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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Рідкий кристал (РК) є унікальним типом 

м'якої конденсованої речовини, що поєднує в собі властивості ізотропної рідини та твердого 

кристалу. У рідких кристалах проявляються такі електро- та магнітооптичні явища, що не ма-

ють аналогів у твердих тілах та ізотропних рідинах (наприклад, твіст-ефект, ефект "гість-

господар" тощо) [1*]. Не зважаючи на текучість та відносно великі теплові флуктуації орієнтації 

директора, мезофазі притаманна наявність дальнього орієнтаційного порядку молекулярної 

структури. 

Цілий ряд унікальних магніто- і електрооптичних властивостей мезофази, таких, як висо-

ка чутливість до зовнішніх електромагнітних полів, оптична анізотропія тощо лягли в основу 

широкого практичного застосування РК [2*], зокрема, в дисплейних технологіях. Не дивлячись 

на значні досягнення в області фізики рідких кристалів, дослідження, спрямовані, зокрема, на 

покращення функціональних властивостей рідкокристалічних дисплеїв, залишаються в центрі 

уваги дослідників. Так, технологічні застосування РК тісно пов'язані з можливостями керування 

орієнтаційним впорядкуванням мезофази в РК-комірці, яка є базовим конструктивним елемен-

том будь-якого РК-пристрою відображення інформації. Як відомо, обмежуючі поверхні комірок 

РК, змінюючи структуру і властивості приповерхневого шару РК, впливають на структурні вла-

стивості об’єму РК-комірки і тим самим визначають величини порогових полів та швидкодію 

РК-елементів. Таким чином, орієнтаційне впорядкування в об'ємі комірки РК суттєво залежить 

від умов для директора на її підкладках, а саме, величини енергії зчеплення, напрямку осі легко-

го орієнтування директора тощо [3*]. Виявляється, що вісь легкого орієнтування директора, на-

ведена на полімерній підкладці РК-комірки, зокрема, методом фотоорієнтування, може зміню-

вати свою орієнтацію в низькочастотному магнітному або електричному полі [4*,5*]. Це впливає 

на рівноважну конфігурацію поля директора в комірці РК та відкриває можливості створення 

керованих зовнішніми полями умов для директора на орієнтуючій поверхні [6*,7*]. 

На шляху створення малопотужних рідкокристалічних дисплеїв з високою роздільною 

здатністю багатообіцяючими виявилися бістабільні рідкокристалічні системи. Такі системи ле-

жать, зокрема, в основі технології ZBD, яка дозволяє створювати ергономічні пристрої відо-

браження інформації. Однією з таких РК-систем є нематичний рідкий кристал (НРК) у плоскій 

комірці з принаймні однією просторово модульованою поверхнею у формі періодичної гладкої 

або ламаної лінії [8*]. На відміну від елементу стандартного РК-дисплея, який вимагає постій-

ного живлення, бістабільним РК-системам живлення потрібно тільки для перемикання між різ-

ними оптичними станами, які зумовлені двома або більше стійкими структурними конфігураці-

ями директора з близькими за величиною значеннями вільної енергії. Стани директора, між 

якими здійснюється перемикання, можуть, зокрема, містити дефекти структури (типу дискліна-

цій), які зумовлені рельєфною поверхнею, наявністю в РК флексополяризації, домішок тощо. У 

цьому випадку переключення між щонайменше двома рівноважними станами може полягати в 

утворенні та анігіляції дефектів структури поля директора при орієнтаційному переході РК на 

одній з поверхонь комірки в результаті порівняно слабкої дії зовнішнього електричного поля 

або ультрафіолетового опромінення [9*]. Моделювання роботи бістабільних РК-систем з метою 

встановлення найбільш оптимальних режимів їх роботи вимагає знання структури поля дирек-

тора в кожному стійкому стані. Наявність дефектів в об’ємі РК і просторової модуляції поверхні 

підкладки роблять задачу розрахунку поля директора технічно складною.  

