

realmente inconsistente para d > | Jr. Observa-se, como deveria ser, que o es-

tado uniaxial a T=0 tem ("i)=te(ni)=(r'r)=0, ou ainda, temos

S=leq=0nesseestado.

Uma outra solução uniaxial consistente para d > 0 se encontra na hi-

pótese r < 0. Sua energia livre, porém, é sempre maior do que as obtidas nas so-

luções uniaxiais sob a hipótese r > 0, mostradas acima nas equações 3.4.14 e

3.4.t5.

Como deveríamos esperar, há na realidade uma coexistência, para

d >lf Jr, entre as fases uniaxiais com alinhamento nos três eixos cartesianos.

As outras fases uniaxiais se obtém nas hipóteses r = v (alinhamento no eixo x) e

r = -v (alinhamento no eixoy).

Da mesma forma que no caso gaussiano, haverá outras cinco fases bi-

axiais a t = Qpara0 < d < tf Ji commesma energialivre. Elas correspondem às

situações abaixo.

u2

3

I

t
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a)v>0, r)0, r-v>0,(n?)--:, þ'r)=:

,t("',) -0,

i)=o

b)v>0, r10, r+v>0,(r1)=0, ("tr)=), þ')=;

þ') =:e)v<0, r10, v-v>0, ("1)=0,

n

c)v>0 r 10, r+v <0, ("?)=)

d)v<0, r 10, r-v <0, ("1)=f,

e r=2d-3t,=2d-t(o.i,

, (ni,) =:, (4) = o

(
I

þ1)
I
)

2

<d <0

ll

Ír

Os seis casos bioriais são equivalentes aos pares, como por exemplo

os casos a e d. Isso também é um efeito singular do modelo no caso delta bimo-

dal, devido à existência de dois tipos de objetos apenas. Essa degenerescência

adicional das fases biaxiais desaparece aT *0.

Até agora não examinamos o que ocorre com d < 0. Observa-se, com

d <Q, que só deve haver fase biaxial quando -l J, < d < 0, implicando com-

portamento simétrico em relação a d = 0, como observamos no caso gaussiano.

Para ver como isso ocorre em l=0, consideremos a situação d<0 com

v > 0, r <0 e r + v <0. Neste caso temos

Í,(t) = H(-z) e llr,(z) = H(- z),

de forma que

t, =( o*ll*.-1. (.t<0.\. Jz) .lz

r,=0 se ¿/<-* f incompatívelcomv>0),
42

)=-o i( I
caso - 

Jz

l1¡



82

t

lt

i)

tl

Observamos então que a fase biaxial com (n!) = (r:) = V2, S = | 4 e

g=12, que em d <0 ocone em hipóteses diferentes para y e r das usadas em

d > O, desaparecerá quando reduzimos o valor de d até 4 J, Em nenhuma hi-

pótese valida sobre r e v haverá fases biaxiais se d < 4 Jt

3.4.5 Diagrama de fases

Os procedimentos para o levantamento do diagrama de fases no caso

delta bimodal são totalmente análogos aos que foram usados no caso gaussiano.

Porisso, podemos ser breves na apresentação de resultados nessa seção, umavez

que explicações mais completas para os cálculos estão dadas nas segões 3.2 e

3.3, Vamos então passar a esses resultados.

a) Linha crítica fase biaxial<+fase uniaxial,

Estudamos o cancelamento do parâmetro q = (o>, que é o parâmetro

da transição fase biaxialefase uniaxial, através do cancelamento do campo de

consistência v. Notemos que, pela equação3.4.6, o cancelamento de v implica o

de (o). A equação de consistência 3.4.3 é expandida, no lado direito, em potênci-

as de v e a condição crítica é a de que o coeficiente do termo linear nessa expan-

são seja igual a 1. O campo r continua sendo dado por 3.4.4, com v: 0, Por isso,

a linha crítica fase biaxial<+fase uniaxial se obtém pela equação

I
) :(,-+,)'t-

com r dado por

2

I
-d+

+ (3 4.t6),

1+! e
2

t+! ,
2

r(
r( *+)a*L

J2
t(
rI
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3

2

I__
.'lz

d+ :('-+,)

t

r=2d-
!,i(*ï,)*, ! ,:('+)*r') ')

(3.4.t7).

Chamamos 3.4.16 de equação da linha crítica. Com d> 0, é conveni-

ente procurar soluções de3.4.17 com r ) 0, representando uma fase uniaxial ao

longo do eixo z. Se d < 0, será conveniente, para representar a fase uniaxial ao

longo do mesmo eixo, porcurar soluções com r < 0. Ocorre que se t = ro > 0 re-

solve a equação de consistência 3.4.17 na hipótese em que d = do > Q pode-se

mostrar que r - -r0 resolverá essa equação para d = -do. Isso implicará, pelo

uso da equação 3.4.16 da linha crítica, que a temperatura crítica é tal que

t"(dr) = t"(-do),ou seja, que as linhas críticas devem ser simétricas em relação

ad:0 no plano dx t.

O fato de as linhas críticas serem simétricas em relação à reta d:0
implica que, se há um ponto de Landau, este deve corresponder à situação em

que d:0,r:0 e v:0 (fase isotrópica), implicando, por 3.4.16 que atemperatura

do ponto de Landau é

It, =i (3.4.18),

resultado idêntico ao obtido no caso gaussiano (equação 3 3.23).

Em baixas temperaturas, podemos usar o método de expansões de

Sommerfeld usado no caso gaussiano, mas uma inspeção mais simples, e equi-

valente ao uso daquele método, mais sofisticado, pode serfeita na equação da li-

nha crítica 3.4.16 com / -)0,r > 0 eO <d <lf Jr. Nessa situação, assintótica-

mente, a linha crítica será dada por

,,=)(o-ir) 1o<d< (3.4.te),
J'

)

t
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enquanto que no intervalo -l J, < d <O,com d< 0, a conveniência é conside-

rar r 10, o que leva a linha crítica em t + 0 para a forma

.1,
(3.4.20)<d<0

As equações 3 .4. I 9 e 3 , ,4.20 podem ser compactadas na forma

,"=|(a*å)'(- I

2
I

t^ - -'2 paral+0 (3,4.21)

I
É conveniente o uso da variável Q = rlt que, como no caso gaussiano,

permite obter uma equação para Q ao longo da linha crítica juntando as equações

3 .4 .16 e 3 .4.17 . Teremos então essa equação na forma

)'
I
t-

42

2

d+ dI
2

I

J'+

t+L,
2

-ll+- et
a 0oJ

Jz

J

t
3

t

o-]:
Jz

I
t-

42
d+

2d l¿+]:
Jz

(3,4.22)
Il+- e
2

1l+- e
2

a a d

I

Nas proximidades da temperatura de Landau, pode-se trabalhar com a

hipótese de p pequeno. Expandindo os dois lados de3.4.22 de forma a obter uma

equação quíntica em Qcom coeficientes até a ordem 4 obtem-se um resultado

cuja ordem mais baixa de d é d% .Esr"resultado, inserido na equação crítica ex-

pandida também em potências de Q e d, nos dá

," =!-!6¡v' ¿', (3.4.23),
3."

paraatemperaturauiticanas proximidades do ponto de Landau, resultado total-

mente análogo ao do caso gaussiano, dado pela equaçáo 3.3.33.

iû
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Para temperaturas intermediárias entre a do ponto de Landau e as bai-

xas temperaturas, o processo utilizado foi a resolução numéri ca de 3.4.22, pua

Q, com a inserção do resultado em 3.4. 16, definindo l". No caso delta bimodal as

equações foram resolvidas numericamente com precisão quádrupla. No apên-

dice 5 está o programa qtcritd.for, que realizou o algoritmo.

b) linha de transição fase nemática<+ fase isotrópica.

Para d) 0, uma fase nemática uniaxial com v : 0 e r > 0 éuma fase

com o diretor definido no eixo z. Os pontos de transição fase nemática++fase iso-

trópica serão os pontos para os quais

g(t,d,r) = y(, ) 0,v = O) -y(t =0,v = 0) = O (3,4.24),

onde y (r,v)édado pela equação 3.4.z.Parad< 0, devemos considerar soluções

com ,, < 0 para manter a conveniência de definir a ordem nemática ao longo do

eixo z. Como g(t,-d,-r) =g(t,d,r), a linha de coexistência será simétrica em

relação ao eixo d:0,

A equação 3.4.24 foi resolvida numericamente, para pontos fora das

proximidades do ponto de Landau, num programa com precisão dupla de nome

dlcoexd.for, incluído no apêndice 5. Também no caso delta bimodal foi evitado

o problema das linhas de estabilidade, como fizemos no caso gaussiano,

c) diagrama de fases do modelo parc p(?") delta bimodal.

A figura 3.7 mostra o diagrama de fases no caso delta bimodal. A se-

melhança com o diagrama no caso gaussiano (fi93.2) é clara, e particularmente

acentuada nas proximidades do ponto de Landau.

I{l

I

¡
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d
Fig. 3.7 . Diagrama de fases em cÍrmpo médio no caso delta bimodal. A simbologia utilizada

é a mesma da figura 3.2,, do diagrama no caso gaussiano.

d) Variação típica dos parâmetros de ordem com a temperatura para

d>0
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A figura 3.8, obtida com o mesmo aplicativo usado no levantamento

das curvas de nível dey(r,v)55), mostra como 
^S 

e q variam para um valor de d

dentro da faixa 0 < d .l J, As soluções das equações de consistência foram

procuradas com v < 0 e r ) 0, usando d: 0,2.

Observamos, pelas curvas da figura acima, que o modelo está satis-

fazendo os pré-requisitos da teoria de Landau: anulamento suave do parâmetro

biorial q e comportamento do parâmetro da fase nemática, 
^9, 

como esperado em

uma transição de primeira ordem. Além disso, a figura mostra com clareza que a

fase uniaxial singular, com ("?) = ("'r) =tlz e (n'r) = 0, a T = o, cede lugar,

para T > 0, para uma fase realmente biaxial, dentro do intervalo cnde q > 0.

A conclusão que podemos tirar da apresentação dos resultados para o

caso delta bimodal é de que, em nossa abordagem, o uso de um modelo de dois

tipos de micelas é uma mera simplificação matemática do problema com distri-

buição contínua de tipos. Isso significa que o modelo de dois tipos representa

com boa aproximação a polidispersividade e sua consequência, discutida no ca-

pítulo 1, de impossibilidade de fracionamento do sistema em partes com tipos

bem definidos de formato micelar num estado de equilíbrio termodinâmico,

i¡ I
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4 Ensaios de Monte Carlo do modelo

4.1 Motivação para a realização de simulações
do modelo.

Tudo o que mostramos até agora foram resultados de campo médio

para nosso modelo. Embora esses resultados indiquem a possibilidade de o mo-

delo prever fases biaxiais, ainda não podemos estar certos disso quando consi-

deramos a situação mais realista de interações de curto alcance entre as micelas.

De fato, há na literatura da Mecânica Estatística a descrição de não aplicabilida-

de de resultados de aproximações de campo médio para inúmeros casos, sendo

provavelmente os modelos de Ising em uma dimensão com interações entre pri-

meiros vizinhos os mais famosos (42).

Neste trabalho, optamos para levar em conta as interações de curto al-

cance, por realizar ensaios de Monte Carlo onde, através de simulações compu-

tacionais, pretende-se gerar amostragens do ensemble de Gibbs, gerado por uma

hamiltoniana escolhida, através da aplicação de algum algoritmousando cadeias

de MarkovØ2's6) . Em outras palavras, contruirem os um al goritm o computaci onal

em que as configurações de spin de nosso modelo sejam sucessivamente altera-

das, segundo uma certa regra aleatória convenientemente escolhida, de forma

que a distribuição das configurações seja, em princípio, equivalente à distribui-

ção de Gibbs. Chama-se de afialização do sistema o processo de mudança de

uma configuração de spins, e espera-se que a distribuição de Gibbs seja alcan-

çada no limite em que o número de aualizações seja infinito.

Tendo em vista nossos resultados de campo médio e nossas discus-

sões sobre o significado do uso do modelo com dois tipos de micelas, feitas nos

capítulos I e 3, é conveniente iniciar qualquer abordagem mais realista, no que

b

t

t



89

õ

se refere ao alcance das interações, usando nosso modelo em sua versão delta bi-

modal de distribuiçao dÀ).
Otratamento de nossos resultados deMonte Carlo,levando em consi-

deração a existência da desordem congelada, deve ser feito dentro das mesmas

linhas descritas no capítulo 2, ondefrzemos uma breve discussão do método, To-

mamos então conjuntos {i,'} de quadrupolos, e realizamos amostragens de

grandezas observáveis para cada um desses conjuntos. O valor esperado de uma

determinad a grandeza será uma média, para os diferentes conjuntos {1,'}, aus

médias obtidas dessa grandeza em cada conjunto.

As simulações serão feitas sobre uma rede, Com isso não estamos

realmente assumindo que as micelas se arranjam ordenadamente no espaço. Na

verdade, o papel da rede é apenas aproximar para um número inteiro o número

médio de vizinhos de uma micela dada.

4.2 Considerações preliminares para o
entendimento das simulações.

4.2.1 Parâmetros do diagrama de fases.

Simefia do diagr¿tma.

A comparação com os resultados de campo médio toma conveniente

o uso das variáveis adimensionais / e d, representando respectivamente a tempe-

ratura e o tipo dominante na amostra (d>0 parabastões e d <0 para discos), como

definidas pelas equações (3 .3.24). É também conveniente introduzir a variável

Z, =?ui I o oJl Ø,2,1), que representa o quadrupolo adimensional da micela l.

oo é, como já dissemos, a dispersão na distribuição dos À.'.

Para a obtenção do diagrama de fases em simulações, será necessário

apenas considerar d > 0, Na verdade, a simetria do diagrama de fases no plano

t

t
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d x t emtorno da rcta d : 0, obtida em campo médio, pode ser provada como uma

propriedade geral do modelo, quando 

^Ìt) 

é simétrica em relação ao valor

esperado de f. Pa¡a mostrar isso, vamos primeiramente considerar algumas

definições.

Nossa hamiltoniana, dada pela equação 2.5.2, se expressa sem dificul-

dades em termos de {2,}. A quantidade relevante 1({o,},{r,}) = exp(-p#)

se define como

(

1({o, },{r,}) = *o{# 
àr,r,lo+3o,o, 

+eolo2,-6(oî . "r)]}

(4 2.2),

onde N,, como definido no capítulo 2, é o número de vizinhos de uma micela,

Como já dissemos na seção anterior, N" será considerado daqui em diante um

número inteiro, pois será o próprio número de coordenação da rede em que

colocamos as micelas.

À ¿istribuiçao p(Ì"') .o.rerponde, naturalmente, uma distribuição

P(t,)tal que

n(X')ax'=P(2,)dz, (4.2.3)

Tendo em vista as equações2.3.4, do capítulo 2 e 4.2.2 e 4,2,3 acima,

a energia livre do sistema será

s(t,d)= -* flla,,r(2,)tnf >r ({o,},{,,})-l Ø24)(' \ / ' ÊN'^,^ LCI "' 
)

Os parâmetros de ordem S 
" 

q, pelas equações 2.5.3 e 2.5.4, são

tunções de (o, ) " 
(" i ) Pela equaç áo 2.3 5, e pelas equações 4.2.2 e 4.2.3,temos

t

¡
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(o ,)(t,a) = Ill*,P(r,)
à", 

1({o,},{,,})

à

z({,,}) )

ol r({o,},{r,})
(oi)Q,a) = Ifl¿,, P(,,)

onde z({2, }) = >
GI

Vamos agora considerar q,.re p(l,t) e simetrica em relação a À0, o

valor esperado de 1". isso implica que P(2,) = R(2, - d) tal que

P (t,) = P (2d - z,) + R(r, - d) = R(-t, + d) (4.2.7).

Ora,

s(t,d) = g(t,-d),\o ,)(t,a) = (o, )(t,-a) e (oi)Q,a) =(oi)çt,-a) ,

implicando a simetria do diagrama em relação a d = 0. Isso se demonstra colo-

cando R(r, - d)nolugar deP(2,)nas equações 4.2.4 a 4.2.6,fazendo-se então

uma substituição para variáveis zl = -2,. Como I e Z sãofunções pares de {t,},
e como 4.2.7 éválida (distribuiçã o P (2,) simétrica em relação t Z ¡ = d ), o resul-

tado desejado de paridade de g, (o,) " (ol) em relação adé obtido.

4.2.2 Dimensão espacial mínimapara os ensaios

Nas simulações, foram tomadas redes cúbicas simples, com N, = $.

A necessidade do uso de redes tridimensionais decorre do fato, citado no

capítulo 2 de ser o nosso modelo idêntico a um modelo de Potts de três estados,

pois em duas dimensões, onde as simulações do modelo seriam mais simples, é

possível mostrar que nosso modelo seria incapaz de predizer a transição fase

nemática - fase isotrópica(42).

z({',})

1({o,},{r,})

a

ß

I
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4.2.3 Caractertzação da ordem nemática

Ébem conhecido o fato de que os parâmetros de ordem em um mode-

lo de spins devem ser redefinidos, em termos práticos, para o uso em simulações

de Monte Carlo em campos externos nulos, como é o nosso caso, Isso se deve à

presença de "saltos" entre os estados ordenados degenerados em sistemas fïnitos

durante as simulações. Esse fenômeno pode ser bem exemplificado no caso de

simulações em modelos de ferromagnetismo uniaxial. A magnetização por spin,

nesses sistemas, está livre para sofrer inversões, no curso de uma simulação, em

temperaturas nas quais eles devem exibir o ordenamento ferromagnético. A mé-

dia dessas magnetizações por spin, calculada sobre as atualizações no sistema,

poderia então se anular numa temperatura onde há, de fato, ordenamento do sis-

tema. Pa¡a evitar esse efeito, redefine-se o parâmetro de ordem como a média

dos módulos das magnetizações por spin após cada afializaçáq média essa que

não se anulará numa fase ferromagnética(56).

