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Povzetek
Tehnološki razvoj zahodne civilizacije so omogočila temeljna odkritja na področju 
elektrike in magnetizma v 19. in 20. stoletju. Zdi se, da smo na začetku 21. stoletja pred 
podobnim tehnološkim izzivom in priložnostjo na področju fotonike, ki je znanost o 
ustvarjanju in upravljanju svetlobe. Pričakujemo, da bodo v 21. stoletju delovale 
naprave, kjer bo električni tok zamenjan s tokom svetlobe, električna digitalna vezja pa 
bodo zamenjana s svetlobnimi vezji. Predstavljeni so nedavni mednarodno odmevni 
dosežki raziskovalnih skupin Instituta J. Stefan in Univerze v Ljubljani na področju 
uravnavanja toka svetlobe s pomočjo tekočih kristalov. Dosežki obetajo miniaturizacijo 
naprav za distribucijo informacijskih kanalov, po katerih potuje svetloba v optičnih 
vlaknih.
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Abstract
The discoveries in the field of electricity and magnetism in the 19th and 20th century have 
fueled the technological development of western civilization. At the beginning of the 21st

century we are facing a technological challenge in the field of photonics. The science of 
photonics includes generation, transmission, sensing and modulation of light. It is 
generally anticipated that in the 21st century devices shall be developed, where the flow 
of electrons will be substituted by the flow of photons and the electric microcircuits will 
be substituted by photonic circuits. Recent results of the research groups from J.Stefan 
Institute and the University of Ljubljana in the field of photonics will be presented, that 
may lead to miniaturization of photonic circuits for optical telecommunication systems.
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Uvod

V zadnjih dvestotih letih je zahodna civilizacija dosegla izjemen ekonomski in družbeni 
razvoj, katerega temelj sta bili racionalna misel in naravoslovno-tehnološka revolucija v 
19. stoletju. Med najbolj pomembnimi dogodki, ki so takšen silovit razvoj omogočili, 
lahko štejemo odkritja in izume na področju elektrike in magnetizma. Ta odkritja so na 
prelomu 19. in 20. stoletja prvič omogočila tvorbo in prenos električne energije na velikih 
razdaljah, brezžični prenos informacij po radijskih valovih in kasneje obdelavo in hrambo

digitalnih podatkov v digitalnih mikroelektronskih vezjih. Po dobrih dvestotih letih 
premočrtnega razvoja na področju elektrike in magnetizma se zdi, da je v 21. stoletju 
napočil čas za novo tehnološko revolucijo na področju ustvarjanja in usmerjanja 
svetlobe. To je znanstveno področje, ki ga imenujemo fotonika. Njeni temelji so v izumih 
laserja in optičnih vlaken, ki so omogočila, da je današnji svet prepreden ne samo z 
brezžičnimi mobilnimi mikrovalovnimi komunikacijami, ki jih uporabljamo na kratkih 
razdaljah, temveč tudi z optičnimi komunikacijami na velikih razdaljah. Svetlobna vlakna 
nam zaradi valovnih lastnosti svetlobe omogočajo izjemno visoko pretočnost 
komunikacij z izjemno količino posredovanih informacij.

 

Razvoj računalnikov. Levo: prvi elektronski računalnik ENIAC, ki je začel 
delovati 1947 (vir Wikipedia Commons). Desno: mikroskopski posnetek 
modernega mikroelektronskega vezja Atmel Diopsis 740 (vir Wikipedia 
Commons).

 

Sliki prikazujeta nočna posnetka Zemlje, kjer so lepo vidna področja, osvetljena s 
svetlobo iz električnih žarnic. Ta področja sovpadajo z najbolj razvitimi in bogatimi 
predeli sveta, elektrika torej poganja našo civilizacijo (vir: Sunita Williams, NASA, 
Slideshare).



Medtem, ko je bil na področju vodenja svetlobe po optičnih vlaknih v zadnjih desetletjih 
dosežen izjemen napredek, so ostala neraziskana mnoga temeljna vprašanja glede
upravljanje in prostorskega prerazporejanje informacijskega toka posameznih kanalov v 
optičnih vlaknih. Neznano je tudi področje upravljanje toka svetlobe na majhnih 
razdaljah, kjer znanstveniki iščejo optični funkcijski ekvivalent električnega tranzistorja, ki 
je temelj vseh mikroelektronskih vezij. Eden izmed največjih ciljev fotonike je razvoj 
svetlobnega integriranega vezja, kjer je električni tok nadomeščen s svetlobo. Področje 
integrirane fotonike, to je področja, ki se ukvarja s temeljnimi problemi miniaturizacije 
fotonskih vezij za upravljanje svetlobe, je na samem začetku razvoja in doživlja silovit 
vzpon. V nadaljevanju bom predstavil naš prispevek na tem segmentu fotonike, ki je 
zasnovan na uporabi tekočih kristalov. Pokazal bom, kaj nam prinese njihova uporaba 
na področju integrirane fotonike.