Виходячи з вище наведеного, розвиток теорії орієнтаційного впорядкування в обмеже-

них комірках нематичних рідких кристалів з просторово модульованою поверхнею та керова-

ними зовнішніми полями умовами для директора на поверхні комірки є актуальною задачею  
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як з точки зору практичного застосування РК-систем, так і фундаментальних досліджень у фі-

зиці рідких кристалів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова робота є 

частиною досліджень, що проводились на кафедрі теоретичної фізики фізичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 

комплексної наукової програми "Конденсований стан – фізичні основи новітніх 

технологій". Зміст дисертації був узгоджений з планами роботи кафедри за 

держбюджетною темою "Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного поля з 

конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами і 

метаматеріалами" (№ДР 0116U002563). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розвиток теорії впливу поверхні та 

електричного поля на орієнтаційне впорядкування комірки нематичного рідкого кристалу.  

Для досягнення мети дисертаційної роботи необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

1. Вивчити орієнтаційне впорядкування нематичного рідкого кристалу в плоскій 

комірці з принаймні однією гладкою просторово модульованою поверхнею. 

2. Дослідити орієнтаційне впорядкування електричним полем нематичного рідкого крис-

талу в планарній комірці з керованими цим полем межовими умовами. 

3. Дослідити вплив електричного поля на орієнтаційне впорядкування нематичного рід-

кого кристалу з від'ємною анізотропією статичної діелектричної проникності в гомеотропній 

комірці з межовими умовами, керованими електричним полем. 

4. Вивчити вплив електричного поля на орієнтаційне впорядкування нематичного рідко-

го кристалу з додатною анізотропією статичної дієлектричної проникності в гомеотропній 

комірці з керованими цим полем межовими умовами. 

Об'єкт дослідження — взаємодія нематичного рідкого кристалу з обмежуючою 

поверхнею та зовнішнім електричним полем. 

Предметом дослідження — орієнтаційні явища в просторово обмеженому 

нематичному рідкому кристалі в присутності електричного поля. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційної роботи використовуються 

методи теоретичної фізики, а саме: варіаційні методи, методи теорії функції комплексної 

змінної, методи математичної фізики, класичної електродинаміки та математичного 

моделювання, аналітичні та числові методи розв'язку диференціальних та трансцендентних 

рівнянь. 

Наукова новизна отриманих результатів. 
1. Аналітично розраховано двовимірні рівноважні конфігурації поля директора 

нематичного рідкого кристалу в комірці, обмеженій паралельними плоскою і гладкою  

просторово модульованою поверхнею синусоподібної форми.  

2. Розвинуто теорію динаміки планар-планарної переорієнтації електричним полем 

директора нематичного рідкого кристалу в комірці, на підкладці якої вісь легкого 

орієнтування директора проковзує під впливом електричного поля. 

3. Розвинуто теорію динаміки гомеотроп-планарної переорієнтації електричним 

полем директора нематичного рідкого кристалу як з додатньою, так і від’ємною 

анізотропією статичної діелектричної проникності в комірці, на підкладці якої має місце, 

зумовлене електричним полем, проковзування осі легкого орієнтування директора. 

4. Досліджено характер орієнтаційної нестійкості нематичного рідкого кристала. У 

випадку порогової орієнтаційної нестійкості встановлено величини порогів переходу 

Фредерікса.  
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5. Розраховано характерні часи ввімкнення/вимкнення системи та досліджено їх залеж-

ності від параметрів комірки нематичного рідкого кристалу та величини прикладеної 

напруги. 

6. Досліджена часова поведінка коефіцієнта проходження через комірку нематичного 

рідкого кристалу нормально падаючого лінійно поляризованого світлового пучка в усіх 

випадках переорієнтації директора електричним полем.  