Vamos mostrar agoracomo fazer aredefinição dos parâmetros de or-

dem no casO de nossas simulações ,Paraisso, vamos primeiramente, com o auxí-

lio das equações 2.5.7,que definem no,n,i e n ,i,proieções do vetor direcional n,

da micela l, em termos de o,, definir ,1,n1, e n! como sendo

': =+L",=+å ïG:ao,) (428),

(4.2.e),It'v

ni

=#å,î=+ä lþ-o,)

+å,:,=+z (t+of) (4.2.r0)

Em uma fase biaxial no nosso sistema finito, ,1,n'r,e rll estão livres

para saltar entre seis valores, dadaadegenerescência do nosso modelo. Para ob-



93

ì

I

servar as fases nemáticas, entilo, redefinem-se, após cada passo de Monte Carlo,

ou seja, após cada aÃnlizaçdo completa da rede, n',,n'r, e nl para serem respec-

tivamente, o maior, o intermediário e o menor dos valores calculados pelas equa-

ções 4.2.8 a 4.2.10. São acumulados esses valores, após cada passo de Monte

Carlo, e são calculados os valores de,S e Q, estimadores dos parâmetros de or-

dem para {2, } fixo (desordem fixa), através de relações similares às equações

2.5.3 e2.5.4'.

(4.2.r1),

q=(,:-4) Øzt2),

sendo u'.,r'r, e n?, os estimadores, ou seja, médias sobre o número total de passos

de Monte Carlo, de nl,nl e n! paradesordem fixa.

4.2.4 Significado das flutuações no parâmefro de ordem

Uma importante questão diz respeito às flutuações estatísticas no ten-

sor parâmetro de ordem em sistemas nemáticos. Devemos dar uma interpretação

a essas flutuações, estimáveis em simulações, se desejamos associar, de alguma

forma, o comportamento dessas flutuações às transições do sistema,

Antes de continuaffnos, será útil, para fixar idéias, entender o que cha-

maremos de flutuações em nossas simulações. Vamos supor uma grandeza X, De

uma ou outra forma, sempre poderemos encarar X, após o É-ésimo passo de

Monte Carlo, como uma média X k sobre os 
^/ 

pontos i da rede:

X * = Q/N)I X,no passo fr, O estimador de X para pmc passos de Mon-

te Carlo será

N =(tl pmc)lrX u Ø.2.13).

Aflutuação emXvai ser

t = J(, "i -t)

a

I
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(uv)' -frt pmcf>,(x - x r)' Ø.2.t4)

Para nos situar agoraem nosso problema, vamos tomar o exemplo co-

nhecido de um modelo de Ising ferromagnético. As flutuações no parâmetro de

ordem, que é a magnetiz.ação, estão diretamente relacionadas com a susceptibili-

dade magnética. Que esse não é o caso em sistemas nemáticos se deduz da equa-

ção(4t), para o caso de sistemas monodispersos,

x"s -åu- ì xn = PZK ̂ ,(s.,)"e (4.2,ts),

que relaciona o tensor de susceptibilidade Xop, medido no sistema de eixos fixo

no laboratório, com o parâmetro de ordem (S., )"u definido na equação 2.4.1. m

e / indicam eixos fixos nos objetos do sistema. p é a densidade do material, e os

K,,, são as componentes do tensor de susceptibilidade molecular, independente

da temperatura e mensurável, em princípio, na fase sólida, para o caso de cristais

líquidos moleculares. A equaçáo 4,2,15 indica que os cristais líquidos se com-

portam como uma espécie de diamagnetos de Larmo/tt), nos quais, porém, as

susceptibilidades variam com a temperatura, devido ao fato de os objetos serem

assimétricos. Além disso, observamos que o tensor de susceptibilidade, nos sis-

temas nemáticos, ou melhor, sua parte anisotrópica, pode ser defïnido como sen-

do o próprio parâmetro de ordem do sistema, o que é usualmente feito na

literatura(o't).

A ligação entre as flutuações na ordem nemática e o espalhamento da

luz é bastante conhecida na literatura(3'4'5) . De fato, a turbidez dos cristais líqui-

dos é interpretada com base nessas flutuações. Sabe-se que nas proximidades da

transição fase nemática<+fase isotrópica a intensidade 1da luz espalhada sofre

uma anomalia na formal - 1 I (T -I.),onde 7- é umatemperatura, um pouco

I

I
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menor do que a de transição, onde ocorre a divergência de um comprimento Ç ca-

racterístico das correlações espaciais no parâmetro de ordem, segundo a teoria

de Landau-De Gennes(45'e). Isso é um indicativo de que, uma vez que as flutua-

ções são somas dessas correlações, devemos esperar por anomalias nas flufua-

ções em ,S e q nas transições previstas por nosso modelo. No caso da transição

fase uniaxial - fase biaxial, 7* deve ser a própria temperatura de transição.

Uma outra maneira, raciocinando por analogia, de observar que deve-

ríamos esperar por anomalias nas flutuações nos parâmetros de ordem em nosso

modelo, é encarar esse modelo como representando um sistemamagnético. Nes-

se caso, podemos considerar, formalmente, as flutuações em,Se q como propor-

cionais a duas qusesusceptibilidades. Então, dados os 1/ objetos de nosso siste-

ma, essas quasesusceptibilidades, que esperamos que sofram anomalias nas

transições, serão proporcionais a.af (m)' e N (tq)' ,com as flutuações calcula-

das pela equação 4.2.14. Daqui em diante chama¡emos as quasesusceptibilida-

des, por comodidade, de flutuações nos parâmetros de ordem.

Em nossas simulações, calculamos também o calor específico adi-

mensional c, definido como sendo a capacidade térmica por sítio dividida por

K B I (gN , / S)'z Ete está relacionado com as flutuações na energia do sistema:

(")'] (4.2.16),

onde l/ = k 12o7, é a hamiltoniana adimensional do sistema. Esperamos tam-

bém por anomalias no calor específico nas transições de fase em nosso modelo.

4.3 Descrição do algoritmo utilizado.

I

Nt,
Hc 2

I

fl
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Usamos em nossas simulações uma variante do algoritmo de MetrG

polis(s6l para ser usado em computadores de arquitetura vetorial. Consideramos

uma rede espacial com Z x (¿ - t) x (Z - l) pontos e com L par. São usadas con-

dições helicoidais de contorno(s6), o que permite, com relativa facilidade, que

cada ponto da rede seja localizado por um único número inteiro l. A rede é sub-

dividida em duas subredes. Um passo de Monte Ca¡lo (PMC) corresponde à atu-

alização seqüencial dos spins de uma subrede, usando a prescrição de Metrópo-

t¡r(s6) para cada spin, seguida de uma aúalizaçáo dos spins na outra subrede, A

subdivisão da rede permite a identificação da subrede a que pertence um spin

pela paridade do número i. i e par para todos os sítios de uma subrede e é ímpar

para os da outra subrede. São considerados seis vizinhos para cada sítio, pois

como dissemos, consideramos que a simetria da rede é cúbica simples. Defini-

mos os arays s(l) para os spins e z(i) para a representação adimensional do qua-

drupolo l, . As condições de contorno helicoidais são implementadas pelo uso de

duas camadas de spins, chamados de "espelhos", com (¿- D x(L- 1) sítios,

uma "por cima" da nossa rede original, onde temos o sistema que nos interessa, e

outra "por baixo"dessa rede. Ao final de cada a¡nlização sobre uma subrede, es-

ses spins espelhos sáo atualizados. Os spins da camada superior de espelhos são

igualados aos spins da camada inferior da rede original, e os spins da camada in-

ferior de espelhos serão igualados aos da camada superior da rede. A ilustração I

ajuda a visualizar uma rede 4 x 3 x 3, por meio de três camadas Os números indi-

cam os sítios da rede, e cada sítio pertence a uma ou outra subrede pela paridade

desse número. Os círculos pretos indicam os spins "espelhos", aos quais atribui-

mos índices de rede negativos, no caso da camada superior. Os vizinhos de um

sítio l, que estão sempre numa outra subrede, estão indicados na ilustração 2,

Podemos ter uma idéia do processo de vetorização do loop de atuali-

zaçã.o de uma subrede imaginando uma esteira onde um certo produto é proces-

{

t
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sado. Esse produto fazasvezes do spin a ser atualizado. Se o produto é mont¿do

por operários ao longo dessa esteira, tal que atarefa de um operário é indepen-

dente das dos demais, o processo de produção se acelera. Da mesma forma, o

processador vetorial, ao aí;ølizar os spins de nosso modelo, joga esses spins por

uma "esteira", chamada tecnicamente de "pipeline". Na medida em que o pro-

cesso de ainlização de um spin não depende de seus vizinhos, cujos spins se

mantém fixos na outra subrede, o processador distribui seus "operários" pela

"esteira", tornando a afiialização dos spins de uma subrede bem mais rápida do

que seria num processador não-vetorial, que não funciona com o conceito de "pi-

peline".

O algoritmo que descrevemos é uma versão tridimensional de um al-

goritmo para autômatos celulares em duas dimensões 
(5Ð, que foi adaptado para

realizar ainlizações de Metrópolis numa rede tridimensional com desordem. A

divisão de uma rede em subredes tem sido um método bastante utilizado em si-

mulações de Monte Carlo de modelos de spin em processadores vetoriais 
(58).

Não existe, disponível na literatura, uma prova de que o algoritmo que usamos

gere amostragens do ensemble de Gibbs no limite de tempo de processamento

infinito, embora saibamos que isso realmente pode ser provado ("), 
Pata verifi-

car isso, fizemos comparações de resultados usando nosso algoritmo e um algo-

ritmo com loop de atvalizações não-vetorizável, usando nosso modelo com o

mesmo tipo de condições de contorno, A figura 4.1 nos da uma idéia dessa com-

paração paraL:6 com cr = 0

t

I
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fie.4.l Flutuações em q para d=0 usando os algoritmos com loop de atualização

vetoriável e nâo vetoriável.

A adequação do algoritmo foi plenamente confirmada em processa-

mentos no CI{AY Y-MP2E instalado nas dependências do Centro Nacional de

Supercomputação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CESUP/RS).

A marca de 150 megaflops (milhões de operações de ponto flutuante por segun-

do) foi atingida,tendo sido, com esse desempenho, alcançado o limite prático de

eficiência de vetorização da máquina. No processador CRAY Tg4,recentemen-

te instalado nas dependências do CESUP/RS, foi alcançada a marca igualmente

favorável de cerca de 700 megaflops, Observou-se que o algoritmo usado é cerca

de 4,5 vezes mais rápido, para um dado número de passos de Monte Carlo, do

que o algoritmo que não vetoriza as atualizações de spin

Foram utilizadas as linguagens FORTRAN 77 , para a confecção dos

programas de simulação no CRAY Y-MP2E e FORTRANS0 para o uso no

T94.Um programa-fonte típico está incluído no apêndice 6 deste trabalho. No-

I

?
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ta-se que o loop de ainlizações é dividido em dois loops, sendo que somente o

loop interno, de atualização de uma subrede, é vetorizado. A diretiva de compi-

lação ivdep obriga, como queremos, que o processador ignore dependências en-

tre um spin e seus vizinhos durante aaatalização. Podemos observar que o pro-

grama-fonte do apêndice 6 não produz uma tabela de pesos de Boltzmann, o que

é um recurso comum em simulações de Monte Carlo em sistemas de spin 
(tu). Foi

verificado que, no caso de nosso modelo, devido provavelmente à própria ar-

quitetura do processador vetorial, o uso dessa tabela não melhora o desempenho

do processamento,

4.4 Resultados para L:10.

Mostraremos, nessa seção, como os resultados de Monte Carlo indi-

cam que nosso modelo é capaz de predizer a existência de fases biaxiais, confir-

mando os resultados de campo médio. Nossos resultados, aqui, se referem a re-

des com L:10, ou seja 810 sítios,

Primeiramente, devemos poder mostrar que há certas condições de d

e I nas as quais o estado de ordenamento converge para um estado biaxial para

qualquer forma de inicialização dos spins s(l). Isso está ilustrado nafrgura 4.2,

onde observamos a evolução temporal de n? e nj em circunstâncias nas quais

esperamos ordenamento biaxial (t=0.12, úts0). A figura foi obtida para um con-

junto {2, } fixo de quadrupolos adimensionais. Ela mostra que a termalização

para o estado biaxial ocorre decorridos não mais do que 200 PMC. Foi verificado

que a energia por sítio sempre sofre um processo um pouco mais rápido de ter-

malizaçáo.

D
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Devemos esclarecer , a respeito da figura acima, que chamamos de

inicializaçáo num estado biaxial aquela que se obtém colocando valores iniciais

distinosparas(l)emfunçãodossinais dez(i).Porexemplo,podemoscolocars(l)

:0 para z(i)> 0 es(l): I se z(i)< 0. Como observamosno capítulo 3, é esse,

aproximadamente, um dos estados estáveis em campo médio a T: O para p(Ì")

delta bimodal.

A partir dos dados que geraram a figura 4.2 é possível levantar curvas

de decaimento de correlações temporais, isto é, correlações ao longo do processo

de simulação, nas medidas dos parâmetros de ordem. Na figura 4.3 temos o de-

caimento típico das correlações nas medidas de q. Devemos esclarecer que foi

I
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usada, para o cálculo das correlações entre dados de uma grandezaX distancia-

dos de Ât passos de Monte Carlo a expressão

C(Ât) =
x(r)-,r(r)][x(t + Ât) - Í ("+ Âc)

I[x(') - t(')]'I fx("+ Âr) - x('+ rr)l'

I

(4.4.1),

correspondente ao coeficiente de correlação de Pearson(to)entre as sequências

X(") e X(r+ At), As somas são sobre os instantes t, medidos em passos de

Monte Ca¡lo. Tomamos o cuidado de usar uma definição de correlações tempo-

rais que não produza resultados intrinsecamente incorretos, como ocorre com al-

gumas definições de conelação citadas na literatura sobre simulaçõestuo).
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fig,4.3 Correlações temporais para as medidas de q correspondentes aos dados relativos

àfig.4.2.

A figura 4.3, obtida a partir de uma sequência de 100000 PMC, e com

um descarte dos primeiros 1000 passos, mostra um decaimento das correlações

I
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que é normal em simulações de Monte Carlo onde há convergência assintótica

da distribuição de configurações para a de Gibbs(58).

Observa-se pouca variabilidade no formato das frguras 4.2 e 4.3 pela

adoção de conjuntos { ", } 
distintos. Na realidade, podemos ter uma boa idéia do

comportamento do sistema simulando uma rede com um dado {2,}. tsso esta de-

monstrado nas figuras 4.4,4.5 e 4.6, que mostram as flutuações em g, S e no ca-

lor específico para d: 0. Observamos que a concordância menor ocorre no caso

das flutuações em q, e qtre mesmo nessa situação, há uma nzoâvel coincidência,

sobretudo na posição do máximo das flutuações.
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Os resultados que apresentaremos daqui em dianteforam obtidos com

amostragens de 10000 passos de Monte Carlo, já descartados 1000 passos iniciais.

Isso garante a obtenção de resultados seguros do ponto de vista datermalizaçãro

e do nível de erros est¿tísticos, uma vez que observamos decaimentos para esta-

dos de equilíbrio nunca maiores do que cerca de 400 PMC, com tempos caracte-

rísticos de decaimento de correlações se mantendo dentro da faixa dos 10 PMC,

mesmo nas proximidades do ponto de Landau.

Na figura 4.7, mostramos como variam S eQ (equações 4'll e 4.12)

como função da temperaturaparad:O pafa um certo conjunto {2,}. O ponto de

Landau se situa aproximadamente em I = 024,um valor comparâvel com o re-

sultado tL =ll3 de campo médio. Medidas do calor específico e das flutuações

em 
^S 

e q, coma temperatura, pala d : O,estão mostradas na figUra 4.8, confir-

mando um comportamento como o que se espera nas proximidades do ponto de

Landau. Como efeito dotamanho finito da rede, observamos que os máximos no

calor específico e nas flutuações nos parâmetros de ordem ocorem em tempera-

turas um pouco distintas, o que é um fenômeno que ocorre em geral em simula-

ções(0t1. Foi usado o mesmo conjunto de quasequadrupolos para as frguras 4.7 e

48

I
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Adotamos como estimadores dos pontos de transição fase biorial -

fase uniaxial, em nossas simulações, os pontos onde o calor específico atinge um

máximo ao ser atravessada a linha de transição. Para encontrarmos pontos da li-

nha crítica fase bio<iale>fase uniærial, a não ser pafaalocalização do ponto de

Landau, foram feitas varreduras at ftxa.Isso se deve ao fato de que, com dfixo, o

máximo correspondente a cada ponto crítico fica mascarado pelo comport¿men-

to do calor específico nas proximidades da transição fase nemática<+fase isotró-

pica. Isso está demonstrado na figura 4.9, levantada com d = 0,05, onde deve-

mos associar a inflexão na curva de calor específico, que ocofre a baixas tempe-

raturas, como indictiva da transição. A figura 4.10 mostra o calor específico a

t = 0,15, e vemos que a posição do máximo correspondente à transição é mais

bem definida nesse caso.

