
C daļa       Nematisko šķidro kristālu optiskās īpašības: 
 

 
Paralēli orientētas šķidrā kristāla šūnas elektrooptiskās pārslēgšanās 

raksturlielums 

 

I. Ievads 

 

Homogēna paralēli orientēta šķidrā kristāla šūna 

 

Paralēli orientētai šķidro kristālu šūnai molekulu orientācijas virzieni uz priekšējās un 

aizmugurējās virsmas ir paralēli, skat. 4.attēlu. Kad lineāri polarizēta gaisma krīt uz 

paralēli orientētu šķidrā kristāla šūnu tā, ka tās polarizācijas virziens ir paralēls 

molekulu orientācijas (mikrorievu izveidošanas) virzienam, notiek tikai fāzes izmaiņa 

(modulācija), jo gaismas stars izplatās cauri šūnai kā ekstraordinārs stars.  

 

 
 

 

 

4.attēls. Homogēna paralēli orientēta šķidrā kristāla šūna 

 

Savukārt, ja lineāri polarizētas gaismas stars normāli krīt uz paralēli orientētu šūnu, 

bet gaismas polarizācijas virziens veido  = 45
o
 ar molekulu orientācijas virzienu, skat. 

8.attēlu C daļā, parādās fāzu nobīde, jo ordinārais un ekstraordinārais stars izplatās 

cauri šķidrā kristāla šūnai ar dažādiem ātrumiem. Šajā =45
o
 shēmā paralēli orientētas 

šķidro kristālu šūnas normēta giasmas caurlaidība uzrakstāma šādi: 
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Fāzu nobīde  izsakāma kā 

δ= 2πd Δn (V,λ) /λ, 

kur d ir šķidrā kristāla slāņa biezums,  ir gaismas viļņa garums gaisā, V ir pieliktā 

maiņsprieguma efektīvā vērtība un n - kā funkcija no  un V, ir šķidrā kristāla 

dubultlaušana. Jāatzīmē, ka gadījumā, kad V = 0, laušanas koeficientu starpībai n 

(=ne – no) un fāzu nobīdei  ir maksimālās vērtības. Lielums n samazinās, kad 

palielinās spriegums V. 

 Vispārīgā gadījumā ir spēkā intensitāšu sakarības: 
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T , 

kur indeksi  ‖ un ⊥   norāda, ka analizatora caurlaidības ass ir atbilstoši paralēla 

Šķidrā kristāla molekulas 

Stikla pamatne (ISO+PI) 



un perpendikulāra polarizatora caurlaidības asij. 

 

II. Eksperiments un aprēķini 

 

1. Aizvieto 90
o
 TN šūnu ar paralēli orientētu šķidro kristālu šūnu. 

 

2. Izveido  = 45
o
 konfigurāciju pie sprieguma V = 0, kā parādīts 8.attēlā. Ieregulē 

analizatora caurlaidības asi perpendikulāri polarizatora caurlaidības asij. Tad griez 

paralēli orientēto šūnu, līdz caurizgājušās gaismas intensitāte sasniedz maksimālo 

vērtību ( T ). Šādi iekārta tiek ieregulēta 45
o
 darba režīmā. Nolasi  T   intensitātes 

vērtību un pēc tam izmēri caurizgājušās gaismas intensitāti 
||

T , kad analizatora 

caurlaidības ass noorientēta paralēli polarizatora asij (arī pie V = 0). 

 

 

 
 

 

8.attēls. Eksperimentālās iekārtas shēma. (ar bultiņu L parādīts šķidrā kristāla 

molekulu optiskās ass virziens)  

 

 

Uzdevums C-(1)     (2.5 punkti) 

Pieņem, ka lāzera gaismas viļņa garums vienāds ar 650 nm, šķidrā kristāla slāņa 

biezums - 7.7 m., Aptuveni zināms arī, ka n  0.25. Izmantojot izmērītos    T  

un      

||
T  lielumus, izrēķini precīzu fāzu nobīdes lielumu  un precīzu dubultlaušanas n 

lielumu šķidro kristālu šūnai pie V = 0. 

 

 

3. Līdzīgi kā iepriekšējā eksperimentā (1), pie  = 45
o
 konfigurācijas ar frekvenču 

ģeneratoru palīdzību pievadi 100 Hz taisnstūrveida spriegumu šūnas stikla pamatnes 

Šķidrā kristāla šūna 

Polarizators 

Analizators 
T⊥  virziens 

||
T

  virziens 



elektrodiem, maini spriegumu (Vrms) no 0 līdz 7.2 voltiem un uzņem elektrooptiskās 

pārslēgšanās līkni (intensitātes
||

T  atkarību no sprieguma Vrms). Analizatora 

caurlaidības asij jābūt paralēlai ar polarizatora caurlaidības asi.  

(Norāde: lai palielinātu
||

T mērīšanas precizitāti, ir noderīgi uzņemt arī T  

pārslēgšanās līkni.  Dati par  T   turpmākajos uzdevumos nebūs vajadzīgi). 

 

* Straujas eksperimentālo datu izmaiņas apgabalos veic mērījumus biežāk (it 

īpaši, 0.5-4.0 voltu spriegumu apgabalā) 

 

Uzdevums C-(2)     (3.0 punkti) 

Veic mērījumus, ieraksti tabulā un uzzīmē elektrooptiskās pārslēgšanās grafiku  kā 

intensitātes 
||

T   atkarību no sprieguma paralēli orientētai šķidro kristālu šūnai pie  

= 45
o
 konfigurācijas. 

 

 

Uzdevums C-(3)     (2.0 punkti) 

No elektrooptiskās pārslēgšanās datiem atrodi ārējā pieliktā elektriskā sprieguma 

vērtību V . 

Norāde: *  V ir pieliktais spriegums, kas šajā anizotropiskajā šķidro kristālu šūnā 

izsauc fāzu nobīdi par  (vai 180
o
). 

* Atceries, ka n ir atkarīgs no pieliktā sprieguma un n samazinās, ja spriegums 

palielinās. 

* Lai noteiktu precīzu V lielumu, iespējams, būs nepieciešama interpolācija. 

 

 

 