Практичне значення отриманих результатів. 
Проведені в дисертаційній роботі теоретичні дослідження поглиблюють розуміння 

механізму контрольваного зовнішнім електричним полем впливу на орієнтаційну 

перебудову директора в просторово обмежених нематичних рідких кристалах, яка знайшла 

широке технологічне застосування. Отримані результати можуть бути використані при 

конструюванні рідкокристалічних дисплеїв та електрооптичних пристроїв на базі комірок 

нематичних рідких кристалів, на обмежуючій поверхні яких нанесено орієнтуюче 

полімерне покриття, чутливе до впливу зовнішнього електричного поля. Проведені 

теоретичні дослідження також можуть знайти застосування, зокрема, в технології ZBD при 

конструюванні ергономічних пристроїв відображення інформації. На додаток, знання 

положення дефектів в об’ємі мезофази є необхідним у дослідженнях із захоплення та 

впорядкування наночастинок системами топологічних дефектів у рідкокристалічних 

комірках. 

У цілому, результати дисертаційного дослідження можуть використовуватися в 

подальших як експериментальних, так і теоретичних дослідженнях рідких кристалів і 

нематичних зокрема. Також, результати проведеного дослідження можуть використо-

вуватися в навчальних курсах, зокрема, таких як “Фізика рідких кристалів”. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, наукові положення  і 

висновки, що складають суть дисертації і виносяться на захист, отримано та 

сформульовано здобувачем особисто. Здобувач брав участь в обговоренні та аналізі 

отриманих результатів з науковим керівником д.ф.-м.н., доц. Леднеєм М.Ф. 

Особистий внесок здобувача в роботи [1-7], виконані в співавторстві, визначається 

наступним чином. У роботі [1] на паритетній основі брав участь у побудові теорії взаємодії 

електромагнітних хвиль на дифракційній гратці директора в діелектричному хвилеводі з 

шаром НРК. Аналітичні розрахунки виконані на паритетній основі. Здобувачем особисто 

проведені числові розрахунки інтенсивності сигнальної моди на виході діелектричного 

хвилевода та досліджена залежність цієї інтенсивності від параметрів хвилевода. Ним 

особисто розрахована область частот, у якій має місце відбиття електромагнітних хвиль від 

періодичної структури нематичного шару (область непропускання хвилевода). На 

паритетній основі брав участь в аналізі та обговоренні отриманих теоретичних результатів 

та перспектив їх використання при розробці та конструюванні приладів інтегральної 

оптики. 

У роботах [2,3] на паритетній основі брав участь у побудові методу розрахунку 

рівноважних двовимірних конфігурацій поля директора нематичного рідкого кристалу в 

плоскій комірці з однією просторово модульованою поверхнею. Здобувачем особисто 

розроблено програми і проведено числові розрахунки рівноважних конфігурацій поля 

директора як у випадку наявності дефектів структури в об’ємі рідкого кристалу, так і при 

їх відсутності. Ним виконані числові розрахунки рівноважних відстаней від 

дисклінаційних ліній до рельєфної поверхні та досліджено їх залежність від параметрів 

комірки. На паритетній основі брав участь в аналізі та обговоренні результатів 

теоретичного дослідження. 
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У роботах [4-6] на паритетній основі брав участь у побудові теорії планар-планарної 

та гомеотроп-планарної переорієнтації електричним полем директора нематичного рідкого 

кристалу в комірці, на поверхні якої має місце зумовлене електричним полем 

проковзування осі легкого орієнтування директора. Аналітичні розрахунки виконані під 

керівництвом наукового керівника. Отримані рівняння для знаходження величин порогів 

орієнтаційної нестійкості, знайдені значення часів ввімкнення та вимкнення системи. 

Здобувачем розроблені програми та чисельно розраховані величини порогів орієнтаційної 

нестійкості, часові залежності директора та легкої осі, часові залежності коефіцієнта 

проходження через комірку НРК лінійно поляризованого світлового пучка. Зокрема, у 

роботі [6] здобувачем шляхом поріняння експериментальних даних з результатами 

теоретичного дослідження було встановлено відповідні значення коефіцієнта в'язкості 

рухомої легкої осі та параметра впливу електричного поля на останню. На паритетній 

основі брав участь в обговоренні та аналізі результатів досліджень, їх інтерпретації та 

формулюванні висновків.  