2.5

I

20

oo
'õ
o
CL
a,
o
Lo
G
(J

5

\ 0 I

I

05

00

. t t tf
I

010 015 020 o25 03û 035

Calor específico em fut4ão de t paru d =0,05

\

fig.4.9



r07,

0.65

0.60
¡

I
I I¡

o
4,,E 0.55
(¡
o
o-o
3 o.soo
E(,

0./t5

t ¡

¡

¡

0.10
002 0u4 006 otF 010 812

d

ã
fig,4.l0 Calor específico em função de f para d 4,05

A figura 4.11 apresenta os pontos da linha crítica , medidos com dois

conjuntos {t,} "três 
inicializações diferentes de {o,} pata cadaponto. Para o

ponto de Landau, usamos cinco conjuntos {r,},com inicializaçãobiaxial e duas

sequências distintas de números aleatórios para cada corrida paracada{2,},to-

talizando uma estatística de l0 medidas. Para comparação, incluímos na figUra

4.1I as linhas de campo médio do diagrama.
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Fig. 4.-l I Pontos da linha de separação fase biaxial - fase uniaxial

calamítrca medidos com sirmrlações para Z=10' As linttas

cheia e tracejada são resultados de campo médro,
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4.5 Efeitos da variação do tamanho da rede sobre

os resultados das simulações

t

para avaliar o impacto dotamanho de nossas redes sobre os resultados

das simulações, comparamos medidas de flutuações nos parâmetros de ordem e

calor especiftco ad:O, isto é, nas proximidades do ponto de Landau, para redes

com Z : 6, 10,16,1 8 e 20. As figuras 4.12 e4. 1 3 mostram algumas dessas medi-

das. As amostragens para L: l0 e L: 16 foram feitas em corridas com 10000

pMC, já descartados de 1000 a 4000 passos, pois para a maior das redes analisa-

das não observamos tempos de termalização maiores do que 500 PMC, com

tempos de decaimento das correlações nunca superiores à marca dos 40 PMC'

Pua L: 6, usamos 50000 PMC, já descartados 1000 passos.
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J

Pelas figuras acima, observamos que há uma rápida convergência,

com ¿ crescente, do valor da temperatura de Landau, o que é particularmente vi-

sível nas curyas de calor específico. Podemos verificar que que L: l0ittaproxi-

ma bem a situação com ¿ + oo,

A figura 4,14 mostra como variam as temperaturas de Landau, medi-

das por máximos no calor específico e nas flutuações èfr Q, conforme varia o

tamanho da rede. As barras de incerteza não são erros estatísticos, sendo apenas

faixas de temperatura onde esperamos que os máximos observados variem devi-

do ao uso de conjuntos distintos de quasequadrupolos.

I
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de ll L, quando d ={.

Uma análise mais cuidadosa do efeito dotamanho finito; nas proximi-

dades do ponto de Landau, deveria se basear numa forma como 
(u')

tt(L) = tt. * aI't'' ,

onde l, é a temperatura de Landau da rede infinita e v é o expoente crítico relaci-

onado à divergência no comprimento de correlação do sistema. Adotando para

/. o valor 0,238, sugerido pelas análises de máximo do calor específico para

L:10, temos um comportamento como o da figura 4.15, com v aproximadamen-

te igual a 0,56, que é um valor entre o de campo médio e o do modelo de Ising em

três dimensões(u".
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5 Conclusões

,'

A explicação do diagrama de fases para um sistema ternário de duas

anfifilicas em água tem sido um problema a desafiar as análises teóricas há um

certo tempo, como está exposto no capítulo L

Neste trabalho, mostramos como a polidispersividade de formatos

pode ser um fator determinante das fases nemáticas nesses sistemas.

Algumas características gerais do diagrama de fases são reproduzidas

pelo nosso modelo. particularmente, podemos observar no diagrama (figura

4.rl), a existência de um ponto de Landau e, nas suas proximidades, as fases ne_

máticasì/c,Nd eisotópica contornando uma região onde háumafase biaxial.

As simulações de Monte carlo mostram que a aparição da fase nemá-

tica não é um resultado distorcido de uma aproximação de campo médio, como

confirmam também resultados preliminares de simulações com o nosso modelo

na situação mais realista de uma distribuição gaussiana de quadrupolos.

Algumas comparações entre nosso modelo e a experiência são possí_

veis, o apêndice 7 deste trabalho indica como podemos fazer essa comparação.

um resultado interessante que obtemos indica que enquanto nosso modelo pre_

vê, em sua atual elaboração, anisometrias entre yr e 4,alguns resultados experi_

mentais apontam para anisometrias na ordem de 3 para a fase calamítica 6a).para

obter esse resultado, consideramos que o cosurfactante se concentra em regiões

de baixa curvatura (36).

Uma possibilidade interessante para estudo é a consideração de nosso

modelo com desordem "anneal ed"Ø'),onde os quasequadrupolos se relacionari_

am a grandezas cuja variabilidade seria considerada explicitamente na função de

partição. os resultados desse tipo de abordagem poderiam ser comparados com
resultados recentes obtidos pela aplicação da teoria de Onsager a misturas de dis-
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cos e bastões 
(24ì 

no espírito da analogia entre as teorias de Onsager e Maiel e Sa-

upe citada no capítulo L

4

,
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Apêndice I

Comparação entre as teorias de Onsager

e Maier e Saupe

Neste apêndice estaremos supondo objetos uniaxiais com eixo de si-

metria direcionado pafa um de três eixos cartesianos fixos no espaço.

4.1.1 Teoria de Onsager na versão discretizada de

Zwaruig(4'65)'

Aceitando uma aproximação em que as interações são entre pares, po-

demos fazer asuposição de que entre dois bastões i ejhâlmaenergia de intera-

ção u|!, em que v é um índice relativo à direção espacial do eixo do bastão i e p é

relativo à direção do eixo do bastão7.Os valores de v e p podem ser 1, 2 ou 3, de-

pendendo do fato de o objeto (bastão) em consideração estar com seu eixo de si-

metria paralelo, respectivamente, a Í, y ov z. A suposição mais importante da te-

oria de Onsager é a de que zlP = 0, se os bastões estão afastados, e ul,' = a oo, se

estão em contato. Isso é a representação matemât\cada impenetrabilidade dos

bastões, e por isso dizemos que a teoria de Onsager explica a ordem nemática a

partir dessa impenetrabilidade,

Tomaremos agora um conjunto de N desses objetos. N u é o número

de objetos com eixo dado pelo índice p. A direção de cada objeto i éflxa, impli-

cando que cada um dos Nu é fixo. Portanto,

N = ly'r +N2 + 1V, = )Np, corn N ,,N , e ly', fixos,

Indicamos por {,rtru } o conjuntoudos Nu . A função canônica de partição confi-

guracional será, sendo { a posição do centro de massa do objeto l,

ft

.,

ts
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z (r,r {r,r, }) = (+ r¡) I\o'0,,-"u'r

(a.1.1).

A energia livre do sistema é (D = -KuT lnZ. Devemos considerar,

porém, que as orientações dos objetos estão livres para variar,razã;o pela qual a

função de partição do sistema deve ser uma soma sobre todas as orientações pos-

síveis. Porém, no limite termodinâmico, o termo dominante dessa soma é o que

torna (Þ um mínimo nas variáveis N,, N, e N. . Por i sso chamamos (Þ de energia

livre funcional, no sentido em que a energia livre do sistema será o valor de (Þ no

seu ponto de mínimo.

O (f ,V{U-}),em a.l.l, serátratada pelo método da expansão de

Mayer 
(ot). Definimos então uma função de Mayer

fr\' = e-þ'i' -l (a'1.2)

com a qual

o(r,rt{w,, }) = Iilo'r,fl(r * /,"* ) (a r 3),
ttJ

onde 7 < i na produtória Temos

fl(/,"u +t)=l*I Íì'*L¡;- ¡f *. ' (a 1 a)
ijH

)

l

U U

Truncando a 1,4 no segundo termo, temos a.1.3 na forma

o(r,v{N, }) = Jl.Ir' ,,, (t. }, t;' )

=t, ^' + Iilo'r, >rT
U

(a.1.5)

ì



ll6
d

A integral que devemos analisar em (a.1.5) é

I o' ,, d3 7, d'r....(l i' i' + Í i' :'+...),

onde vl é o índice direcional do bastão l,v2 o do bastão 2 e assim por diante. Na-

turalmente, essa integral é a soma

v'-l d37, d'7, .f ï'i'+v*-'I o'r, d'Í, f î'l'+.,.(a.1.6),

possuindoN(N -l)12 termos. Observamos agora que podemos colecionar,na

soma, os termos cujos índices direcionais estejam na mesma ordem. Isso ocorre

porque, dado que /lï ,ó depende ae [ - 7rl e do parpv,

J o'r, d37j Í I j =J d'ik d'7, .f "r ! @.r.7),

onde os objetos i e ltem direção dada pelo mesmo v, comit e / direcionados pelo

índice p. Para cada par V,p, haverão NuNu integrais idênticas, e por isso a. 1,6

fica, com soma sobre índices v e ¡r repetidos,

NuNu 
",v-z

2 Io' ,,, d' r, "f
vl¡
12 (a.1.8),

Fv

onde o par i - l,.i = 2 representa um par típico, dadaa irrelevância, observada na

equação a.\.7 , dos índices i ei. A equação a.1.8 é a integral que procuramos em

a.\.5, e então

o(r,v{n,}) =n'(r.i}+y I o'r,d'r,.r\';) t", nl

A integral em a.1.9 pode ainda ser colocada de forma mais convenien-

te, porque -f\\,nusua dependência espacial, só varia com lr,-r,l . Putta-ot

para as novas variáveis 7, e 7r, - lz -/,, e como ð(fr,4) I ð(7, ,7,-)=1 teremos,

integrando para os y',,

ì
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o(r,r{r,r-}) = ,. (*åàPl o'r,- il\) (a r ro)

fo(r,v ,{", }) - o,]I
¡tv(r,r ,{N, }) =

Tendo em vista a.1.1 e a.l.l0, temos uma energia liwe funcional

a(rf {x,}) = -Kur rnz(r,v,{N,})

= oo + r<"r )No ln(+)
p

åI (a,l.l l)

com Oo sendo uma constante, que é deduzida considerando-seif = )nl/u em

a.l,10. Fazemos agoruem a.l.1l a suposição de que o argumento do logaritmo é

pouco diferente da unidade, com o que temos, truncando a expansão do logarit-

flo,

-K"rr,[r*ì+ I 0,r,, r#)

-Kur¿,f,rn (0./, )-{*àÍn.fu 8,,

¡.,

(a.r.t2),

onde

p=ir¡ lV = densidade, Íu=N, /N= porcentagem de objeto na direção p e

Bun=ld'7rrfî;

Para calcul ar Brn, vamos imaginar que nossos bastões são cilindros

de secção nr' e comprimento /. Observemos agora que, por (a.1.2),

fi; :0 para bastões afastados

: -l parabastões em contato,

o que implica

t
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Brn =- (lO'l,r) no contato l-2

Em outras palavras, Bpn é o negativo do volume gerado por7r, no contato entre

os objetos. Desde que estamos trabalhando com uma discretização direcional

desde o início, só pode haver contato entre os objetos I e2 de forma a que eles fi-

quem perpendiculares ( p * v), ou paralelos (p = v ). Então

Brr=Brr=B.r=-Bnlrz

a Br, = Bzt = Br, = 8., = Brt = Br, = -q(Z'* Ù" (a'l'13)'

Substituindo em a. I . I 2, temos, explicitamente

ro(r,r,{xr}) = KBrlfi ln(p7,)+ f,t"(pÍ,)+ f,tn(pf,)]

f 2nrt .^ ^ .l
4r(2r+ t)'Kurpi_(f'. f: + f:) ffi+(Í,Í,+.f,.f.+ 

Í,Í,))

(a.l.1a)

É conveniente tomar o limite rll + 0 que é o limite de bstões de com-

primento infinito, seguindo o caminho de Onsager. Com isso,

Znrtf Qr+D' - 0. Além disso, devemos levar em conta que fr+.fr*,f, =1.

Se nos limitarmos à procura por soluções uniaxiais na minimizaçã,o de 9, pode-

remos fazer f, = fr.Finalmente, podemos definir o parâmetro de ordem pela

quantidade

s = 1(¡¿ -r) (a 1 r5),
2'"

que se anula na fase isotrópica ( f , = 113) e se iguala à unidade na fase totalmen-

te nemática ( Í, = 1 ). Com isso, teremos a.1 ,14 na forma

g(T,v,s) =

f ,(r ,p). fflrfl - s) ln (r - s) + (zs + r) ln(2.1 + l) - uops' ]
(a l 16),

.l

!
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sendo v o = 4r(2r * I)',onde lo é uma função de Zep. S fazas vezes ae{lf 
u },

e a condição de extremo de g(T,V,,S) nos dá a equação

s= I rll+2sl
pVo \ l-S /

ft=-1^,4[r(,, n,)'-r]

(a. l. l7),

que deve ser encarada como uma equação de auto consistênciapara^S, cujas so-

luções são tunçõet S(p)

Analisando as equações a.l.l7 e a.l.l6, verifica-se que não há solu-

ções com ,S * 0 a menos que pv0 > Sl3, A transição é descontínua, uma vez que

com pvo = 4ln2 há uma solução ,S * 0 produzindo o mesmo valor de g dado

por,S = 0.

A discussão que fizemos põe em relevo o fato de que a teoria de Onsa-

ger prevê transições de fase devidas apenas a variações na densidade do sistema.

A.Lz Teoria de Maier e Saupe com discretização
direcional. Analogia com a teoria de Onsager

Partimos da interaçao quadrupolar entre N objetos, de Hamiltoniana

(a l.18),

que é idêntica à da equação 2.2.3, do capítulo 2, com a diferença de que conside-

ramos agoranossa amostra como sendo monodispersa, com todos os À, iguais a

À

A discretização direcional que consideramos neste apêndice cores-

ponde exatamente à que foi introduzida no capítulo 2. A. direção n, frca restrita

aos vetores (0,0,1), associado aum spin o, = 0, (0,1,0), associado a o- = -l e

I
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(1,0,0), associado ê o¡ = I (equações 2.5.1). A versão de campo médio de a.\.2

se obtém pelo procedimento estabelecido no capítulo 3, seção 3.1, e nos dará

(a.1, le),

com -/ = (e/A)N,, sendo N, número de objetos vizinhos a um objeto dado.

Calcularemos a função de partição para #", acima. Então, sendo

.f,fre.f, percentagem de objetos com eixos nas três direções espaciais, tere-

mos,

Ir=1,IV

o 2
I ?)l'

z(T ,N , Í1, f ".f ') 
= 

f,r-þu"'

=..0{#(,à", 
)' 
.'#[,à ("' - ?)]'i (a, 20),

onde a soma para os conjuntos de spin {o,} se extende a estados com ) o, e

) "l 
fixos. em analogia com as equações2.5.3 e2.5.4, dizemos também que a

soma sobre {o,} se extende a estados com

S=t-11
2N

Io,

(a 1.21)

(a 1,22)

2o

I
QQ=-'¡/

fixos, onde a, l.2l e a.l.22 definem respectivamente oS parâmetros de ordem ne-

mática e de ordem biaxial (capitulo 2).

Um conjunto de estados com 5'e qfixos teml/* spins *1, 1/o spins 0

e 1/- spins - I . Por isso, substituindo a.l .21 e a.l ,22 em a. I .20 teremos

I
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W2Nq2,:WNS? ¡r!
N. !N^!¡t !1U

z(T,s,q) - e z 2 (a.t.23),

onde ,S e q representam agora .fr,.fr, e lr. Temos agora, de a,l.Zl e a.1.22

I
EO=-,N (N. -N-) (a.1.2s).

Estaremos procurando estados uniaxiais, e por isso fazemos q - 0

Usando então a.\.24 e a.\.25, temos

z(T,S,q-o)-exp 3wz
¡r^92

¡r!
2

[ï,'+zs)] {[io-')]']

(a.L26)

J No limite ly' + - teremos

gn, (z,s) = - +kl(T,v,s,q = o)

- Ío(r). Y[,t + zs)rn(t + 2s) +2(1 - s)rn(t -, - # t']

(a,1.27).

t
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Os estados que pode alcançar o sistema correspondem a mínimos, em

S, de g(T ,h; S) = g ,," (f , ^S) - å.S, sendo å um parâmetro relacionado a um cam-

po externo. Por exemplo, se o campo externo é um campo magnético

Ff , h=(tll)X,,ãt, sendo ¡o: anisotropia da susceptibilidade diamagnética:

Xtt - Xt, onde X¡é asusceptibilidade ao longo do eixo de simetria do objeto e 2¿t

sua susceptibilidade ao longo de um eixo perpendicular a esse eixo de simetria(a).

Se o campo externo é nulo, então, os estados do sistema corresponderão a míni-

mos de grr(Z,J).

Podemos agoraobservar a analogia entre as teorias de Onsager e Mai-

er e Saupe verificando que a.l,ló e a,|,27 são formalmente idênticas, com a dife-

rença que no caso Maier-Saupe há uma temperatura de transição, definida por

KuT, = -2- nv''
l6ln?

t
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Apêndice 2

Momento de quadrupolo eletrostático de um
cilindro neutro com uma distribuição de carga
sobre a superficie

As componentes do tensor de quadrupolo )"ou são, por definição (56),

ÀoÊ = lOdrQ*"rp -t'ô"p) (a.2.1),

sendo p a densidade de carga,x o ã componente c do vetor posição da carga ele-

mentar contida em dv e r' = x', + xtr + xl . Sempre é possivel encontrar um siste-

ma cartesiano onde o tensor de quadrupolo é diagonal. Se o objeto em questilo

tiver simetria cilíndrica, esse sistematem como eixos o eixo de simetia do cilin-

dro e dois eixos perpendiculares ao de simetria. Nesse caso,a única componente

independente será, por a.2.1,

À = l. ,, = Ipar6,t' - r') (a.2.2)

t

Vamos agora considerar um cilindro de altura -É1e diâmetro D : 2R, O cenfro

desse cilindro será o centro do sistema de referência. A densidade superficial de

cargas do cilindro, o, será fixa, de forma que a densidade volumétrica é

p = oõ(r-À)+ "[u(, Ð*u(, 
.+)] (a.2.3),

,i
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onde foram consideradas coordenadas cílíndricas. Jogando a,2.3 em a.2.2,tete-

mos

?r=+@3 +3RHz -6HRz -3R,) @.2,\.