Kaj so tekoči kristali in kaj so koloidi
Tekoče kristale poznamo že več kot sto let. To so organske snovi, katerih molekule 
imajo običajno obliko drobne palice in so v naravi zelo pogoste. Tudi celice vseh živih 
organizmov imajo tanko ovojnico iz tekočih kristalov, molekula DNA in ostale biološko  
pomembne molekule pa ob primernih razmerah tudi tvorijo tekočekristalne faze. Zaradi 
svoje specifične paličaste oblike se molekule tekočih kristalov spontano, to je same od 
sebe, uredijo in so vse med seboj vzporedne. Čeprav se to zdi zgolj kot zanimivo 
obrobno dejstvo, je ta spontana ureditev izjemno pomembna, saj iz nje izvirajo prav vse 
tehnološke pomembne lastnosti, zaradi katerih so tekoči kristali tako razširjeni v 
vsakdanjem življenju. Te snovi so nam namreč dobro znane, saj jih v vsakodnevno 
srečamo v večini ploščatih ekranov LCD televizijskih sprejemnikov in prenosnih 
računalnikov. Odlikuje jih majhna poraba električne energije.

Beseda koloidi označuje majhne delce, kot so na primer mikroskopsko majhne 
kroglice iz trdne ali mehke snovi, ki jih zamešamo v tekočino. Velikosti koloidnih delcev 
so od 10µm do 0.1µm, za primerjavo naj povemo, da je premer tipičnega človeškega 
lasu okoli 60µm. Najbolj znani primer koloidnega sistema je mleko, kjer so drobne 
maščobne kapljice razpršene v vodi. V našem primeru pa se ukvarjamo z majhnimi 
kroglicami iz stekla, ki jih zamešamo v tekoči kristal. Takšni mešanici pravimo 
tekočekristalni koloid.

O fotonskih kristalih
Fotonski kristal dobimo tako, da prozorne koloidne delce razvrstimo v pravilno 
prostorsko mrežo. Fotonski kristal je torej podoben običajnim trdnim kristalom, ki jih 
tvorijo atomi, razlika je ta, da so razdalje med koloidnimi delci v kristalu okoli 1000 krat 
večje kot v običajnih kristalih. Fotonski kristal ima nenavadne svetlobne lastnosti, ki jih 
najbolje lahko pojasnimo na primeru fotonskih kristalov iz Narave. Vsi poznamo in 
občudujemo nenavadno živopisno obarvana krila metuljev, zato se vprašamo, od kod 
izvirajo te barve. Obarvanost metuljevih  kril je očitno posledica dejstva, da takšno krilo 
odbija samo en del spektra sončeve svetlobe, ki vpada na površino krila. Pogled v 
mikroskopsko strukturo krila nam pokaže, da je krilo zgrajeno iz prozorne snovi, ki je  
prostorsko pravilno razporejena. Metuljevo krilo je torej fotonski kristal in ima zaradi tega 
to posebno lastnost, da iz vpadajoče bele (sončne) svetlobe odbije samo del spektra, 
drugi del pa prepusti. Ker človeško oko zazna samo odbiti del spektra bele svetlobe, to
dojamemo kot barvo. To preprosto dejstvo lahko učinkovito izkoristimo za usmerjanje 
svetlobe, saj fotonski kristal očitno deluje kot idealno zrcalo za določeno barvo svetlobe. 
Iz tega lahko sklepamo, da je s primerno prostorsko razporeditvijo majhnih prozornih 
delcev torej mogoče izdelati fotonska miniaturna vezja, po katerih lahko vodimo svetlobo 
po poljubnih poteh. Fizika nam sicer pokaže, da se svetloba v takšnih kristalih obnaša 



podobno, kot se elektroni obnašajo v trdnih kristalnih strukturah sodobnih 
mikroelektronskih vezij. V zadnjih desetih letih smo bili na področju fotonike priča 
izjemnemu povečanju zanimanja in števila raziskav tehnologije izdelave pravilnih 
fotonskih struktur in načinov upravljanja svetlobe, vendar so tehnološke rešitve, ki jih 
dosežemo z obstoječimi pristopi slabe. Očitno so potrebni radikalno različni pristopi.