У роботі [7] на паритетній основі брав участь у побудові методу розрахунку 

рівноважних плоских конфігурацій поля директора нематичного рідкого кристалу в 

однозв’язаній області обмеженій кусково гладкою кривою. Здобувачем особисто 

розроблені програми та проведені числові розрахунки рівноважних плоских конфігурацій 

поля директора нематичного рідкого кристалу, що частково заповнює жолоб у формі 

півциліндра. Ним чисельно розраховано рівноважну відстань від лінії дисклінації до дна 

жолоба в залежності від висоти шару нематика. На паритетній основі брав участь в 

обговоренні та аналізі результатів теоретичного дослідження, перспектив застосування 

розробленого методу до вирішення інших задач фізики рідких кристалів. 

Здобувач брав активну участь у підготовці до публікації статей [1-7] та тез 

доповідей [8-20]. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи були представлені на 5-ти 

міжнародних конференціях: XXII Galyna Puchkovska International School-Seminar 

Specrtoscopy of Molecules and Crystals (Chynaiyovo, Ukraine, 2015), 16th International Young 

Scientists Conference: Optics and High Technology Material Science SPO 2015 (Kyiv, Ukraine, 

2015), 7th International Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems (Kyiv, Ukraine, 

2016), 26th International Liquid Crystal Conference (Kent, Ohio, USA, 2016), XXIII Galyna 

Puchkovska International School-Seminar Specrtoscopy of Molecules and Crystals (Kyiv, 

Ukraine, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових робіт, 

серед яких 7 статей у наукових фахових виданнях [1-7] та 13 тез доповідей на міжнародних 

наукових фахових конференціях, вказаних вище [8-20]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складаєтся з вступу, чотирьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел із 137 найменувань. Дисертація містить 

42 рисунки. Повний обсяг дисертації складає 144 сторінок машинного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтований вибір теми дослідження, сформульовані мета та задачі дослі-

дження, описана наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, вказаний осо-

бистий внесок здобувача та приведена апробація результатів дисертаційної роботи. 

Перший розділ присвячений опису основних понять фізики рідких кристалів та їх власти-

востей, а саме, впливу обмежуючих поверхонь на орієнтаційне впорядкування нематичного 
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рідкого кристалу, пружним деформаціям та дефектам структури поля директора, діелектричним 

та електрооптичним властивостям нематичної мезофази. 

У другому розділі приведений розрахунок рівноважних двовимірних конфігурацій поля 

директора нематичного рідкого кристалу в комірці, обмеженій паралельними плоскою та прос-

торово модульованою поверхнями. 

На початку розділу приведено огляд наукових публікацій, присвячених розрахунку поля 

директора в бістабільних рідкокристалічних системах на базі плоскопаралельної комірки з при-

наймні однією рельєфною поверхнею. 

У п.2.1  приведений аналітичний метод дослідження двовимірних рівноважних конфігу-

рацій поля директора в комірці НРК з однією плоскою та іншою – рельєфною синусоподібної 

форми поверхнями. За умови різнотипного, проте нескінченно сильного зчеплення нематика з 

обмежуючими поверхнями в об’ємі НРК виникають дисклінаційні лінії сили 2/1 , паралельні 

до заглибин та гребенів рельєфної поверхні [9*] (див.рис.1). Рівноважний розподіл кута 

),( YX  директора в одноконстантному наближенні знаходиться з рівняння Лапласа

,0=, YX  отриманого в результаті варіювання функціоналу вільної енергії. 

 
Рис. 1. Геометрія задачі: L – товщина комірки, D ,  – глибина та період модуляції 

рельєфної поверхні, A , B – відстані від дисклінаційних ліній до модульованої поверхні  

 

Внаслідок періодичності задачі вздовж напрямку модуляції рельєфної поверхні розв’язок 

рівняння Лапласа шукається у виділеній області G  (див. рис. 1). Для цього застосовується 

конформне перетворення, що відображає область G  комплексної площини z  у верхню 

півплощину комплексної площини  , де і шукається розв’язок задачі. Конформне 

відображення вдається побудувати лише для спеціально вибраного вигляду гладкої кривої 

 , що описує форму рельєфної поверхні (див.рис.1). Вигляд кривої   підбирається 

спеціальним чином для реальних значень геометричних параметрів комірки, а саме, її 