A carga do sistema é

O-- lpdv =2nR2o +ZnRHo+ o = ;é.ñ)
(a.2.5),

e considerando, por definição, \ = H /D, temos (a.2.\ na forma

^ D20¡-
6

(v' - t)+
"11v'--v+-28

Iv+-)
(a,2.6)

Observa-se que l, = 0 para v = vo =0.83. Temos À >0 parav ) vo ê

l, < 0paraV ( Vo.Isso significaqueparabastões, com v > l, l, > 0, enquanto que

para discos, com v < 1, teremos predominantemente À < 0.

Dadas as considerações acima, adotaremos para o nosso quasequa-

drupolo, ou quadrupolo "efetivo", uma grandezaÀ que é mais simples do que a

dada por a.2.6, preservando suas características. Usaremos

¡ - gDz (v' - r) = Q(H' - D') @.2 7),

sendo Q uma constante associada ao objeto. Apesar de a equaçáo a.2.7 ter sido

proposta apartir de um modelo de um cilindro carregado, poderíamos ter partido

logo de saída de um cilindro neutro, num modelo com dois cilindros, um imerso

no outro, com cargas de sinal oposto. O momento de quadrupolo seria então mui-

to semelhante ao dado pela equação a.2,6,pafücularmente na sua relação com a

à
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anisometria, justificando a adoção da equaçáo a.2.7 como definigão do quase-

quadrupolo,

å
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Apêndice 3

Energia de interação eletrostática entre
dois quadrupolos

Neste apêndice mostramos como uma energia de interação entre obje-

tos, proporcional afr(a,Q, ), sendo Ç), e Q, dois tensores de quadrupolo efe-

tivos ligados respectivamente aos objetos i ej,aparece quando se imaginam dois

quadrupolos eletrostáticos interagindo por via coulombiana. Isso é feito usan-

do-se expansões em multipolos para o potencial gerado por uma distribuição de

cargas e para a energia de um sistema de cargas num campo extemo(66).

Vamos primeiramente mostrar os termos da expansão em multipolos

de uma distribuição de cargas. O índice I se relaciona a essa distribuição, centra-

da num ponto O' . O sistema coordenado considerado é fixo no espaço, e não no

objeto. Cada carga dentro dessa distribuição é designada pelo índice 1. O poten-

cial eletrostático devido à distribuiçáo é, num ponto P de coordenadas

R,=P-O"

Ãol)=-Ro

1r,)= j; ; e'x'"x|,

et
Õ' (a 3 1),

i.I

sendo et vma carga elementar da distribuição I e /, a posição dessa carga, A ex-

pansão em multipolos é uma expansão em potências das componentes dos { . O

termo de quadrupolo de a,3.1 é

(

o,tr'( a'(_t
ax,axB I

1

Ro
(a.3.2),

ì
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onde desi a componente ü de 7, e X o as componentes de ,Ro

lÃ,1= ^,
.lÃ,1 * e temos

-._ 3:-lrl=o (a33),
qp "þ ðx oòxu (n, / 

v \- - '¡-l:
\

onde rl = (rí )' * Q:)' * Q:)' ,com o que temos

.""(Ã,)=åàn;, ak(+) (a3 5),

tal que

: cornponente a p do tensor de quadrupolo da distribuição i (a.3.5).

Vamos agora considerar que um sistema de cargasT , centrado no pon-

toOi ,está em interação como sistema l, centrado no pontoO' .Ro, éa posição de

umacargaJ, do sistemaj, no referencial centrado na distribuição l. A energia de

interação eletrostática entre os sistemas i e j é

U ,, =}rt o'(Fr, )
J

onde .Ro é o vetor ligando os centros O' e O) das distribuições e {, é a posição da

cargaJno referencial centrado em O'. Assumimos que os sistemas cartesianos

centrados em i e j são paralelos, e que as cargas e os momentos dipolares de I e7

se anulam.

otp = \e'fzx'"xó - õ*u Q)'f

n' o'(Fo *r,) (a 3 6),

t

I
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Pode-se expandir a.3.6 em quadrupolos, isto é, em potências das compo-

nentes deVr. O termo de quadrupolo será

ut) =åì"t (Ã.),oa
(a.3.7),

AXðXï e

com Q,. =\etllxír', - (+)'f
J

Para completar o cálculo, inserimos em (a.3.7) o potencial Ott" (Ão ),
equação a.3 ,4. Por esse processo, pode-se mostrar que

ut) =rkr(n'o,) _rtt"'î) (r'î) *ft[i {r,i)][i (o,i)]

7

(a.3,8),

sendoÎ = Ãr/lÃrl e Ro = Frl n'e Q/ são independentes da origem, visto que

O' e Or se relacionam pela translação do vetor Ão tu".

Podemos notar que o primeiro termo, a não ser pelo sinal, é do mesmo

tipo que utilizamos no modelo deste trabalho. Termos análogos ao segundo e ao

terceiro termos em a,3.8 não podem ser responsáveis por fases nemáticas, pois

envolvem a direção Î entre os centros, irrelevante paraadefinição desse tipo de

ordenamento. A dependência com,Ro na interação entre quadrupolos efetivos,

que no trabalho original de Maier e Saupe é do tipoRo{, é aproximada, neste tra-

balho, para uma função constante dentro de um determinado alcance que abarca

os primeiros vizinhos de um dado objeto.

)
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Apêndice 4

Quadrupolos eletrostáticos de obj etos uniaxiais
num referencial fixo no espaço e energia de

interação quadrupolar entre esses objetos

O objetivo deste apêndice é demonsÍar as relações

c) ,
pv

À'

2 Qiu fr'u õ ) <rrzrFv

e

ø({n,},{r'}) = - 1>r'r'[r(,, n,)' -t) (2.2.3)

do capítulo 2.

A equação 2.2.2 relaciona o momento de quadrupolo l,', do objeto

uniaxial em relação a seu eixo de simetria, com as componentes Ç)'¡.,u do tensor

de quadrupolo no sistema cartesiano "de labortório", fïxo no espaço. n'o é acom-

ponente cr do vetor direcional n, do objeto.

Vamos, primeiramente, chamar Ä"p as componentes do tensor de

quadrupolo no referencial fixo no objeto, em comformidade com o que foi utili-

zado no capítulo 2. O tensor de quadrupolo, no sistema fixo no espaço é

C)t = R.A,'.Rt (aa l)

sendoA amatnzde transformação do sistema fixo no objeto para o fixo no espa-

ço. Temos rRoB = nat) cosseno diretor entre o eixo cr fixo no espaço e o eixo p

fixo no objeto. Portanto, por a.4.1,
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ç) 'Ë Zn*r+Âlp
aÊ

@a.\

Temos, sendo ct = 3 o eixo de simetria do objeto l,

( -L'lz
¡.'=l o

Io

0

.i ]
-N lz

0

ou, mais compactamente,

ÄtcP =
À'

ô + l"'õ ôoe @.a3)rP2 29 3p

Inserindo a.4.3 em a.4.2, tendo em vista que

)rrn* =ô,'u (a 4.4),
a

temos

Ç)'"y. = \Q,,.,rr., -õr.) (a.a.s)

Como flo.z = rri : componente de n, sobre o eixo cr do laboratório, a.4.5 é equi-

valente a2.2.2

A equação 2.2.3 se deduz calculando primeiramente a energia de um

par de objetos:

E,¡ = -Tr(t'n')

I
) I o;.o:u

u1

@a 6)
PF

Agora, em a,4.6,inserimos 2.2.2,e por um cálculo direto, levando em conta que

Lþ'_)' =) (rl,)' =L teremos
p

:

É
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p,i = -lxr'[, (", .r,)' -r] t'.+ zl

e aequação 2.2.3 deconedea.4!l,pois#({n,},{À'}) =28, .

tJ
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Apêndice 5

Programas-fonte para cálculos numéricos dos
diagramas de fase na aproximação de campo
médio

a) Linhas críticas fases unia<iais ê fase biaxial.

Tanto no caso p(À) gaussiana como p(À) delta bimodal, o que fize-

mos foi resolver as equações para Q = rlt ao longo da linha de transição. Uma

vez obtido Q, usamos as expressões para a temperatura crítica em cada caso.

al ) Caso p(?") gaussiana

Em comformidade com a equação 3.3.3z,devemos procurar zeros de

)=l,l*,'#-2d+#lo*
2

e-(r-d)'
r-(g

! ea" +l
2

I

(a s.l)

para um dado d > 0. Isso foi feito pelo método de Newton-Raphson com bissec-

ções (subrotina rtsafe(to)). Encontr ado Q > 0 tal que F-(Q) : 0, calculamos a tem-

peratura crítica I (equação 3.3.30):

t
1

t-
l.ln J

dzz
-( z- d\2

2e (a.s.2)
1

2
eQ' +l

As integrais são calculadas pelo método de Simpson com aproxima-

ções sucessivas (subrotinas trapzd e qsimp(54);. Nesse método, al/-ésima aproxi-
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mação de uma integral é(413)S z* - (V3)SN , sendo.S" ail-ésima aproximação

da integral pelo método trapezoidal

No método de Newton, a rr-ésima iteração para aruz de F(Q), Qn , t"

relaciona comQn, na forma

Q,=Qnr- dF(Q*')
(a.5.3),

dQ

razão pela qual o progtama calcula 4 integrais. Definindo

1 t -(, + d)'
Q(0) = Jî

)F(Q*,

e Q'(Q) ='r# (a.5.4),
Lrn'*l
2

e

1

I, = Iz'@2,1, = [zþdz,I, = lz'q'dz ê Io = [ttq'dt (a.5.5),

a.5.1 e a.5,2ftcant

F(Ø=F=Ur+3Iz-2d (a.5.6) e t=It @5,7)

Definimos também DF por

+= DF = t,-?to-dQ'2
1t.
2' (a s.8)

O programa principal se chama LCRIT, e corresponde a uma versão

adaptada da subrotina rtsafe(54). No programa, o par t,d é trocado por T, DS . I 1, 12,

13 e I a, são I1, I2,I3,14 . F e DF' mantém os mesmos símbolos usados acima. As

variáveis Xl e X2 definem um intervalo inicial paraa procura das raízes de

F(Q), e uma bissecção no interval o é realizada sempre que o método de Newton

leva a solução para fora do intervalo ou quando o tamanho desse intervalo não

diminui. A e B são os limites de interação usados, e S é uma variável onde guar-

)
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dam-se temporiariamente as integrais. TB e TL são as temperaturas críticas para

baixas temperaturas (equações 3.3.22) e temperaturas próximas às de Landau

(3.3.33), calculadas para comparações, O nome do programa-fonte é dtcritg.for.

SUBROUTINE TRÀPZD (4, B, S, N, K, QI D)

INTEGER N,K

REÀt*8 ArB,SrQrD

INTEGER IT, tT

REÀL*8 DEL, SI'M, TNM/ X, RPI

coMMoN /PT/RPT

IF (N.EQ.1) THEN

IF (K.EQ.1) THEN

s=0.5D0* (a-R¡* ((((À**2)/ (Rpr))*DExp(- (À-D)**2) /
* (((DExp(Q*À)) /2.0D0]|+1.0D0))+((B**2)/(RPr))*DEXP(-(
* B_D) **2¡ / ( ( (DExp(Q*B) ) /2.0D0]- +1.0D0) )

ENDIF

IF (K.EQ.2) THEN

s=0.5D0* (r-a¡* ( ( (A/ (Rpr) ) *DExp(- (A-D) **21 / ( ( (DEXP

* (Q*All/2.oDo)+1.0D0))+(B/(Rpr))*DExp(-(B-D)**2)/(((
* DEXP(Q*B)) /2.0D0) +1-.0D0))

ENDIF

IF (K.EQ.3) THEN

S=0.5D0* (e-e) * ((((A**2)/ (Rpr))*DExp(- (A-D)**21 *

* DEXp (e*À)/ ( ( ( (DExp (e*À) ) /2.0D0)
* +1.0D0) **2) ) + ( (B**2) /
* (Rpr) ) *DExp (- (B-D) **2) *DExp (e*B) / ( ( ( (DEXP (O*B) ) /
* 2.0D0)+1.0D0)**2))

ENDIF

rF (K.EO.4) THEN

s=0.5D0* (B-¡,) * ( ( ( (A**3) / (Rpr) ) *DEXP (- (A-D) +*2) *

* DExp(Q*.A.) /((((DEXP(Q*A) )/2.0D0)
* +L.0D0) **2) ) + ( (B**3) /
* (Rpr) ) *DEXP (- (B-D) **2) *DExp (e*B) / ( ( ( (DEXP (A*B) ) /
* 2.0D0) +1.0o0¡ **2¡ 

¡

ENDIF

EI,SE

11,=2** ltrl_2)

TNM=1.0D0*IT
ps1,= (B_A) /TM
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L0

X=A+O.5D0*DEL

SlrM=0

DO L0 il=lr IT
IF (K.EQ.1) TTÍEN

srrM=suM+ ( (x**2) / (Rpr) ) *osxp (- (x-D) **2) / ( ( (DEXP (Q*X) )

* / 2.0D0) +1.0D0)

ENDIF

IF (K.EQ.2) THEN

slM=suM+ (x/ (Rpr) ) *DExp (- (x-D) **21 / ( ( (DEXP (Q*x) ) /2.0D0l, +1. 0D0)

ENDIE'

IF (K.EQ.3) THEN

srIM=suM+ ( (x**2) / (Rpr) ) *DExp (- (x-D) **2) *DEXP (Q*X)/ ( ( ( (DEXP

* (Q*X)) /2.0D0)+1.0D0)**2)
ENDIF

IF (K.EQ.4) THEN

srrM=srrM+ ( (x**3) / (Rpr) ) *DEXP (- (X-D) **2) *DEXP (Q*X)/ ( ( ( (DEXP

* (Q*Xll /2.0D0)+1.0D0) **2)

ENDIF

X=X+DEL

CONTINUE

s=0.5D0* (s+ (B-A) *suM/TNM)

ENDIF

RETURN

END

SUBROUTINE QSIMP (AI B, S' K' Q' D)

INTEGER ,JI"IAX, K

REÀI,*8 Af Bf S, EPS/ Q/ Df STf OST, OS/ RPr

PÀRAMETER (EPS=1, 0D-10' JMAX=20)

COMMON /PI/P.PI
OST=-1.0D30

os= -L.0D30
ST=0.0D0

DO 11 'J=1¡,Jlv[AX

CAII. TRÃPZD (.A, B, ST/ J, K, Q, D)

5= ({. 0D0*sr-osT) /3. 0D0

rF (DÀBS (S-OS) .lr.EPS*DABS (OS) ) RETURN

OS=S

OST=ST

CONTINUE

PÀUSE rMuitos Passos.'

END

,

11
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PROGRAM LCRIT

INTEGER MN(IT' Lr Kr rf

REÀL* 8 RTSÀFE, SIIÀP, X 1, X2 r >IACC, Q, D, À, B, T.t I 12 t r.3 | T 4, S

REÀL*8 DF, DX, DXOLD, F, FH, FL, TEMP, XHI XLI RPI

RE.LI TB|T,TLrQSrDS

coMMoN /pr./i\pr
RPI=1. 7 7 245385090551 60D0

l.[AxIT=500

XÀCC=1 .0D-1,0

À=-L5.0D0

B=15 .0D0

OPEN (UNfT= , FII,E=' TESTEGL', STÀTUS=f NEÛl' )

DO 17 L=L,20

D=0 . 00001,D0+ (L-1) *0. 00009999D0,/99.D0

x2=Q.2D0

x1-=1-.0D-5

s=0. 0D0

Q=xL

K=1

CÀTL QSIMP (Àr B, S/ K, Q, D)

I L=S

K=2

cÀf,I, QsrMP (4, B, S, K, Q, D)

12=S

FI,=X1-* I 1+3 . 0D0* T2- 2. 0D0*D

Q=x2

K=1

CÀII QSIMP (A¡ BI S 
' 
K' Q' D)

I 1=s

K=2

cÀI,I QSIMP (À, B/ S, K, Q, D)

LZ-Ð

FH=X2* I1+3 . 0D0* I2-2. 0D0*D

IF(FI,*FH.GE.O.ODO) PAUSE \À RÀIZ DEVE ESTAR NO INTERVAJ,O'

rF (Fr.rT.0.0D0) THEN

XI,=X1

XH=X2

EI,SE

XH=x1

XL=X2

SÍIAP=FI,
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13

FI,=FH

FH:sTfÀP

ENDTF

RTSÀFE=O . 5D0* (x1+X2 )

DXOLD=DÀBS (X2-XL)

DX=DXOLD

Q=RTSÀFE

DO 13 K=1,4

CAJ,L QSIMP (Ar Br S, K. Q, D)

IF (K.EQ.1) I1=s
IF (K.EQ.2) I2=s
IF (K. EQ.3 ) I3=s

IF (K.EQ.4) I4=s
CONTINUE

F=Q*I1+3 . 0D0* I2-2. 0D0*D

DF=I1-- (3 . ODO / 2. 0o0 ¡ *13-t 4*Q/ 2. 0D0

DO 15 .f=lrlfAXIT
rF ( ( (RTSÀFE-XU¡ *p¡-p) * ( (RTSAFE-XI¡ *¡r-.'

