
B daļa       Nematisko šķidro kristālu optiskās īpašības: 

90
o
 nematisko šķidro kristālu šūnas (turpmāk tekstā - 90

o
 TN šūnas) elektrooptiskās 

pārslēgšanās raksturlielums 

 

Ievads 

1. Šķidrie kristāli 

Šķidrais kristāls (liquid crystal - LC) ir vielas stāvoklis starp kristālisku cietu vielu un 

amorfu šķidrumu. Nematiskie šķidrie kristāli ir organiski savienojumi, kuri sastāv no 

garām adatveida molekulām. Šo molekulu orientāciju var viegli mainīt un kontrolēt ar 

ārēja elektriskā lauka palīdzību. Visās šķidro kristālu ierīcēs nepieciešama viendabīga vai 

labi kontrolējama molekulu orientācija. Šajā eksperimentā izmantotās šķidro kristālu 

šūnas struktūra ir parādīta 1.attēlā. Stikla pamatnes vispirms ir pārklātas ar elektriski 

vadošu, bet optiski caurlaidošu indija – alvas oksīda (ISO) slāni un pēc tam – ar plānu 

orientēt iespējamu poliimīda (PI) kārtiņu. Šīs poliimīda virsmas pēc tam tika notīrītas ar 

papīru, kas paredzēts lēcu virsmu tīrīšanai, ar mērķi radīt mikrorievas. Šomikrorievu 

virzienā iespējams noorientēt šķidrā kristāla molekulas, kuras novietotas starp poliimīda 

slāņiem. Šāda metode ļauj sasniegt labu šķidrā kristāla molekulu orientāciju uz pamatnes 

virsmām un, sekojoši, arī visā nematiskā šķidrā kristāla slānī sasniegt viendabīgu 

molekulu orientāciju. Molekulu orientācijas virziens nosaka šķidrā kristāla polarizācijas 

īpašības (t.s. optiskās ass virzienu). 

 

1.attēls. Šķidrā kristāla šūnas struktūra 

 

Šķidrā kristāla šūnai piemīt t.s. gaismas dubultlaušanas īpašība, kuru var izskaidrot, 

ievedot divus galvenos laušanas koeficientus. Kad gaisma izplatās optiskās ass virzienā, 

visas polarizācijas komponentes izplatās cauri kristāla ar vienādu ātrumu  
o

o
n

c
v  , kur 

no tiek saukts par ordināro laušanas koeficientu. Ja gaisma izplatās perpendikulāri 
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optiskās ass virzienam, tad, vispārīgā gadījumā, ir divi izplatīšanās ātrumi. Kad 

polarizētas gaismas elektriskā lauka intensitātes vektora svārstību virziens ir 

perpendikulārs (vai paralēls) optiskajai asij, tad gaisma izplatās ar ātrumu 
o

o
n

c
v       

(vai
e

e
n

c
v  , kur ne tiek saukts par ekstraordināro laušanas koeficientu). Dubultlaušana 

(optiskā anizotropija) tiek definēta kā starpība starp ekstraordināro un ordināro laušanas 

koeficientu n  ne - no . 

 

 

2. Nematiskā šķidrā kristāla šūna ar 90
o
 pagrieziena iespēju (90

o
 TN šūna)  

 

Nematiskā šķidrā kristāla šūnai ar 90
o
 pagrieziena iespēju, kas parādīta 2.attēlā, 

aizmugurējās virsmas molekulu orientācijas virziens ir pagriezts par 90
o
 attiecībā pret 

priekšējās virsmas molekulu orientācijas virzienu. Priekšējā virsma ir noorientēta paralēli 

polarizatora caurlaidības asij.  

 

 

 
2.attēls. Šķidrā kristāla šūna ar 90

o
 pagrieziena iespēju  

 

Uz polarizatoru krītošā nepolarizētā gaisma tiek pārveidota par lineāri polarizētu gaismu. 

Kad lineāri polarizēta gaisma izplatās cauri 90
o
 TN šūnai, tās polarizācija izmainās 
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atbilstoši šķidrā kristāla molekulu orientācijas virzienam (polarizētas gaismas izplatīšanās 

ātrumu nosaka ekstrordinārais laušanas koeficients). Tādējādi no šūnas izejošais stars 

paliek lineāri polarizēts, vienīgi polarizācijas virziens ir pagriezies par 90
o
 (to sauc par ne 

polarizācijas plaknes griešanas efektu, līdzīgi iespējams noteikt arī no polarizācijas 

plaknes griešanas efektu). Izmantojot 90
o
 TN šūnu t.s. normālā "tumšajā režīmā", 

analizatora (otrā polarizatora) caurlaidības ass ir novietota paralēli pirmā polarizatora 

caurlaidības asij, skat. 3.attēlu. Taču, kad šūnai pieliktais spriegums V pārsniedz 

sprieguma kritisko vērtību Vc, šķidrā kristāla molekulas cenšas noorientēties ārējā 

elektriskā lauka virzienā, kurš sakrīt ar gaismas izplatīšanās virzienu. Līdz ar to 

polarizācijas sekošanas efekts šķidrā kristāla šūnā tiek ievērojami samazināts, un gaisma 

iet cauri analizatoram. Šīs elektrooptiskās pārslēgšanās raksturotājlielums – koeficients  

tiek ievests kā attiecība (V90 – V10 )/V10, kur V10 un V90 ir tādi pieliktie spriegumi, kuru 

darbības rezultātā izejošās gaismas intensitāte sasniedz atbilstoši 10% un 90% no 

maksimālās gaismas intensitātes vērtības. 

 

 

 

 

3.attēls. 90
o
 TN šūnas tumšā režīma shēma  

 

II. Eksperiments un aprēķini 

 

1. Ievieto 90
o
 TN šūnu starp diviem polarizatoriem, kuriem caurlaidības asis orientētas 

paralēli. Tad ar frekvenču ģeneratora palīdzību pievieno 100 Hz taisnstūrveida spriegumu 

šūnas elektrodiem un maini spriegumu (Vrms) no 0 līdz 7.2 voltiem. 

 

* Straujas eksperimentālo datu maiņas apgabalos veic mērījumus biežāk. 
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Uzdevums B-(1) (5.0 punkti) 

Veic mērījumus, ieraksti tabulā un uzzīmē  90
o
 TN šūnas elektrooptiskās pārslēgšanās 

grafiku (intensitātes J atkarību no sprieguma Vrms) un nosaki pārslēgšanās koeficientu , 

kur  tiek definēts kā attiecība (V90–V10)/V10. 

 

 

Uzdevums B-(2) (2.5 punkti) 

Nosaki 90
o
 TN šūnas sprieguma kritisko vērtību Vc. Uzzīmē grafiku un detalizēti parādi, 

kā šī sprieguma vērtība tika noteikta. 

Norāde. * Kad ārējā elektriskā lauka spriegums pārsniedz kritisko vērtību, gaismas 

caurlaidība ļoti strauji un pēkšņi palielinās. 

 