найбільшої товщини L , глибини D  та періоду   модуляції рельєфної поверхні, так що 

вигляд кута   орієнтування директора вдається знайти аналітично. Отриманий розподіл 

кута   є функцією параметрів L , D ,   та відстаней A  і B  від дефектів до заглибин та 

гребенів рельєфу модульованої поверхні. Для заданих L , D  і   значення рівноважних 

відстаней A  і B  знаходяться шляхом мінімізації вільної енергії для отриманого розподілу 

кута   директора. Встановлена область допустимих значень параметрів L , D  і   

комірки, при яких запропонований метод розрахунку поля директора є застосовним. 

Підкреслимо, що у наближенні великої товщини L  та малої глибини D  

модуляції крива    набуває вигляду синусоїди. 
Встановлено, що значення рівноважних відстаней від дефектів до модульованої 

поверхні монотонно збільшуються зі збільшенням товщини комірки (див.рис.2(а)). Проте,  
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                                      (а)                                                                                  (б) 

Рис. 2. Рівноважні відстані Aa 2  (суцільні лінії) і Bb 2  (штрихові) від дефектів 

до рельєфної поверхні як функції (а) товщини Ll 2  комірки, /d = 0.05(1); 0.1(2); 0.2 

(3); (б) глибини Dd 2  рельєфу. /l =0.58(1); 1.0(2); 1.4(3); 1.8(4); 2.2(5); 2.6(6); 3.0(7) 

 

починаючи з певного значення товщини комірки, рівноважні положення дефектів 

залишаються практично незмінними. Це значення товщини збільшується при зменшенні 

глибини модуляції рельєфної поверхні. Рівноважні відстані A  і B  до дефектів монотонно 

зменшуються при збільшенні глибини рельєфу модульованої поверхні, проте різниця 

BA  збільшується (див. рис. 2(б)). Як приклад,конфігурація поля директора при наявнос- 

ті дефектів в об’ємі НРК приведена на рис.3(а). За умови однотипної орієнтації директора 

на поверхнях комірки НРК незалежно від її товщини поле директора завжди буде неперер- 

 

 
                     (а)                                       (б) 

Рис. 3. Лінії директора при наявності (а) та відсут-

ності (б) дефектів. 10L мкм,  10 мкм, 1D мкм 

вним. У цьому випадку, викориcто-

вуючи запропонований метод кон-

формного відображення, знай-дений 

аналітичний вигляд поля директора, 

який наведено на рис. 3(б). 

У п.2.2 приведений аналітичний 

розрахунок бездефектної конфігурації 

поля директора у комірці НРК. За різ-

нотипної орієнтації директора на її 

поверхнях така неперервна конфігу-

рація (див.рис.4) виникає при пере-

вищенні товщиною комірки певного 

граничного значення cL . Результат 

отриманий для довільних значень 

енергій зчеплення НРК з поверхнями 

комірки. Розраховано вільні енергії 

комірки НРК з різнотипною орієнта-

цією директора на її поверхнях як фу-

нкції товщини комірки в обох випад-

ках наявності та відсутності дефектів  
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Рис. 4. Лінії поля директора при значеннях енергії KWL  зчеплення НРК з рельєфною і 

плоскою поверхнею 1 та 100, відповідно 

 

в об’ємі. Отримане в результаті порівняння розрахункових залежностей граничне значення то-

вщини cL  комірки узгоджується з результатом експериментальної роботи [9*]. 

У третьому розділі досліджується орієнтаційна нестійкість в електричному полі планарно 

орієнтованого НРК у комірці з керованими цим полем межовими умовами. 

На початку розділу приведено огляд літератури, присвяченої фізичним механізмам проко-

взування осі легкого орієнтування директора в площині підкладки комірки НРК.  