* .oR. DÀBS (2.0D0*F) .cT.DÀBS (DXOLD*DF)

DXOLD=DX

DX=g .5D0* (XH_XIJ)

RTSAFE=XI,+DX

IF (XT. EQ. RTSÀFE) THEN

GOTO 16

ENDIF

EISE

DXOT,D=DX

DX=F/DF

TEMP=RTSAFE

RTSAFE=RTSAFE-DX

IF (TEMP. EQ. RTSÀFE) THEN

GOTO 16

GE.O.DO

) THEN

ENDIF

ENDIF

rF(DABs (DX) .Lr.XÀcc) THEN

GOTO 16

ENDTF

O=RTSAFE

DO 14 k=t,4
CAII QSTMP (A, B¡ S, K, Q, D)

If (K.EQ.1) I1=s

¿j
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L4

IF (K.EQ.2) I2=s

IF (K.EQ.3) I3=s

If (K. EQ. 4 ) I4=s

CONTINI'E

F=Q* I 1+3 . 0D0* l2-2. 0D0*D

DF=I1- (3. }DO / 2. 0D0 ) *I3-I 4*Q/ 2. 0D0

rF(F.LT.0.D0) THEN

xL=RTsÀFE

FL=F

EI,SE

XH=RTSÀEE

FH=F

ENDIF

CONTINUE

PÀUSE \RTSAFE EXEDE¡

K=1

cÀ.I,t QsrMP (À, B/ S, K, Q, D)

T=S

Qs=Q

DS=D

tr,= (1.0D0/3.0D0)- ( (9.0D0) ** (2.0D0/3.0D0) ) *

(D** (2.0D0/3.0D0) ) /9.oDl
TB=0.5* (.s+DS**2) * (1-ERF (DS) )-

(.5*DS*Exp (-DS**2) ) /SQRT (3.1 41593)

wRrTE (4/ *) DS, T/ TI,

write(*,*) Ds/TtTL

CONTTNUE

STOP

END

15

16

7'7

a2) caso p(7") delta bimodal

os mesmos métodos do cso gaussiano foram utilizados. Neste caso

porém 11, 12, I j e ltnão são integrais, Temos, sendo

Ft = r+ 
+2, 

Fz =t- 
+r,Ft 

= r*!rn(*i') ro = l+!rn(*+),u.r.nr,
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J

I1
I F,, IF:+- ' .

2 Fo'2F.

, l4 ,lFzI^ = --+" 2F, 2Fo'

r, = !1n,- r) + !{r- -r),r Fz\ 
r t ro

r"=!qr,-r)+ !{r,-t)+ F¿\ r , ,O
(a.s. l0).

It

As equaçõe s para F(Q) e a temperatura crítica são as mesmas do caso

gaussiano (a. 5.6 e a.5.7),com os valores de I 1, 12, I 3 e I a dados por a. 5. 10.

As linhas críticas para baixas temperaturas e para temperaturas próxi-

mas à de Landau, colocadas nas variáveis TL e TB, são dadas agorupelas equa-

çöes3.4.21 e3.4.23, Segue-se o programa-fonte qtcritd.for, que realiza o algorit-

mo.

PROGRAM ],CRITD

INTEGER MAXIT,I,.I

REAI,*16 RTSAFE, SllAP, X1, X2, XACC/ Q/ D/ r1/ 12 | f3 | 14

REÄ'I,*16 DFf DX/ DXOI,D/ F/ FH/ FLf TEMP, XH, XLtD!,D2

REÀ], T¡DSIQS'A4 ITB

MÀXIT=5 0 0

X-A.cc=1.0Q-10

OPEN (UNIT=A, FILE='QIINIADTBT , STÀTUS='NEIII/ )

DO 17 l=1,60
D=0 . 0001e0+ (r-1) *0. 9999e0/99. e0

D1=D+ (1. 0O0/QsQRr (2. 000) )

DZ=D- (1. 040/OSART (2. 0O0) )

x2=500.0Q0

x1=1 . 0Q- 1

Q=x1

I1= ( (0.5Q0* (D1**21 ) / (7.0Q0+0.5Q0*QEXP(Q*D1) ) )+
* ( (0.5Q0* lD2**2)) / (7.0Q0+0.5Q0*QEXP(O*D2)))

.,.



t40

12= ( (0. sQ0*D1) / (L.0Q0+0.5Q0*QEXP (O*D1') ) ) +

* ( (0. sQ0*D2) / (1. 0Q0+0. sQo*QEXP (o*D2) ) )

FL=XL* I 1+3 . lQO* 12- 2. 0Q0*D

Q=x2

Il.= ( (0.500* (D1**2, ) / (!.0Q0+0.5Q0*OEXP (Q*D]') ) )+
* ( (0.5Q0* (D2+*21 )/(1.0Q0+0.5Q0*QEXP(Q*D2) ) )

12= ( (0.5Q0*D1) / (1.0Q0+0.5Q0*QEXP (Q*Ð1) ) ) +

* ( (0.5Q0*D2)/(r..0Q0+0.5Q0*QEXP(O*D2) ) )

FH=X2*I1+3 . 0e0* L2-2. 0Q0*D

IE(FI*FH.GE.o.0Q0) PÀusE rA RArz DEVE ESTÀR NO INTERVA],O'

rF(FL.LT.0.0Q0)THEN

XL=X1

xH=X2

ELSE

XH=X1

xL=x2

SWAP=FI,

FL=FH

FH=slfAP

ENDIF

RT5ÀFE=9. SeO* (xL+Xz)

p¡¡e1¡=QABs (x2-x1)

DX=DXOLD

Q=RTSAFE

r1=( (0.5Q0* (D1**2)) / (A.000+0.5Q0*QEXP(Q*DL) ) )+
* ( (0.5Q0* lDz**2) )/(1.0Q0+0.sQo*QEXP(A*Dz) ) )

f2= ( (O.5Q0*D1) / (1.0Q0+0.5Q0*QEXP(Q*D1) ) ) +

* ( (0.5Q0*D2) / (1.0Q0+0.5Q0*QEXP (Q*D2) ) )

r3= ( (0.5Q0* (D1**2) *QEXP (Q*D1) ) / (1.0A0+0.5Q0*QEXP (Q*D1) )**2)+
* ( (0.5Q0* (D2**2) *QEXP (Q*D2) ) / (1.0Q0+0.5Q0*QEXP (Q*Dz) ) **2)

r4= ( (O.sQO* (D1**3) *QEXP (Q*D1) ) / (1.000+0.5Q0*QEXP (Q*D1) ) **2) +

* ( (0.5Q0* (D2**3) *QEXP (Q*D2) ) / (1.0Q0+0.5Q0*oEXP (Q*D2) ) **2)

F=Q*I1+3 . }QO* I2-2. 0Q0*D

DF=I1- ß.0A0 / 2. 0Q0) *13-I 4+Q/2. 0Q00

DO 15 J=1,MÀXIT

rF ( ( (RTSAFE-XH¡ *¡¡-U) * ( (RTSAFE-Xr,¡ *¡a-",
* .OR. OABS (2.OQO*F) .GT.QABS (DXOLD*DF)

DXOI,D=DX

DX=O.5Q0* (xH-xI,)

RTSAEE=XI,+DX

GE. 0 . 0Q0

) THEN

i
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IF (XT. EQ. RTSAFE) THEN

GOTO L6

ENDIF

ELSE

DXOID=DX

DX=F/DF

TEMP=RTSAFE

RTSAFE=RTSÀFE-DX

IF (TEMP. EQ. RTS.A.EE) THEN

GOTO 16

ENDIF

ENDIF

rF (QABS (DX) .rr.xÂcc) THEN

GOTO 1-6

ENDIF

Q=RTSÀFE

I1=( (0.5Q0* (D1**2)) / (r.0Q0+0.5Q0*QEXP(Q*D1) ) )+
( (0.5Q0* (D2**2\ ) / (1. 0Q0+0.5Q0*QEXP (Q*D2) ) )

I2=( (0.500*D1) / (1. 0Q0+0.5Q0*QEXP (Q*Dl-) ) ) +

( (0. sQo*D2) / (1.000+0. sQo*QEXP (Q"D2) ) )

I3= ( (0.5Q0* (D1**2) *QEXP (O*D1) ) / (1.000+0.5Q0*QEXP (Q*D1) l**2)+
( (0.5Q0* (D2**2) *QEXP (Q*D2) ) / (1.000+0.5Q0*QEXP (Q*D2) ) **2)

I4= ( (0.5Q0* (D1**3) *QEXP (Q*D1) ) / (1.0Q0+0.5Q0*QEXP (Q*D1) ) **2) +
( (0.5Q0* (D2**3) *QEXP (Q*D2) ) / (1.0Q0+0.5Q0*OEXP (Q*D2) ) **2)

F=Q*I1+3 . 1QO* 12-2. 0Q0*D

DF=r1- ß.0A0/2. 0Q0) *13-r 4*Q/2.oQoo

rF(F.rr.0.Q0) THEN

XL=RTSAFE

Fl=F

ELSE

XH=RTSAFE

FH=F

ENDIF

CONTINUE

PAUSE 'RTSÀFE EXEDE'

r: ( (0.5Q0* (D1**2) ) / (1. 0Q0+0.5Q0*QEXP (Q*D1) ) ) +

( (0.sQO* (D2**2) ) / (1.0O0+0.5Q0*QEXP (O*D2) ) )

DS=D

TB=0.5Q0* (O2¡ **2

A4=2.0Q0*QEXP (-Q*D1) * (D1**4) * (- (1 .0A0/3.0Q0) +2.0Q0*QEXp (-Q*D1)

15

I6

?
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i

L'l

* / (1. 0Q0+2. 0Q0*QExp (-Q*D1) ) ) / (1.0Q0+2. 0Q0*QExP (-Q*DL) ) +

* 2.0Q0*QEXp (-Q*D2) * (D2**4) * (- (1.0Q0/3. 0Q0) +2.0Q0*QEXP (-Q*D2)

* / (1.0Q0+2.000*QExp (-Q*D2) ) ) / (L.0Q0+2 .0Q0*QEXP (-Q*D2) )

wRrTE(4,*) DS,T,TB

write (*, *) DS, T/ TB

CONTINUE

STOP

END

b) Linha de coexistência fase nemática<+fase isotrópica.

Umavez que o funcionamento do algoritmo está detalhado no capítu-

lo 3, passamos à apresentação dos programas-fonte. As variáveis mais importan-

tes são TT e DS, que são equivalentes a / e dna transição, chamados de ll e dno

capítulo 3 (fig.3.1). TA eTB são as temperatufas tAe l¡, definindo um intervalo

onde há mudança de sinal de!(t,d)(equação 3.3,34). Utilizamos adaptações das

subrotinas rtbis, rtnewt (aqui chamada de Newton), qsimp elr:apzdça).

bl) Caso p(?") gaussiano (arquivo dlcoexg.for)

PROGRAM ],COEX

INTEGER M

REAL*8 XACC/ D/ TA/ TBf X1, X2l R1

REÀI,*8 A, B, TO, TTR, RTBIS

REAL*4 TT, DS

À=-10.0D0

B:10.0D0

XÄ'CC=1.0D-B

R1=3 .5D0

OPEN (UNIT=4, FILE='DICOEXT¡ , STATUS='NEllr )

DO 10 M=96¡ 100

TTR=0 . 0D0

D=0 . 0001D0+ (M-1) * D . 9999D0 / 99

TA=0 . 33333333 33333333D0

To= 2 . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 D 0
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c

TB=0 .0D0

cÀf,r, rNTER\¡Alo (TÀf TB/ TO, D, À, B/ XÀCCf RL)

write (J,,*) TÀfTB

XL=TÀ

X2=TB

TTR=RTBIS (X]-tX2t XÀCC'À' B, R1' D)

DS=D

TT=TTR

wRrrE (4, *) Ds, TT

write (*, *) Dsf TT

CONTINUE

STOP

END

sueRourr¡¡u TNTERVAIo (TA/ TB, TO, D/.A,, B/ X.A.CC, R1)

REÀL*8 TB, D, NEIùT

REÀL*8 TÀf TO,A, B, R1, T, XÀCC, R, S/ P

INTEGER K,LLILP,EST

REAL*8 G, PI

COMMON/PI /PI
PI=3 . 1-415 92 65358 9793238D0

T=1.A'

EST=0

NEWT=0.0D0

cÀLr NEWTON (NEllT, R1, T, Df X-A,CC, A/ B, EST)

R=NEWI|

IF(EST.NE.O) PAUSE \AI,GO ESTA ERRÀDO COM TAI

IF (R.EQ.O.ODO) PÀUSE \R E ZERO EM TÀ?I

K=3

s=0.0D00

cAlL QSrMP (A, B, S/ Tf D, R, XÀCC, K)

G=- (S*T/DSQRT(pr) )+( ( (2.0D0*D-R) **2) /6.0D0)
* - ( (2.0D0* (D**2) ) /3.0D0) +T*DLOG(3.0D0)

write (*, *) c
IE (G. GT. O . ODO ) PÀUSE \ FASE NEMATIC.A' INSTÀVEI, E}'I TA?'

T=TO

CA],L NEIüTON (NEVÍT, R1/ T/ D' XÀCC, A/ B' EST)

R=NElill

rF (EST.NE.0) PAUSE \AIGO EST.A. ERRÀDO COM TO'

IF (D.ABS (R) .Lr.1.0D-10) R=0.0D0

rF(R.N8.0.0D0) PAUSE \PROCURE TO NA TSOTROPTCÀ'

DO 11 !L=1,50

1,0
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c

'J,2

1l_

P= (To-TÀ) / (L00*I,L*L.0D0)

T=TÀ

Do t2 LP=l,100*LL
TB=T

EsT=0
' cÀrt NEwloN(NEWT, R1/T, D, XÀCCf Àf B, EST)

R=NETilT

IF (EST.NE. O) THEN

T=T+P

GOTO L2

ENDIF

IF (R.LT.1.0D-10) R=0.0D0

k=3

C.ATT QSIMP (A, B, S I T' D' RI XÀCC' K)

6=- (s*r/DsoRr (Pr) ) +

* ( ( (2.0D0*D-R) **2) /6.0D0) - ( (2.0D0* (D**2) ) /3 .0D0

* ) +T*DIOG (3.0D0)

wÌite (*, *) Gf TBr R

rF( (G.Gr. 0.0D0) .ÀND. (R.Gr. 0.0D0) ) RETURN

rF (R. EQ. 0 . 0D0 ) ÎHEN

TO=T+2.0D0*P

ÍA='I-2.0D0*P
GOTO 11

ENDIF

T=T+P

CONTTNUE

CONTINUE

PAUSE \NAO SE ENCO}iI|ROU lBI
END

SUBROUTINE TRÃPZD (À, B, S / T, D, R, K, N)

REAI,*8 A, B, S, T/ DT R

INTEGER K,N

REÀt*8 DEt,SUM,TNMTX

TNTEGER IT,.'
rF (N.EO.1) THEN

IF (K. EQ. 3 ) THEN

s=0 .5D0* (B-A) * ( (DEXP (- ( (A-D) **2) ) ) *

* DLOG ( 1 . ODO+2. ODO*DEXP (-R*A/T)
* )+ (DEXP (- ( (B-D) **2) ) )*
* DLOG(1.0D0+2.0D0*DEXP(-R*B/1) ) )

ENDIF
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IF (K.EQ.1)TITEN

s=0.5D0* (S-e) * ( (À*DEXP (- ( (A-D) **21 ) /
* (0.5D0*DEXP(R*À/r)+1.0D0))+
* (B*DEXP(- ( (B-D) **2ll / (0.5D0*

* DEXP (R*B/T) +L. 0D0 ) ) )

ENDIF

IF (K.EQ.2)THEN

s=0.5D0* (a-¡¡ * ( ( (À**2) *DEXP (- ( {e-O¡ **2¡ 
'* *DExp (R*A/T) / ( (0.5D0*

* DEXP (R*À,/T) +

* 1.ODO)**2))+((B**2)*DEXP(-((B-D)**2))
* *DExp (R*B/T) / ( (0.5D0*

* DEXP (R*B/T) +L.0D0) **2) ) )

ENDTF

IT=1

ELSE

TNM=IT

psp= 1a_A) /rM
X=A+0 .5D0*DEL

SUM=O.0D0

DO 20 .f=1' IT
TF (K.EQ.3) THEN

sIIM=sIJM+ (DEXP (- ( (x-D) **2) ) )*
* Dr,oG(1.0D0+2.oDo*DEXP (-R*X/T) )

ENDIF

IF (K.EQ.1.)THEN

SUM=sIJM+ (x*DEXP (- ( (x-D) **2) ) /
* (0.sDo*DEXP (R*X/r) +1.0D0) )

ENDIF

TF (K.EQ. 2) THEN

SIJM=SUM+ ( (X**2 ) *DEXP (- ( (X-D) **2) ) *

* DEXP (R*X/T) / ( (0.sDo*DEXP

* (R*x/T) +L . 0D0 ) **2 ) )

ENDIF

X=X+DEI,

CO}TTINUE

s=0.5D0* (s+ (B-.A) *suM/TNM)

IT=2*IT
ENDIF

RETURN

END

T



t46,

2\

SUBROUTINE QSIMP (À' B, S' T, D' R, XÀCC' K)

INTEGER JI"IÈK, K

REÀL*8 A, B, S, )<Àcc

INTEGER J

REÀL*8 T, D' R

RE.LL*8 OS,OST,ST

PÀR.AMETER (.]}aÐ(=200 )

osT=-1 . D30

os= -1.D30
sT=O .0D0

DO 2L,f=1,JI{AX
CÀI,f, TRÀPZD (4, B' STr T' D' R, K, .f )

s= (4.0D0*sr-osT) /3.
rE (DÀ3S (S-OS) .l,T.X-è'CC*ABS (OS)) RETURN

OS=S

OST=ST

CONTINUE

PÀUSE IMUITOS PÀSSOS EM QSIMP.I

END

suBRouTrNE NEÍüTON ( NEI¡T, X l, I T I D' XÀCC, Àr B' EST )

INTEGER MÀXIT, K' iT¿ EST

REAL*8 X1,XÀCC' PI' TEMP'NE}ÍT

REÀf,*8 T/ Dr Sf At B/ FrDF

COMMON/PI /P]
P.ARAMETER (}AÃXIT=A00 )

NEIÍT=X1

TEMP=0.0D0

DO 30 ,f=1'l"fÀXIT

S=0 .0D0

K=1

cÀ.I,t QSrMP (.A', B, S ¡ T/ D/ NEIÍTf XÀCC, K)

p= (s*3.0D0/DSQRT (PI) ) +NEÎlÎ-2.0D0*D

K=2

cAlI, QsrMP (Af B, S / T/ Df NEWT, XACCr K)

pF=- (3.0D0*s/ (2.0D0*r*DsQRr (Pr) ) ) +1.0D0

TEMP=NEÌÍT- (F/DF)

IF(DABS (TEMP) .GT.X1) THEN

EST=1

RETURN

ENDIF

IF ( (TEMP.EQ.NETTT) .oR. (DABS (TEMP-NEI^IT) .LT.xAcC) )THEN
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NEWt=TEMP

RETURN

ENDIF

NEWT=TEMP

CONTINUE

PAUSE INEIT EXCEDE'

RETURN

END

REÀL*8 FUNCTION RTBIS (X!,X2,XÂCC,À,B,R1f D)

REÀL*8 Xt,X2, XÀCC, Pr

REÀL*8 F, FMTD, DX, XMID, NEWT

INTEGER .JMAX,.J, K, EST

RE-LL*8 À, B/ D, S/ T, Rl,, R

COMMON,/PI,/PT

PARAMETER (JMÀX=400)

s=0 . 0D0

T=X2

EsT=0

cÀ¡I NEÌ\ITON (NEVÍT, R1/ T, D/ XÀCC, A, B/ EST)

R=NEWT

IF (EST.NE.0) PAUSE \ISTO NAO PODE OCORRER!!'

