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Z objavo so povezana še naslednja dela s področja 
topologije nematskih defektov: 







Zanima nas, kaj se zgodi, ko v tekoči kristal damo 
majhne steklene-koloidne kroglice? 

Zakaj se pojavijo črne točke in kaj so? 

+ 

(photo M.Vilfan) 

Slika kroglice, kot jo vidimo pod optičnim mikroskopom 



Topološki kvadrupol, elastični kvadrupol 

Orientacijski red (sidranje) molekul 
na zaključeni ploskvi 



„Saturnov obroč“ je v resnici defektna zanka-napaka v tekočem kristalu.  



2007: računalniške simulacije pokažejo, da takšne zanke 
lahko obkrožajo in tesno vežejo tudi par kroglic 

M. Ravnik in S.Žumer 



2007: uporabili smo svetlobo, da smo z zanko povezali dve kroglici 

“osmica“  
M.Ravnik et al., Phys. Rev. Lett. (2007)  



N=2 N=3 N=4 N=5 

N=6 N=7 
N=8 

februar 2008: pod mikroskopom prvič opazimo 
nenavadno povezane koloidne kroglice 

Ali so to koloidni vozli in spleti? 





Primer spleta: "Hopfov" splet 



Primer vozla: "trefoil" vozel (trilist) 



Ali je to zares trilist? 

Dovoljeni so Reidemeisterjevi premiki, glajenje zanke 



spletanje "Hopfovega spleta" tkanje "trilist" vozla 

Za spletanje in vozlanje uporabljamo lasersko svetlobo 





trefoil two-component link Granny knot 

“režemo in prevežemo linije” 

Kaj naredimo z optično pinceto? 



Pomembnost odkritja: v tekočih kristalih lahko 
spletemo in zavozlamo poljuben vozel ali splet! 

Vozlamo in spletamo tenzorsko polje urejenosti 



Primer: Borromejski obroči 



Vozli in spleti na 4 x 4 koloidnem skupku: 

Prva opažanja vozlov in spletov Y. Bouligand J. Physique (France) 35, 959(1974). 

Knotted optical fields: W.T.M.Irvine and Bouwmeester, Nat.Phys. 4, 716(2008); 

M.R.Dennis et al. Nat.Phys. 6, 118(2010). 





Obisk predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka v laboratoriju na IJS 
17. oktobra 2011  



Kronologija raziskav: 

• februar 2008: prva naključna opažanja spontano nastalih vozlov in spletov 

• februar-junij 2009 prve ideje o vozlih in spletih 

• poletje 2009-poletje 2010: študij topologije, nove ideje in „velika“ slika 

• jesen in zima 2010: priprava članka 

• 15. marec 2011: članek poslan v revijo Science  

• januar 2011: članek poslan v revijo Nature in zavrnjen 

• 12. maj 2011: članek sprejet z odličnimi recenzijami 

• 1. julija 2011: objava članka v reviji Science s posebnim uvodnikom 
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