У п.3.1 розглядається комірка планарно орієнтованого НРК у зовнішньому постійному 

електричному полі E


, яке орієнтоване вздовж поверхні комірки перпендикулярно вихідній од-

норідній орієнтації директора. Зчеплення НРК з однією підкладкою комірки нескінченно силь-

не. На іншій полімерній підкладці із скінченною енергією зчеплення НРК допускається, зумов-

лене електричним полем, проковзування в площині підкладки осі e


 легкого орієнтування дире-

ктора. Відповідний внесок у густину поверхневої вільної енергії НРК такого впливу електрич-

ного поля вважається лінійним або квадратичним по величині напруженості останнього 

,dSEe
m

F m

S
SE )(=





  (1) 

у відповідності до того, дипольні моменти еластичних частин молекул полімерної підкладки є 

власними )1( m  чи наводяться )2( m  електричним полем. Тут   – параметр впливу елект-

ричного поля на легку вісь. 

У наближенні плоских деформацій директора в результаті мінімізації вільної енергії комі-

рки НРК отримуються рівняння та межові умови до нього для знаходження кутів відхилення 

),( tz  директора та )(t  рухомої легкої осі: 

,cossin
4

1
2

2

t
a

zz
K

E





   (2) 

,0),0(  tz  (3) 
 

,0)cos()sin(2 


 LLLzz WK  
(4) 

.sincos)cos()sin( 2
1

t
mm

LL EW   

 
(5) 

 
Тут позначено ),( tLzL  , 2K  – пружна стала НРК, 0| |  a  – анізотропія 

статичної діелектричної про-никності НРК, W – енергія зчеплення НРК з підкладкою Lz   

із рухомою легкою віссю, 1  – коефіцієнт об'ємної в'язкості НРК [10*,11*], 2  – коефіцієнт 

в'язкості легкої осі. У загальному випадку розв'язок рівняння (2), що задовольняє межовим 

умовам (3)-(5), знаходиться тільки чисельно. 
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Рис. 5. Залежності кутів L  директора 

(суцільні лінії) і   легкої осі (штрихові) у 

випадку 1m . 1 , 1=~ ,  thEE  

  

У п.3.2 розглядається вплив на легку 

вісь електричного поля, лінійний по напру-

женості E


 останнього (параметр 1m  в  

SEF  (1)). При напруженості E  електрич-

ного поля малої в порівнянні з величиною 

порога ath KLE  24)(  переходу 

Фредерікса при нескінченно сильному 

зчепленні НРК з підкладками комірки при 

відсутності проковзування легкої осі кути 

відхилення   директора та   легкої осі 

будуть малими. У наближенні   

1)/( 12  L  [5*,12*] із лінеаризова-

них по   і   рівняння (2) та межових 

умов (3)-(5) знайдені часові залежності 

кутів відхилення директора та рухомої 

легкої осі відповідно: 

,
)(1

exp1
1~)(

,
)(1

exp1
2

sin
32~),(

4

2
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 (6) 

де безрозмірні координата Lz , час )( 2
12 LtK   , енергія зчеплення 2KWL , па-

раметр )/(4=~
2Ka   на легку вісь електричного поля та напруженість останнього  

 thEEe  . Як видно із (6), орієнтаційна нестійкість НРК в електричному полі є 

безпороговою. Характерний час ввімкнення системи рівний 

,
)1(

2

2

K

L
ton



 
  (7) 

та не залежить від значень параметра   і коефіцієнта 1  об'ємної в'язкості НРК та 

зменшується зі збільшенням величини енергії зчеплення  .  

На рис.5 наведені часові залежності кутів відхилення L  директора і   рухомої 

легкої осі на поверхні Lz   комірки для декількох значень напруженості E  електричного 

поля, отримані в результаті числового розв'язку рівняння (2) з межовими умовами (3)-(5) 

для нематика 5CB товщини 10L  мкм. Коефіцієнти об'ємної в'язкості НРК і в'язкості 

легкої осі бралися рівними П 5.01   [13*],  смП 01.02   [6*,7*] відповідно. 