K=3

cÀrr QsIMP (À, B/ S I Tf Df R/ XACCf K)

FMID=- (S*T,/DSQRT (pr) )+ ( ( (2.0D0*D-R) **2' /6.0D0)
* - ( (2.0D0* (D**2) )

* /3.0D0)+T*DIOG(3.0D0)
T=x1

cAlI NEVITON (NEVÍT/ R1f T/ D/ XACC,Af B, EST)

R=NElJIt

rF (EST.NE.0) PAUSE \ÏSTO NAO PODE OCORRER! ll
K=3

CALI QSIMP (A/ B/ S / T/ D/ R/ XACC, K)

¡=- ($*T,/DSQRT (Pr) )+ ( ( (2.0D0*D-R) **2) /6.]DO)
* - ( (2.0D0* (D**2) ) /3. OoO¡

* +T*DIOG (3 . 0D0 )

TF(F*¡14ID,GE,O.ODO) PAUSE \A RAIZ DEVE ESTAR NO INTERVÂI,O'

rF(F.r,T.0.0D0)rHEN
RTBI S=X1

DX=x2-X1

ELSE

RTBTS=X2

a
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40

DX=X1-X2

ENDIF

Do 40 il=l, ill'fÀX

DX=DX* (0.5D0)

XMID=RTBIS+DX

T=XMID

cA¡L NE!flrON (NEWT, R1, T, D. XACC, À, B, EST)

R=NEWI

rF (EST.NE.0) PÀusE rrsTo NAo PoDE ocoRRER! !'
K=3

CÀTI QSIMP (.A, B, S, T, D, R, XACCI K)

EMID=- (s*r/DSQRT (PI) ) + ( ( (2.0D0*D-R) **2, /6.0D0)
* - ( (2.0D0* (D**2) ) /3.0D0
* ) +T*DLOG(3.0D0)

IF (ElfID . LE. 0' 0D0 ) RTBIs=x¡'lID

IE (DÀBS (DX) .LT.xÀCC .OR. EMrD.EQ.0.0D0)RETURN

CONTINUE

PAUSE IMUTTÀS BISSECCOES'

END

PROGRAM DI,COEXD

]NTEGER M

REÀI,*8 XÀCC, D, TÀ/ TB, X1, X2 / R1

REAT,*8 TO¡ TTR, RTBIS/ DTID2

REAT*4 TT, DS

XÀcC=1.0D-8

R1=10.0D0

OPEN(UNfT= , FIIE='DLCOEXDTf , STATUS=f NETI| )

Do 10 M=100,101

TTR=0.0D0

D=0 . 0001D0+ (M-1-) * Q . 9999D0 / 99

rA=0 . 3333333333333333D0

To=2 . 3333333333333333D0

TB=0 .0D0

D1=D+ (1. 0D0/DsORr (2. 0D0) )

D2=D- (1. 0D0/DsQRr (2. 0D0) )

cÂrl TNTERVÀT,O (TÀ, TB, TO/ D/ XACC, R1, D1, D2 )
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c write (*,*) TÀ'TB

X1=TA

X2=TB

TTR=RTBIS (x'J., X2 txÀcc' R1' D I D!, D2)

DS=D

TT=TTR

ltRlTE(4,*) DS,TT

write (*, *) DS/TT

CONTINUE

STOP

END

SUBROUTINE TNTERVÀIO (TÀ, TB, TO, D, XÀCC, R1, D1, D2)

REÀL*B TB, D, NEWT/ DT, D2

RE.LL*8 TA, TO/ R1, T, XÃCC, R, P

INTEGER I,L,IP/EST

REÀL*8 G

T=TA

EsT=0

NEIüT=O.0D0

CATI NEWTON (NEIITf R1, T, D/ XÀCC/ EST, DI I D2)

R=NEWT

IF(EST.NE.O) PÀUSE \ATGO ESTA ERR.A,DO COM TAI

IF (R.EQ.O.ODO) PÀUSE \R E ZERO EM TA?'

G=-T*0.5D0* (DtoG (1.0D0+2.0D0*DExp (-R*D1lT) ) )

* -r*0.5p9* (DtoG(1-.0D0+2.0D0*DEXP (-R*D2lT) ) )

* +( ( (2.0D0*D-R) **2, /6.0D0)
* - ( (2.0D0* (D**2) ) /3.0D0) +T*Dr,OG (3.0D0)

write (*r*) G

]F(G.GT.O.ODO) PAUSE 'FASE NEMATICA INSTÀVEL EM TÀ?¡

T=TO

cAlL NEITTON (NEVIT/ R1/ T, D/ XACC/ EST, DrtDzl
R=NEWII

IF (EST.NE.O) PAUSE 'ALGO ESTA ERRADO COM TO'

IF (DABS (R) .1r.1.0D-10) R=0.0D0

IF(R.NE.O.ODO) PAUSE \PROCURE TO NA ISOTROPICAI

DO 11 LL=1,50

P= (To-TA) ,/ (100*I,I*1.0D0)

A-Iå

Do L2 LP=1' 100*Ll,

TB=T

EST=0

c

10

C

1
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cÀJ.L NElflroN (NEWT/ R1, T, Df XÀCC, EST, DL,D2)

R=NEWT

TF (EST.NE. O) THEN

T=Î+P

GOTO 12

ENDIF

IF (R.LT.L.0D-L0) R=0.0D0

G=-T*0.5D0* (DLOG(1. 0D0+2.0D0*DEXP (-R*DLlT) ) )

* -T*0.5D0* (DLOG(1.0D0+2.0D0*DEXP(-R*D2lT) ) )+
* (((2.0D0*D-R) **2'16.0D0]'-(Q.0D0* (D**2))/3.0D0
* ) +T*DI,OG (3 . 0D0 )

write(*,*) G,TB/R

rE( (c.cr.0.0D0) .ÀND. (R.Gr.0.0D0) ) RETURN

rF (R. EQ. 0 . 0D0 ) THEN

TO=T+2.0D0*P

TA=T-2.0D0*P

coÎo L1

ENDIF

T=T+P

CONTINUE

CONTINUE

PAUSE 'NÀO SE ENCO}IIPROU TB'

END

SUBROUTINE NEWTON(NEWT,X1, T/ Df XÀCC, EST/ D7tD2)

INTEGER MAXTT,J,EST

REAI,*8 X1/ XACC, TEMP/ NEWI| , D!tD2

REÀT*8 T, D, F, DF

PARÃMETER (MAXIT=L000 )

NEttlT=X1

TEMP=O . 0D0

DO 30 .]=1,MAXIT

r= ( (3 .0D0/2. 0no¡ *¡17 (0.5D0*DEXP (NElrr*D1lr) +1.0D0) ) +

* ( (3.0D0/2.0D0) *D2l (0.5D0*DEXP (NE9rr*D2lT) +L.0D0) )

* +NEftT-2,0D0*D

or=- ( (3.0D0/ (4.0D0*T) ) * (D1**2) *DEXP (NEWT*D1lT) /
* (0 . 5D0*DEXP (NEWT*D1lT) +1. 0D0) **2 

)

* - ( (3.0D0/ (4.0D0*T) )* (D2**2) *DEXP (NEr^rT*D2,/T) /
* (0.5D0*DEXP(NEWT*D2,/T)+1.0D0)**2)+1.0D0

TEMP=NEIIIT- (F/DF)

rF (DABS (TEMP) .GÎ.X1) THEN

EST=1

T2

11

i,

2
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RElURN

ENDIF

rF ( (TEMP.EQ.NEWT) .oR. (DABS (TEMP-NEWT) .LT.xÀcc) ) THEN

NEWT=TE'!P

RETURN

ENDIF

NE}TT=TEMP

CONTINUE

PAUSE INETIT EXCEDEI

RETI'RN

END

REÀL*8 FUNCTION RTBIS (XtIX2IXÀCC' R1, DI D1ID2)

REÀL*8 X1,X2lXACC

REÄf,*8 F/ EMID, DXf XMIDT NEIÍT' D1, D2

TNTEGER Jl,fAX, ,J, EST

REAL*8 D,T'R1,R

PÀRAMETER ( J¡'fÀx=a 0 0 )

T=x2

EST=0

cÀrl, NETITON (NEWT, RL, T' D, XÀcc, Esr/ D1, D2)

R=NEW:T

IF (EST.NE.0) PAUSE \ISTO NAO PODE OCORRER!!'

EltfD=-T*0.5D0* (D],oc (1. ODO+2. ODO*DEXP (-R*D1lT) ) )

* -T*0.5D0*(DLoG(1-.0D0+2.0D0*DEXP(-R*D2lT) ))
* + ( ( (2 . ODo*D-R) **2, /6. 0D0)

* - ( (2.0D0* (D**2) )

* /3. 0D0 ) +T*DroG (3 . 0D0 )

T=X1

cÀrt NEllroN (NEVrrf R1f T/ Df XACC/ EST, DttD2)

R=NEIiTt

rF (EST.NE.o) PÀusE 'fsro NAo PODE OCORRER!!¡

F=-T*0.5D0* (DloG (1.0D0+2 . 0D0*DEXP (-R*Dl-lT) ) )

* -T*0.5D0* (Dl,oG(1.0D0+2.0D0*DEXP (-R*D2lT) ) )

* + ( ( (2 .0D0*D-R) **2) /6.0D0)
* - ( (2. g¡g* (D**2) ) /3.0D0)
* +T*DIOG (3 . 0D0 )

IF(!'*FMID.GE.o.oDO)PAUSE'ARAIZDEVEESTARNoINTERVÂI,o'
rF (F.LT.0.0D0)THEN

RTBI S =X 1

DX=X2-X1

EI,SE

{

4
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40

RTBIS=X2

Dx=X1.-X2

ENDIF

DO 40 iI=f itMAX

DX=DX* (0.5D0)

XMID=RTBId+DX

T=XMID

cArL NEWTON (NE¡IT, R1, T, Df XÀCC, EST, DttDzl

R:NEWT

rF (EST.NE.o) PÀUSE rrSTO NAO PODE OCORRER!!'

tt{rD=-T*o. sDo* (DtoG (i.. oDo+2. 0D0*DExp (-R*D1lT) ) )

* -T*O.5Do*(DLoc(1.oDo+2.0D0*DExp(-R*D2lT) ) )

* + ( ( (2.0D0*D-R) **2¡ /6.0D0)
* - ( (2.0D0* (D**2) ) /3.0D0
* )+T*DTJOG(3.0D0)

IF (EI.,IID. LE. 0 . 0D0 ) RTBIS=XMID

IF(DABS (Dx) .LT.xÀcc .oR. ETVTID.EQ. 0.0D0)RETURN

CONTINUE

PAUSE IMUITÀS BISSECCOES'

END
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Apêndice 6

Programa-fonte típico utilizado nos ensaios de

Monte Carlo do modelo

Mostramos aqui um programa-fonte típico,em FORTRANS0(6Ð para as

simulações de Monte Carlo do modelo deste trabalho.

Programa para o model-o de spins do cristal J-iquido

micelar com os momentos de quadrupol-o lambda dados por

distribuicao del-ta bimodal- (media=lambda0, variancia=sigma0 )

sobre uma rede tt*1n-1)*1¡-1) de spins s(i)=0,*1 ou -1
para cada sitio i.os parametros t e d sao tais que

¡= (2betaiI (sigma0) *+2) * (-1) t.I= (9/8)nv, com nv=4=numero

de vizinhos a um sitio i (simetria cubica) l

e d=Iambda0,/sigrmaO* (2) ** (l/2) . Substituimos as

variaveis l-arnbda por variaveis z=lambda/sigmaO (21 ** (!/2) .

sao tomadas condicoes helicoidais em 3 dimensoes e cada

passo de monte carlo se compoe de 2 blocos, cada um em uma

subrede diferente.Podem-se calcular os parametros de ordem

S (aqui indicado pela variavel sn) e q e suas

flutuacoes flsn e f1q, respectivamente.

Podem-se calcular a energ:ia por sj-tio (e) e o calor

especifico (c) .Podem-se cal-cular as fracoes de mice.l-as ao

longo dos eixos X,y ê zrdadas por nxrrrYtYrz.o programa varre

o plano txd a d fixo.Os programas-fonte (em fort.ran90)desse

tipo sao guardados com nomes v90J-ic1(numero) .f,com
(numero) representando uma versao particular.Os principais

loops vetor.izados sao o loop interno de monte carfo sobre

uma subrede, os loops de "espelhagem" de spins e os de

calculos de energia interna, soma de spins e soma dos

quadrados de spins em um passo de monte carlo.

program cldeltavper
impli-cit none

inteqer i,pmcrsub !

I

i=indice de sitio
pmc=contador de passos mc

sub=indice de subrede
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inteqer I ! contador das temperaturas
integer svrmov ! sv= vaLor do spin a ser

! ou nao movimentado por metropolis
! mov= var. de movimentacao de spins

! por metropolis
real t ! temperatura
real sn, g.tètctflsn.flqrnxrnyfnz ! definidas nos

! comentarios
! do cabecalho

real mac, qacr eac, nxac, nyacr r.zac, e2, nx2, ny2, rtz2, nyltz

! variavei-s de acumulacao

real pixrpiy ! populacoes iniciais nos eixos x e y

real derbol,r ! variaveis para metropolis
real trlrtr2 ! varj-aveis de troca para redefj-nicao

! dos parametros de ordem ( ver cap ' 4 )

integer, parameter : : n=10, rnax=1A000, conta=4000

! rede 10X9X9' 14000 Passos mc

! descontados 4000

real, parameter : I d=0.04 ! valor de d
integer, dimension (n* (2-n) : ( (n-1) **2) * (n+L) ) : : s

rea1, dimension (n* (2-n) : ( (n-1) +*2) * (n+1) ) 
" 
i z

inteqer, parameter : : n1=n-1,t12=(n-1)**2/n3=n*( (n-1) **2)

! variaveis de apoio Para rede

! ¡* (¡-l) **l

data pix, piy/0.33, 0.33,/ | val-o¡es iniciaj-s das populacoes

open (1, fife='9flud04a.dat' , status='newf )

! arquivo para flutuacoes e c

open (2¡ fife=r 9ord04a.dat', status=¡ new' )

! arquivo para energia e pararnetros de ordem

piy=prx+piy
do i=1,n3 ! loop vetorizado: inicial-izacao da rede

r=ranf O ! gTerador de al-eatorios dos CRAY

if ( r<pix) then
s (i)=0

else if (r<PiY) then

s (i)=1
else

s (i¡=-1
endif

enddo

calt ranset(3) ! subrotina que ge.ra semente do gerador

)

¿



15s

do i=l-r n3 ! loop vetorizado: carreg€rmento dos z (i)
¡=ranf ( )

z (i) =d- (1.0/sqrt (2.0) )

if (r<0.5) z (i)=d+(1.0/sqrt(2.0) )

enddo

do i=!tn2 ! carregarnento dos z (i) nos espelhos

z (j--¡21 =z (i+n3-n2)
z (i+nS¡=21i¡

enddo

do i=1,n3 ! Ioop vetorizado: inicializacao
! 'biaxialt da rede

s (i) =0

if (z (i)<0.0) s (i)=r
enddo

do I=L,2Moop das temperaturas
q=0 .0

sn=0 .0

nx=0.0
ny=o.0
nz=0 .0

nx2=0. 0

ny2=0. 0

nz2=0.0

nynz=O.0

fLsn=O.0

f1g=9. I
e=0.0

e2=0 .0

c=0 .0

r=0. L+ (0.2/20.0) * (I-L)
cal-I ranset(1) ! nova semente para os passos mc

do pmc=1rmax

do sub=1r 2 ! passo mc sobre a rede

! dir$ ivdep

do i=!,n2 ! atuali-zacao dos espelhos:
! vetorizado pela diretriz ivdep

s (i-n2) =s (i+n3-n2)
s (i+n3)=s (i)

enddo

! dir$ ivdep

do i=sub,n3,2 ! passo mc sobre a subreder
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! vetorizado por ivdep
r=ranf O ! chamada do aleatorio