Tekoči kristal povzroči spontano rast 
fotonskih koloidnih kristalov
V raziskavah smo se osredotočili na prozorne 
koloidne delce mikroskopskih dimenzij v 
tekočem kristalu. Ugotovili smo, da ima tekoči 
kristal nenavaden učinek na dodane steklene 
delce in nanje deluje s silami. Te sile so očitno 
posledica narave tekočega kristala, to je 
njegove spontane urejenosti, saj podobnih 
pojavov ne opazimo v običajnih tekočinah. Še 
več, ugotovili smo, da je mogoče v tekočem 
kristalu zgraditi geometrijsko izjemno pravilne 
dvodimenzionalne fotonske kristale. Pri tem si 
pomagamo s posebno pripravo, ki jo 
imenujemo laserska pinceta. Rezultati naših 
raziskav sil, ki jih na delce posredujejo tekoči 
kristali in s katerimi je mogoče zgraditi izjemno 
stabilne fotonske strukture, so bili objavljeni leta 
2006 v prestižni mednarodni reviji Science. Ta 
članek je bil med prvimi znanstvenimi članki v 
reviji tako 

visokega ranga, ki so ga objavili izključno domači, 
slovenski avtorji. Raziskave so torej plod izključno 
domačega znanja in idej. V naslednjih treh letih smo 
v okviru raziskav odkrili še izjemno bogato družino 
dvodimenzionalnih fotonskih kristalov, kar je v svetu 
sprožilo izjemno zanimanje. Rezultate raziskav smo 
objavili v vrsti člankov v uglednih mednarodnih 
revijah, gostovali smo tudi na mnogih mednarodnih 
konferencah, kjer smo predstavili svoje dosežke.

Svetlobne resonance v majhnih kroglicah iz
tekočega kristala
Raziskave fotonskih struktur, ki jih opazimo v 
nematskih koloidih, so nas po naključju pripeljale do 
drugega pomembnega dosežka v letu 2009, torej 
samo tri leta po objavi v reviji Science. Raziskovali 
smo obnašanje drobnih kapljic tekočega kristala, ki 
se spontano tvorijo v vodi ali kakšni drugi običajni 
tekočini. Podobne sisteme so znanstveniki sicer že 
zelo obširno raziskovali v osemdesetih letih, vendar 
jih ni zanimalo, kaj se dogaja s svetlobo, ki jo 
ustvarimo znotraj takšne kapljice. V naših poskusih 
smo ugotovili, da ima ena sama takšna kapljica 

Na naslovnici septembrskega 
izvoda prestižne revije Nature 
Photonics je izšla slika, ki opisuje 
kroženje svetlobe v 
tekočekristalnih mikroresonatorjih, 
odkritih v laboratoriju na Institutu 
J.Stefan v Ljubljani (vir Nature 
Publishing Group).

Fotonski kristal, narejen v 
laboratoriju na Institutu J. Stefan, 
objavljen v članku v prestižni reviji 
Science (objava z dovoljenjem 
AAAS).



nenavadno lastnost: svetloba, ki jo ustvarimo v takšni kapljici, je v njej lahko ujeta. 
Predstavljamo si lahko, da se svetloba zaporedoma odbija na meji kapljice in zunanjega 
sredstva zaradi istega vzroka, kot je svetloba ujeta v steklenem vlaknu, to je totalnega 
odboja. Zaradi zaporednih odbojev svetloba kroži po notranji strani kapljice. Če je njena 
pot takšna, da se po enem obhodu vrne v izhodiščno točko z enakim stanjem, pravimo, 
da je izpolnjen pogoj resonance. Kapljica torej deluje kot resonančna votlina za 
svetlobno valovanje, podobno kot resonančni deli glasbenih instrumentov delujejo kot 
akustični resonatorji za zvok. Pri raziskavah pa nas je čakalo še prav posebno 
presenečenje: ugotovili smo, da je mogoče barvo krožeče svetlobe uravnavati z zunanjo 
napetostjo. Ta namreč povzroči podobne pojave, kot se dogajajo v ploskih LCD ekranih 
in spremeni optične lastnosti kapljice. Raziskave so pokazale na presenetljivo velik 
obseg električnega uglaševanja barve svetlobe v tekočekristalnem resonatorju, ki je 
skoraj stokrat večji od do sedaj poznanih pojavov v trdni snovi. Odkritje je sprožilo veliko 
zanimanje urednikov vodilne revije s področja fotonike, Nature Photonics, ki je v 
septembrskem izvodu objavila naš članek, slika z ilustracijo odkritega pojava pa je bila 
objavljena celo na naslovnici revije. Naj omenim, da so tudi pri tej objavi sodelovali 
izključno domači znanstveniki.

Zaključek
Naj za zaključek povzamem misel, da naravoslovje še zdaleč ni izčrpalo vsega 
bogastva, ki ga skriva Narava in da nas v prihodnosti čaka še mnogo razburljivih in v 
tem času nepredstavljivih odkritij. Slovenski naravoslovci smo s svojimi idejami in 
rezultati dokazali, da se lahko uvrščamo v sam svetovni vrh.
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