Встановлено, що з моменту ввімкнення електричного поля напруженості  thEE 5.0    

і до виходу системи в стаціонарний стан легка вісь завжди випереджатиме директор на 

поверхні Lz  . Найбільші деформації поля директора мають місце на поверхні з рухомою 

легкою віссю на відміну від випадку фіксованого положення легкої осі на обох підкладках 

комірки. В електричному полі напруженості  thEE 5.0  з моменту  ввімкнення  останнього 

до певного моменту часу виконується умова L  (див. рис. 5). Тоді, як у наступні 

моменти  часу  директор  на  поверхні  Lz    випереджатиме  легку  вісь,  що пояснюється 
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                         (а)                                                                            (б) 

Рис. 6. Значення кута директора по товщині комірки у випадку 1m  за час 10 с з 

інтервалом 0.1 с після прикладення електричного поля (а) та протягом 50 с з інтервалом 

0.5 с після вимкнення електричного поля (б). 10 , 1~  ,  thEE 5.1  

 

суттєвою різницею (на порядок) величин в'язкості НРК і легкої осі [5*,12*]. Найбільші 

деформації поля директора зосереджені в об'ємі нематика (рис. 6(а)). З наближенням 

системи до стаціонарного стану максимальне відхилення директора зміщується в бік 

поверхні з рухомою легкою віссю. У стаціонарному стані відхилення легкої осі завжди 

перевищуватиме відхилення директора на поверхні Lz  . Зі збільшенням величини енергії 

зчеплення   і параметра   деформації поля директора НРК зростають. 

У випадку релаксації системи зі стаціонарного стану після вимкнення електричного 

поля у вихідний однорідний стан із лінеаризованих за кутами   і   рівняння (2) і межо-  

вих умов (3)-(5) при 0E   знайдений характерний час вимкнення: 

 

     
Рис. 7. Величина порога thE  від значень 

параметра  .  0.1 (1), 0.5 (2), 1 (3), 2 (4), 

10 (5) 

 

,

2
2

1

2
1
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   (8) 

 
де 1  – найменший додатний корінь 

рівняння   )(1tg . Можливість 

проковзування легкої осі призводить до 

збільшення величини часу offt . Так, 

 offoff tt 4 , де )(= 2
22

1 KLtoff    – час 

вимкнення системи при відсутності про-

ковзування легкої осі при =W . Час offt   

не залежить від величини параметра    та 

зменшується при збільшенні значень 

енергії зчеплення  . При релаксації 

системи після вимкнення електричного  

поля  найбільші  деформації поля  

директора залишаються на поверхні з 

рухомою  легкою  віссю  (див. рис. 6(б)).
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Рис. 8. Коефіцієнт проходження світла через 

комірку у  1m  при 1 , 1=~ . 

thEE  = 0.3 (1), 0.4 (2), 0.5 (3) 0.6 (4), 0.8 (5) 

Характерно,  що  залежність  ),( tz  стає 

практично лінійною по координаті z  

досить швидко в порівнянні із часом 

повної релаксації системи, причому  

 L .  

У п.3.3 розглянуто випадок коли дипо-

льні моменти еластичних частин молекул 

полімерної підкладки наводяться електрич-

ним полем ( 2m  в SEF  (1)). Орієнтаційна 

нестійкість НРК в електричному полі є 

пороговою. Величина порога переходу 

Фредерікса дається найменшим додатним 

коренем рівняння: 

.tg=
1

~

1
2

ee
e












   (9) 

де безрозмірний параметр  La 4~  .

Зі збільшенням значень параметра   та зі зменшенням енергії зчеплення   величина 

порога thE   спадає. Поріг переходу Фредерікса виявляється більш ніж вдвічі меншим його 

величини при відсутності проковзування легкої осі при W  (див.рис.7). 

Визначений характерний час ввімкнення системи: 

,
))((1

=

2
22

2
1

Kee
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th
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./=   ,

2cos~

)~2(
=

22
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thththth

EEe
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      (10)         

Встановлено, що час ввімкнення ont  зменшується зі зменшенням величин енергії 

зчеплення  , коефіцієнта 1  об'ємної в'язкості нематика та зі збільшенням значення 

параметра  . Як і у випадку лінійного по E


 впливу електричного поля на легку вісь, 

зменшення величини коефіцієнта в'язкості 2  легкої осі призводить до зменшення часу  

ont  . Часова поведінка директора і рухомої легкої осі якісно аналогічна випадку лінійного 

по напруженості E


 впливу на легку вісь електричного поля з  thEE 5.0 . Характерний час 

релаксації offt , як і у випадку лінійного по E


 впливу електричного поля на легку вісь, 

дається значенням (8). 