! para tentativa de

! mudanca de s (Í)
sv=s (i) ! valor de s (i) guardado anteg

! da tentativa de nn¡danca

rnov=2*nint(r)-1 ! calculo da varíavel
! de movimentacao

s (i) = (L-sv*sv) *mov*sv* (mov-!l /2
! dado sv, o novo s (i)
! sera tentado con i.guais
! chances para os outros
! dois possiveis valo¡es de spin

de=- (z (i-t¡ *" (i-1)+z (i+L) *s (i+1,)

+z (i-n1) *s (i-nL) +z (i+n1) *s (i+n1)
+z (j--n2) *s (i-n2) +z li+n2) *s (i+n2) )

* (z (i) /6.0¡ * (s (i) -sv) -
(z (i-L) * (3*s (i-1¡ *" (i-L) -2) +

z (i+1)'t (3*s (í+L) *s (i+l)-2) +

z (i-n1) * (3*s (i-n1) *s (i-nl) -2) +

z (i+nL) * (3*s (i+n1) *s (i+n]-)-2)+
z(i-n2) * (3*s (i-n2) *s (i-n2) -2) +

z(i+n2) * (3*s (i+n2) *s (i+n2) -2) )

* (z (i) /6.0l'* (s (i) *s (i)-sv*sv)
! de= var de energia devida a
! tentativa de mudanca

r=ranf ( )

boL=exp (-de/t)
if(r.9t.bol) s(i)=sv ! metropolis

enddo

enddo

if(pmc.gt.conta) then
qac--O . 0

mac=O. 0

eac=0 . 0

do i=1'n3 ! Ìoop vetori.zado: calculos de

! soma dos spi-ns em gac e dos

! quadrados dos spins em mac

qac=qac+s (i) *1.0

mac=mac+ (s (i) *s (i) *1.0)

enddo

?
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! dir$ ivdep

! dirS ivdep

do sub=1¡ 2 ! loop para calculo de energia

do í=!,n2 ! loop vetorizado: atualizacao
! dos espeJ.hos

s (i-n2) =s (i+n3-n2)
s (i+n3)=s (i)

enddo

do i=sub,n3,2 !loop vetorizado por ivdep
eac= ( (4+3*s (i) *s (i-1) +

9* (s (i) *s (i) ) *s (i-1) *s (i-1) -
6* (s (i) *s (i) +s (i_1¡ *, (i_t ) ) ) *z (i_1) +

(4+3*s (i) *s (i_n1) +

9* (s (i) *s (i) ) *s (i-n1) *s (i-n1) _

6* (s (i)*s (i)+s (i-nl-)*s (i_n1) ) )*z (i_n1 )+
(4+3*s (i) *s (i_n2) +

9* (s (i) *s (r) ) *s (i-n2) *s (i-n2) -
6* (s (i) *s (i) +s (i-n2) *s (i-n2) ) ) *z (i_nZ) ) *
(-z(i) /]-9.0)4eac ! eac= energia da rede

enddo

enddo

e=e+ (eac,/ (n3*1.0) ) ! energia por si-tio acumulada
e2=e2+ ( ( (eac) **21 / (n3*1.0) )

! quadrado da energia por
! sitio acumulada

nxac:l-.0- (mac,/ (n3*1. O) )

nyac=0.5* ( (mac-qac) / (n3*1.0) )

nzac=O . 5* ( (mac+gac) / (n3*1. 0) )

tr1=amax1 (nxac, nyac)
t¡2=amj_n1 (nxac, nyac )

nxac=tr1
nyac=tr2
tr1:amax1 (nxac, nzac)
tr2=amj-n1 (nxac, nzac )

nxac=tr1
nzac=t12
tr1=amax1 (nyac, nzac)
tr2=amin1 (nyac, nzac)
nyac=tr1
rtzac=tr2 ! ao final_ desta Linha as

! percentagens em xry e z

I
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! apos o passo mc estao
! redefinidas

nx=nx+nxac

ny=ny+nyac

rtz=\z+t\zac
r-x2=rlx2+ (nxac¡ **2

nY2=ny2+ (nyac) **2

nz2=nz2+ (nzaçl **2

nlmz=nlmz+ (nyac)* (nzac) ! acumuLacao

! para paramet.ros

! de ordem

! e suas

! flutuacoes
endif

enddo

! a partir dessa 1inha, calcul_o e impressao de medj.as
nx=nx/ ( (max-conta) *1. 0)

I]Y=I]y/ ( (max-conta) *1.0)

îz=\z / ( (max-conta) *1, 0)

nx2=nx2/ ( (max-conta) *1.0)

ny2=ny2/ ( (max-conta) *1.0)
nz2=nz2/ ( (max-conta) *1.0)
nynz=nynz/ ( (max-conta) *1.0)
sn=O.5*(3.0*nx-1,0)
q=nY-nz

flsn=n3* ( (9.0 / 4. Q) * (nx2- (nx) "*2) )

fJ-q=¡3* (ny2- (ny) **2+nz 2- (nzl * * 2-2. 0* (nynz-ny*nz) )

e=e/ ( (max-conta) *1, O)

e2=e2/ ( (max-conta) *1.0)

"= 
(e2- (e**2) *n3) / (t**2)

write ( 2, * ) t, sn, q

write (1, *)t, c, fJ-sn, fJ_q

enddo

close (1)

cJ-ose (2)

stop
end program cldeltavper

a
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Apêndice 7

Cálculos relativos a comparações entre o
modelo e dados disponíveis de experiências no
sistema D rO +l - decanol + KL.

Mostramos aqui em detalhe como nosso modelo de interações qua-

drupolares pode ser comparado com dados experimentais relativos ao sistema

ternário examinado por Yu e Saupe Q2) .Paraisso será necessário levantar hipóte-

ses sobre a relação entre o quadrupolo efetivo médio À o de uma micela e sua ani-

sometria média v. Também estabeleceremos um modelo da relação existente en-

tre a anisometria e a concentração de surfactantes, o que é necessário devido ao

fato de que o diagrama de fases do sistema é descrito em termos dessa concentra-

ção. Dada a relação entre v e a concentração de surfactantes, teremos um modelo

parc a relação entre À e essa concentração. Usando então resultados de campo

médio, na versão com flÀ")gaussiana, poderemos comparar alguns dados expe-

rimentais do sistema real com nosso modelo, Assumiremos aqui as hipóteses,

discutidas no capítulo I deste trabalho, a respeito da relação entre curvatura e

presença de surfactantes e cosurfactantes em uma determinada região da micela,

4.7 .1 Modelos para a relação entre o momento de
quadrupolos efetivo l, e a anisomefia.

Considerando o modelo do apêndice 2, em que cada micela tem um

quadrupolo ?" = Q(n' -D'), com B constante e com D : diâmetro, enquanto

H: altura, podemos considerar nossos dois tipos básicos, disco e bastão
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a) Discos. Nesse caso consideraremos que o álcool se encontra nas regiões pla-

nas.

Sendo / o comprimento médio das cadeias carbônicas dos surfact¿n-

tes, os discos serão encarados como tendo alü.ra 2 I fixa e diâmetro D variável.

Teremos

(tuo) disco :L 
o 
: O(er)' - D,) : eO, O(, e)

/ rl: qtrel t- _

,o')

(a.7.1),

onde v, : anisometria do disco: altura do disco / diâmetro do disco

b) Bastões. No caso dos bastões? vamos considerar que o álcool se encontra, ao

contrário do caso dos discos, no corpo do cilindro, pois as extremidades têm cur-

vatura maior. Para îazer os cálculos, porém, assumiremos exfemidades planas

sem álcool.

Nesse caso, a altura H serâ variável, e o diâmetro fixo no valor 2L

Então

(l.o) bastão : Ào : Q(u' - (zD'): 4f e(u,' - r) @7 .z),

sendo v, a anisometria do bastão,

Observando agora que K - 4ltQ é o mesmo tipo de constante, em

a.7.1 e a.7.2, escrevemosr_ r ILo=K[.t-;rJ

Lt=K (ur' - t)

(a.7.3)

@.7,a)
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4.7.2 Relação entre os quadrupolos efetivos e as
concenfrações de surfactantes.

Uma vez que o diagrama de fases de Yu e Saupe (referência 12 e

fig.l.7) é do tipo temperatura x concentração de KL, devemos tentar descrever

os resultados de nosso modelo em termos dessas variáveis. Para começar, vamos

considerar a hipótese de que o cosurfactante (decanol) não ocorre senão em áreas

de baixa curvatura das micelas. Se numa ánea debaixa curvatura há i[omolécu-

las, consideraremos que para cada molécula de decanol há y moléculas de KL

nessa área. Então N o = N on"* T N *", com N *" sendo o número de moléculas

de decanol na micela. Se considerarmos que cada cabeça de molécula de KL su-

bentende a âreaaK¿ e que cada uma de decanol subentende a âreaa&c, aárea de

baixa curvafura serâ, A , = d a""N *, + aoy N *". Na área de curvatura maior das

micelas teremos apenas KL, e essa área de cun'atura maior da micela será

A, = dxt(¡¡ o) " = ao(N *, - T N *,),com(No), sendo o número de molécu-

las de laureato na superficie mais curva a N *, o número total de moléculas de

KL na micela. Arazdo A p I A 
" 

é de interesse por se relacionar diretamente com a

anisometria v da micela, No caso dos discos teremos

, 2nD-'Ao 4 I--=- =_ (a.7.5(discos)),A" nDH 2v
e no caso dos bastões

A, 
- nDH

2v (a 7 5(bastões))A" znL
4

Ora, pelas relações mais acima

A
P (a0"" +yao N ou, _ (t- x *r)(y + 0)

A" ao(No-TN*") X*r-y(r-X*r) (a.7.6),
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onde cr,= a*" I do e X *, = frrr l@o * nd""):fração molar deKL. n, é onúme-

ro de moles da espécie l, que é N i f N 
", 

com .fy'o : número de Avogadro. Consi-

deramos que a fração molar de KL na micela é a mesma da solução global.

De a.7.5 e a.7.6 temos

(a.7 . 8(di scos)),

V=
2(t- x KL Xv*o) (a.7.8(bastões)).
X KL -T(r- X *)

relações que ligam v com a concentração de laureato de potássio.Como os dados

de Yu e Saupe são em termos de concentração em peso, devemos traduzir x o
para a porcentagem de KL em peso, P*, . Se as massas na solução são m p^o, fl xr e

m dn",temos as porcentagens de KL e decanol na forma

D mKL
-^¿

ffioro*md""+mKL

A porcentagem em peso de decanol, Pon", éfixa(6,240/o), e por isso podemos eli-

minar ffi p.o * ffi a", * m KL por meio de sua relação acima com p 
0"" è fr dn". Teremos

então P*, = P*"(m*, I * 0""). Se M *, e M *"são as massas moleculares de KL e

decanol, escrevemos

D _D MKL XKLtKL-td" 
Mtu"r-x*



163

Dadas as fórmulas do decanol,CH 3(CH r) rOH, e laureato ,CH 3(CH z)rrOSOK,

temos E=P*" M*rlM *"= 0,10742. Eliminamos X o na expressão acima e a

inserimos em a.'1.8, com o que

(a.7.9(discos)),

(a.7.9(bastões)).

Agora podemos calcular os momentos de quadrupolo médio para dis-

cos e bastões em termos da concentração de KL. Substituindo a.7.9 em a.7.3 e

a.7.4 temos

L¿=K I (a.7.l0)

(a.7.1 l)eluu=lç

4.7.3 Comparação entre o modelo de interações
quadrupolares e dados da experiência no sistema
KL+ DrO + decanol

Uma vez que estabelecemos um modelo da relação entre os quadru-

polos efetivos e a concentração de surfactantes, podemos usá-lo juntamente a re-

sultados de nosso modelo de interações quadrupolares. Tomamos a equação

t=(y3)-QlÐQd)?á çequaçao 3.3,33), representando a linha crítica teórica

fase biaxial<+fases uniaxiais parar p()r) gaussiana. Temos a = Ì"rf (o rJl),
t = 4Knf f (eW,o r') (rOuuVOes 3.3.24), sendo Ào o quadrupolo médio, oo â

dispersão dos quadrupolos, K, a constante de Boltzmann e ìy', o número médio
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sera

de micelas circundando uma dada micela. Então, na escala Kelvin, a linha crítica

onde T, é a temperatura de Landau, dada por (t/f) = 4KuTrf 9N,a rrlequação

3.3.23). Pelas curvas de Yu e Saupe, Tr =317. Tomando Nu = Ç temos por

a.7.12

T = 317 - 3,66x 1 oe À o 

2/3 
@.7 .13),

e oo=3,11XlQ-rt (a3.ru).

O valor de À0, em a.7 .13, será dado por a.7 ,10 ou a.7.1 l, dependendo

de estarmos olhando a linha fase biaxial<+fase calamítica ou a linha fase biaxial

<+fase discótica.

Do que dissemos acima, podemos iniciar a comparaçãoteoria x expe-

riência consideran do a.7,1 0 e a. 7. I 3, fazendo L o = L o para analisar a linha fase

biaxial- fase discótica. a.7.13 indica, como sabemos, que no ponto de Landau

Ào = À'o : )"to = 0. Sendo PÍ, =026t9 a concentração no ponto de Landau, te-

mos

ta = 0 = 2e(y+ a) = PL - ye (a 7.t5),

e por isso escrevemos a.7.10 na forma

r = r, itä)r (**)^,u,,,,,

X¿ = K (a.7,16)

['( )']

Observamos agora que, devido à relação a.7.15, temos, em a,7.16,

K,y e o( como parâmetros livres, em princípio. Diminuiremos o número de pa-

râmetros livres fazendo c[ = 0,5, o que significa considerar que as cabeças de KL

são efetivamente um pouco maiores do que as de decarrol na micela. Com a esco-

lha que fazemos para a,,temos T = 0,479, Se consideramos outro ponto na linha

t,
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experimental fase biaxial e> fase discótica, especificamente (T,Po) =

Q t t;O2SeA), temos, por a.7,1 3, ì, 0 = L o, = L az = -6,637 5 x I g-ra, onde o índice

2 se refere ao ponto (f ,po) em consideração, Jogando \, o, em a.7 ,16, temos

K =2,9870x10-r2. Com isso temos entilo um conjunto de parâmetros (1eK)

para usar em a,7 16 e a.7 .12, obtendo uma equaçeo f (Po) Testando-a com os

dados de Yu e Saupe, veriftcamos uma boa concordância. Por exemplo, um ter-

ceiro ponto experimental é(T,Po) - Qo7;02577), Afunção (T,Po), ajustada

no procedimento acima, nos dá f (O2Sll) =307,9K.

A linha experimental fase biorial-fase calamítica também pode ser

comparada com a experiência da mesma forma que fïzemos acima. Será válida

também a equação a.7 .15,e usaremos os mesmos valores de y e c dados acima.

K agoraterá então o valor ó,1546x10'12, segundo ajuste pelo ponto experimental

(T,Pxò: (307;0,2595) sobre a linha de transições. É importante observar que

nos ajustes que fizemos, foram obedecidas as condições À > 0 para bastões e

À<0paradiscos

Um outro resultado que obtemos diz respeito a avaliações das aniso-

metrias na amostra. No ponto de Landau, temos Ào = 0, com dispersão oo. Dado

um valor para K, por exemplo o obtido pela linha fase discótica - fase biaxial,

podemos, usando a.7 ,3 e a.7 .4, obter uma estimativa da faixa de anisometrias das

micelas perto do ponto de Landau,fazendoLo =-o0 para discos e À, = oo

para bastões. Dado o valor de oo, em a.7 .14, obtemos Va = 029 e Va = 3,38. Por

isso podemos avaliar v entre Y+ e 4 pelo nosso modelo. Nessa avaliação estamos

usando o mesmo Kparaos dois tipos, pois observamos que eles têm a mesma or-

dem de grandeza.
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Apêndice I

Relação entre o parâmetro de ordem
microscópico e o tensor de susceptibilidade
em sistemas nemáticos

Vamos considerar, primeiramente que possamos atribuir a cada um

dos N objetos, zujeitos a apresentar ordenamento nemático, um tensor de sus-

ceptibilidade26i , sendo I o índice relativo ao objeto, referenciado num sistema de

eixos fixos nesse objeto. Para obter 2¿', o tensor de susceptibilidade no eixo do

laboratório, devemos realizar uma transformação de coordenadas. Se R é a ma-

tlirz derotação relativa a essa transformação, as componentes de X' no sistema de

laboratório serão

x'n = (n'xl,R')., (a.8.1)

Ocorre que

Ri, =nFv
(a.8.2)

ondenl,,, é o cosseno do ângulo entre o eixo ¡r do laboratório e o eixo v do objeto

lnserindo a.8.1 em a,8.2 teremos

X'", = I (xä),u n',onk (a 8.3)

A parte anisotrópica de X' terá componentes, usando a,8.3,

+

['.t
õ_

x', -î"x'
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x
I
sI

õE

3
(x')*

op
(xä)* ,Lnk- ?crl* !,il,iu

(a.8.a).

Como 2r*r* = ôø, teremos
ô

Â'r,
aÐ

(*)*( n't"nk - iu*u" )

>'
cp

(x;)* ("h )', (a.8.s)

Por enquanto, vamos focalizar nossa atenção na média térmica de

Â'., , que chamaremor A'., . Se todos os objetos da mostra forem iguais, or (Xä )*
serão todos iguais, e pode-se, por conveniência escrever (X;)* = pK oþ, com p

sendo o número de moléculs por unidade de volume, ou ainda o recíproco do vo-

lume de uma molécula, Nesse caso, ainda, (o * ),, = (S"u )", em conformid-

ade com a definição das quantidades (,S,,).., dudu no capítulo 2 deste trabalho.

Teremos então, nessa situação, deduzida a equação 4.2.5. Lembremos que na se-

çáo2.4, onde discutimos a definição do parâmetro de ordem microscópico, esta-

mos livres para interpretar a média conforme a conveniência, podendo lá a mé-

dia ser a média térmica ou a média térmica sobre a desordem.

Algumas considerações adicionais podem ser feitas a partir da equa-

ção a.8.5, tomando 26i num sistema de eixos, fixo no objeto, em que é diagonal.

Se Xi , X', e X, são os elernentos não nulos de 1i nesse sistema, então teremos

I
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(xä)* = (xiô-, + x,',õ.",* xlõ",Þ+ (a,8.6),

expressão que, substituída em a.8.5, nos dará

Â'o = Ii (oi,) n 
* X',("i,)" + xl (ol,),,,

ou ainda, devido ao fato de que

("i,)" *("1)" *(o!.)", = o

Â,, = (xi - xl)(o;,)" * (x: - xl)(o;,)., {u s z¡,

escolhendo representar Â'., com os eixos I e 3 dos objetos. Considerando-se no-

vamente que todos os objetos sejam iguais, a média térmica da equação acima

indica que no caso de objetos biaxiais, com 1i #X\* 26i, serão necessárias

quantidader (S* )., d.fìnidus para dois eixos nos objetos para relacionarïnos es-

sas quantidades com o tensor de susceptibilidade. Caso os objetos sejam uniaxi-

ais, com i¡'.. = X'r, sendo o eixo I de cada objeto seu eixo de simetria, somente um

eixo referencial dos objetos, o 1, será necessário para estabelecer a relação entre

o tensor de susceptibilidade e o parâmetro de ordem microscópico.

Partindo da equação a.8,7, os objetos podem ser distintos, represen-

tando a polidispersividade do sistema. Se essa polidispersividade for tratada

pelo método da desordem congelada, usado neste trabalho, então definiremos os

Â'", como médias, sobre a desordem nos formatos, das médias térmicas das

quantidades dadas pela equação a 8,7. Teremos então, se os objetos são uniaxia-

is,



r
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rçe

(o;)= ((xi - xl)(o¡,¡* (a.8.8),

sendo (o;, )", uma média térmica. Nessa situação, onde (,S,, )" = (GD), n.-

mos que não há uma relação direta entre a parte anisotrópica do tensor de suscep-

tibilidade e o parâmetro de ordem microscópico. observemos finalmente que as

médias definidas pela equação a.8.8 são realmente iguais para todos os objetos

da amostra quando a desordem é ligada exclusivamente ao objeto, isto é, quando

os formatos dos objetos são estatisticamente independentes, como se considera

neste trabalho.
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lurn into cylinders as relative concentration is changed, ex-

plaining the presence of the N¿ phase at high cosurfictant

concentration and the N" phase at low cosurfactant concen-

lration. The last two ideas have been discussed previously in

the literature. Our proposal is that the combination of these

two factors with polydispersity for purely uniaxial objects

may be able to explain some more fealures of the full plrase

diagram of such ternary systems. To take into account simul-

taneously all these properties of the system is not a simple

lask. As a first test of these ideas, we have considered the

effect of polydispersity on the phase diagranr of uniaxial ob-

jects of fixed anisometry representing aggregates with chain

lengths independeni of temperature.
It has been shown previously that from a theoretical

point of view, a biaxial phase may be presented at low tem-

peratures by biaxial objects.s'le It is our purpose to show that

it ,can also be presented by a continuous distribution of
uniaxial particles of small anisometry, described through a
simple and exactly soluble mean-field model.

We consider uniaxial micelles which interact via a quad-

rupole moment interaction. We may define a form parameter

)r, relate<t to the quadrupole moment, which depends on the

pnisometry v of the micelle and is positive for v) I and

negative for v(1. The interaction constant is then propor-

tional to the product v¡v2 of the two interacting objects. In a

mean-field treatment, every particle interacts with the aver-

age quadrupole moment of its neighbors. Polydispersity is
described through a Gaussian distribution of the form param-

eters, )\. For a given lemperature, the Gaussian is centered on

a mean-parameter À, which can be related to lhe relative

concentratio¡t of surfactant and cosurfaclânt. For suflìciently
small anisometry (u- I ), the Caussian distribution will inr-

ply the presence of both cylinders and tlisks in the sample.

Since cylinders and disks align with their symmetry axes

perpendicular to each other, biaxiality may arise on the mac-

roscopic scale. It is important to note that we are considering

a continuous distribution of anisometries, which is different
from a two-component mixture of cylinders with anisometry

/¡ and disks with anisometry v2. ln the latter case, the sys-

tem would phase-separate. This is easy to understand from
simple arguments. If we consider a mixture of identical cyl-
inders with form parameter )t" and itlentical disks with form
parameter \r, every pair of parallel cylinders (disks) has

energy - ll<o( - }r?<O), whereas every pair constituled of
a disk and a cylinder with perpendicular axes has energy

zero. To minimize energy, we must take the spatial configu-
ration with the least number possible of cylinder-disk neigh-

bors. This is the situation of phase separation, in which cyl-
inders and disks make contact only across the surface that

separates the two homogeneous phases. An overall hotnoge-
neous distribution of tlisks and cylinders would lead lo many
unfavorable contacts, and a biaxial phase is thus disfavoretl
at low temperatures.

The situation is completely different for a continuous
distribution of aggregate forms. ln such a mixture there

would be an infinite number of species and therefore no gain

in energy in multiple (inñnite) phase separation. lt might also

be observed that infinite phase separation woultl irnply a con-

8037

cenf ration gradient of cosurlactant across lhe sanrple, which
tloes ¡rot constitute a situatiolt ol thelnrotlynantic equilib-
riunl, We have tlterefore considered a homogeneous Gauss-

ian distribution of micelles throughout the system. In terms

of the stat¡st¡cal model this mçans we have considered a

quenched free energY.

II. THE MEAN.FIELD MODEL ANU THE PHASE
DIAGRAMS

We consider the orientational interaction between mi-
celles as an interaction between effective quadrupoles.5 Un-
der this assumption, the energy of the pair of micelles (i,i) is

given by

ÍI ¡j Tr(O'Or¡, (l)

where O' is the traceless quadrupole moment matrix of mi-
celle i, in the laboratory frame. In the frame of reference of
the micelle, the quadrupole moment tensor tâkes the diagonal
form

Ltrr: lt'¡u6u,r. (2)

For micelles with cylindrical symmetry, one has

Ìt¡r: Xt - Q'? - '?) ' (3)

with lr, the height (or thickness) and r¡ the radius of micelle
i. Positive )r' will be presented by cylinders ancl negative )r'
by disks. Also,

A,:Ây: - Lztz. (4)

'l'he c¡uadrupole lensor in lhe laboralory lratne of refcrence is

therefore given by

{l¡ p,v:l'i l2(3n rn ,- 6p,,). (5)

By Eq. (l), the energy of fhe system may be written as

H- -3la) xrxrlt(n,.n¡)2- r). (6)
(i,j)

For a positive product \'\/, parallel (or antiparallel) align-
ment of the vectors n¡ lowers energy, whereas for negative

)r¡À¡, an orthogonal arrangement of n¡ and n; corresponds to

lower energy.
A mean-field treatnìent of the nrodel consists o[ assum-

ing that each micelle inleracts with the average moment of
its neighbors. This is equivalent to sttpPosing tlre orienta-
tional interaction independent of tlistance, in which case (6)

becomes

H:- *{r,,,ì,,,.[¿ ^',;,,]'-[¿ ^']'], 
(?)

where the coeffìcient nrust be redefìned as l/N lo maintain
lhe energy extens¡ve. ln this approach, the partition fu¡rction

can be calculated exactly, since the energy ntay be linearized
by the Gaussian iclentity

" I f+*
e"':i=l' ,-t2+2or¿*. (S)

ln l--
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/r(\) "-lr-t 
l2lz,t,r,,

'!lnou
T

In order to obtain the thermodynamic behavior o[ the

model we shall consider a simplifying assumption, wltich

consists of restricting the allowed orientations of the mi-

celles. Only the orientations parallel to the three Cartesian

axes of the laboratory will be permitted. lil/e hope this sim-

plifying hypothesis will not change the results qtralilatively,

ur rtro*n 
-by 

Oliveira ancl Figueiredo earlierl3 to be the case

for monodisperse systems. rvVe are interested in obtaining the

T vs. \ phase diagratn, where À describes the average ani-

sornetry of the micelles.

A. The monodisperse case

For n nronoclisperse systerrr, Ài: \/-/,2- 12, inclepen-

dently of i. ln the mean-lìeld approximation this leads to the

Maier-Saupe4 resttlt. The lirst-order transition occurs at a

temperature 1 given bY

*ar: ft1x2 (e)

Hamiltonian (6) is syrnrnetric with respect to the possible

orientations ol'lhe ordered phases. To distinguisll belween an

N.¡ and an N,. phase, one needs to lnclurlc solne sylìllnelry-
brelkirrg lieltl lr stlch as a ntngnetic lìeld. by a<.ltlirrg a terlìl

-I,)t'1h.n,)2 to the Hamiltonian, In the lilnit of zero fìeld

/r, positive N will lead to att N. phase ((n)lllr), whereas

negative À will lead to an N¿ phase ((n)Ih). We tnay tlraw
the phase diagrarn represented in Fig. l. Note that here À.

depends on the particular form of the micelles o[ a given

monodisperse solt¡tion. ln the case of a ternary system forrn-
ing identical rnicelles for a given concentratiolt, À could be

associated with the relative conce¡rtration detergent/alcohol.

B. The polydlsperse system

For a polydisperse system we lìlust alkrrv for sonre dis-

tribution o[ lhe fonn paranreter À'. We shall coltsider the

Gaussian distribution

(t0)

where \ is the mean micelle parameter for given relative

c<lncentrations of the ternary mixture and øç is the width ot

tlre dispersion.
For a particular clistribution of tlre ftrrtns, {Xd}, ttre par-

tition lunction is given bY

z( r,{)r] ) = ! ¡n,= r r.0,o:0.+ r.0:o,0.+ ,,e 
- Plt({nr)'{x'l)

: 
# [ [ "'-ur*(''Y'(]"1)ld-rdY' 

(ll)

with

<¡,1x,¡,,{\'}) :f, *+ -?yN-'ì À'- (BN)- |

x > ln[ I + 2"FtJt cosh(PÀ'¡)]. (12)

ln the thermodynamic limit N-+æ, the free energy per par-

ticle is given by the minimum of the functional O(x,y,{}.i})
with respect to ¡ and /, and

z( I,{}. r} 
) - " 

- ÉN<D(rs 've,{À'}), (13)

where x6 and ys make (¡(x,-y) a minimum.
ln order to obta¡n the free energy of the system, we must

now sunì over the form factors {)r}. tffe asstttne the Gaussian

distribution is uniform throughout the system, tlrerefore a

quenchecl free energy must be calculated. Vy'e integrate over

the distribution given by (10). The free energy per particle is
written as

s(r,lt):II f ax'ptx'l{- f, '" 
z1xo,yn,{xr}¡}

koT

h

ISO
Nd c

,E,
-t 

i=t

0 ¡"

line reprcsenls coexislence bclween lhe netn¡rtic nn<l isotropic phttses.

(: 
J d\p()r)O(x6,ys,}t),

where xp and ys are given by

(
xs: J Ndh2(À),fr(xo,)'0,)t),

)o*
3

(t4)

(ls)
2_ (

t ),= J Àd\p(\)/2(rs,)¡,À),

with

2 sinh(É¡)r)
.f r (r,y, \ ) : ;=ZtrJTrcost{B,rÐ'

(t6)
2 cosh(Bx\)

"fz(¡,y, À ) : ;- dtFT, .osh(prÐ

For large positive (negative) }r, we expect to obtain low-

tenìperature uni-axial phases, since in spite of the distribu-
tion, nrost micelles will have N factors o[ the same sign. For

snlall À, the symntelric Caussinn distribulion will lead to the

presence of nricelles with }. factors of opposite sign. Hamil-
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the temperature decreases ht constant r/. The uniaxial solu-
tions (llr *0, q:1'¡¡ disappeur as tl¡e transition line is crossed,
leaving no doubt as to the stab¡lity of lhe biaxial plrase.

J'he uniaxi¡¡l-biaxial transition line is second order. A
Landau point is present and is given by

I 1.0

0.8

0.5

o.2

t

0.0-
1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

FlG. 2. Temperîlure versùs average form parnmeler for a Gaussian dislri-
bution of uniaxial objects. lPûrameters d and t are delinerl hy Eq. (19)].
Dashed lincs represenl coexistence lines nnd firll lines nrc scconrl-ordcr
lrnnsition lincs.

tonian (6) indicates the possibility of a low-temperature bi-
axial phase. We therefore delìne two order paranteters:

,r= l ((u?)- *)
and

q=(u1)-(,i) (r7)

ln the isotropic phase, nr:q:0. In the uniaxial phase, nr

+O, q:0, and in the biaxial phase m*0 ut<l q*0.
Froln (17) and in the preserrce o[ a vanishing symnrelry-

breaking fìeld which aligns the N, director in the z-direction,
we obtain

3f
m: | -; I axplx).f z(.l.o,)0,\),¿ r (rB)

fq: I dÀp(À)"fr(¡o,ys,\),
J

where /¡,2 are given by (16).

The phase diagrarn rnay be constructecl in the following
maruìer: possiblc sululions for x1¡ nnd .),1¡ ilre obl¿ri¡rctl frolrr
Eq. (15). To guarantee llrat one obtains the stable (and not
the metastable) states, solutions (¡i ,yli') which correspond
to an absolute minimum of g(1,}t), given by Eq. (14), must
be selected. Then (xü',yfr) must be inserted irrto Eq. (18) so
that tlìe order parameters rnay be calculated. l'lle Landau
point and the 7:0 solutions are obtained exactly.

The phase diagram obtained is shown in Fig. 2. We have
used dinlensionless valiables t and ¿/ giverr by

À 4tBT
d= ------=, f = -=--r-. (19)

o¡fr' 9tri,

The isotropic phase is separated from the uniaxial phases by
a fìrst-order line, as expected. For small ì, a biaxial phase
appears. The absolute l¡rinirnurn of the lree energy nìovcs
snìoothly liom a ¡rull biaxial order paralneter to fìnite 17, as

or (X¿,I¿):

The equation for the critical line may be expanded around
this point for zero 4 and small nr, giving

r- +- t O¿lrt. (zt)

The other features of the phase diagram :nust be obtained
nurnerically.

ilr. DtscusstoN

rvVe have studied the effect of polydispersity on an ex-
aclly solvable rnodel for "soft" interaction nematic systems.
All the assumptions are stated in the definition of the model
and no intermediate approximations are needed to obtain its
thermodynamic behavior. From the analysis of the global
nrinima of the free energy we have shown that both biaxial
and uniaxial phases are present. The biaxial phase is a real
thermodynamic equilibrium state and not a metastable one.

The underlying assumption of the model is that the so-
lution contains a Gaussian distribution o[ uniaxial ob.iects of
aver¡ìge anisometry and lìnite dispersion. For anisotropic dis-
persiorr forces between such oh.iects, a hiaxial phase will be
lìrund betwce¡¡ the N,. and lhe N,¡ phases, separated by criti-
cal transition lines. Such features are preseltt in the experi-
rnental phase diagranr of the ternary potassium laurate
Kl-decanol-water.6 The possibility of rhe above descrip-
tion of the microscopic structure of the biaxial phase is the
rnain point of this study.

ls the microscopic description reasonable? In order to
further compare theory and experiment, modeling of the re-
lation between the interaction parameter \ and relative
surfactant/cosurfactant concentration is needetl (see, for ex-
anrple, Ret. 20). For the nìotnent, consider the simplest pos-
sitrle descri¡rtion: cylirrdricnl fonns lor thc nricelles, parti-
tiorring of cosurfactant, which goes only into planar areas,2l
and lixed dispersion r¡0, given by the Landau temperature

[see Eq. (19)1. Frorn Eqs. (3) and (6) we have for the inter-
action parameters X,¡¡"1:4C( t - llv2), \.it: C( ,?- l),
sirrce for disks height is ñxed, while for disks dianreter is
fìxed, both corresponding to double the average chain length.
The above hypotheses will lead, in the case of a KL-
decanol-waler rnixture, to fln average anisornetry iTgiven by
l=tn-0.113710.1482, wherc lll is the concentration of KL
in wtVo. The theoretical critical Iine in the (r,d) diagram for
rl(O rnay then be conrpared with the expcrimental duta oI
Yu and Saupe('l'or the N¿-N¡ line, subject to the lìtting ot
one free p¿rrameter, namely the interaction constant, C. Such
fitting would lead to an average anisometry and dispersion at
the Landau poirrt given by vt.: I -f 5( ¡/5), for cylinders and
disks, respectively. The experimental value l'or the

(cr,t):(r, ;) (20)

d
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anisometry in the transition-region is not clearly established,

but availablé data point to an estimate of v:3 on the N.
side. Our result would imply the existence of a mixed popu-

lation of micelles with anisometries in the range l/5<v<5
in the transition region, which corresponds to the correct

order of magnitude.
The theoretical phase diagram in the (l,d) plane is sym-

metric. Translation into temPerature-concentration (T,m\
variables turns the phase diagram asymmetric [see above ex-

pressions for rr(m)]. However, any-attempt at matching of
in" full cxpcrimental phase diagram6 requires the incorpora-

tion of ot leasl two other features into the ¡nodel: (i) depen-

dence of ctrain lerrgths on temperature, which could lead to a
reentrant part in rhe phase diagram,l3 and (ii) a careful de-

scription of the relation between amphiphile concentration

and micella¡ anisometry20 and its corresponding dispersion,

in the hope of reproducing the cotnplete NclNd asynlmetry
below the nematic-isotropic transition. (Could such modiñ-
cations of the model produce coexistence between the biaxial
and uniaxial phases, as presented by other ternary

systems?)7'16 At this stage, theory has a lot to gain from the

experimental investigation as to the real existence and prop-

erties of the dispersion in anisometries.
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