У п.3.3 приведений розрахований методом Джонса коефіцієнт 0II   проходження через 

комірку НРК лінійно поляризованого світла у випадку його нормального падіння. Показано, що 

часова залежність коефіцієнта проходження світла відображає часову поведінку директора 

незалежно від характеру впливу електричного поля на легку вісь (див.рис.5 та рис.8). 

Значення коефіцієнта проходження 0II  збільшуєтся зі збільшенням величин 

напруженості E  електричного поля, енергії зчеплення   та параметра  . 

У четвертому розділі досліджується орієнтаційна нестійкість в електричному полі гомео- 

тропно орієнтованого НРК у комірці з керованими цим полем межовими умовами. 

На початку розділу приведено огляд літератури, присвяченої явищу проковзування осі 

легкого орієнтування директора в площині перпендикулярній поверхні підкладки комірки НРК. 

У п.4.1. розглянута  комірка  гомеотропно  орієнтованого  НРК  з  від'ємною  анізотропією  

( 0a ) статичної діелектричної проникності в постійному електричному полі, прикладено-

му перпендикулярно підкладкам комірки. Зчеплення НРК з поверхнею однієї з підкладок є нес- 
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кінченно сильним. На іншій підкладці енергія зчеплення НРК скінченна, а вісь e


  легкого оріє-

нтування директора внаслідок впливу на неї електричного поля може проковзувати в площині 

перпендикулярній поверхні підкладки. Внесок SEF   у поверхневу вільну енергію НРК, відпо-

відний такому впливу електричного поля на легку вісь, має вигляд (1). 

Рівняння та межові умови для кутів відхилення ),( tz  директора і )(t  рухомої 

легкої осі мають наступний вигляд: 
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 (14) 

 
Тут позначено ),( tLzL  , 1K , 3K  – пружні сталі НРК, zD – z -компонента вектора 

індукції електричного поля, 0<=  ||a  – анізотропія статичної діелектричної 

проникності НРК, W – енергія зчеплення НРК з підкладкою Lz   із рухомою легкою 

віссю. У загальному випадку розв’язок рівняння (11), що задовольняє межовим умовам 

(12)-(14), може бути знайдений тільки чисельно. 

Встановлено, що орієнтаційна нестійкість директора в комірці НРК є пороговою. 

Величина порога дається найменшим додатним коренем рівняння  

,0=~2~~2ctg ~2 22












uv
uuuuu




  (15) 

де безрозмірні енергія зчеплення 3KWL , різниця потенціалів  thUUu , параметр  

3| | ||4)(~ Ka  , | |/||  a  , де ||4= 3 ath KU 
  – поріг переходу Фредерікса 

при відсутності проковзування легкої осі при W . Встановлено, що збільшення значень 

енергії зчеплення   призводить до збільшення величини порога. Залежність порогової 

напруги thU  від значень параметра   є немонотонною (див. рис. 9), що пояснюється 

взаємно протилежним впливом електричного поля на директор НРК (дестабілізуючим) і 

рухому легку вісь (стабілізуючим). Наслідком проковзування легкої осі є пониження 

величини порога орієнтаційної нестійкості в порівнянні з випадком відсутності такого 

проковзування. При невеликому перевищенні напругою  U   значення порога thU  в 

наближенні малих величин кутів   і    із лінеаризованих рівняння (11) та межових умов 

(12)-(14) при 1)/( 12  L   отримано характерний час ввімкнення системи: 
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Рис. 9. Величина порога thU  від значень па-

раметра   у випадку 1m .  = 0.1 (1), 

 0.5 (2),1 (3), 2 (4), 5 (5),10 (6) 

 

де  ththth UUu  . Значення параметра   

не  приводиться  через  його  громіздкість. 

Встановлено, час ont  збільшуєтся зі 

збільшенням значень енергії зчеплення  , 

коефіцієнтів в’язкості 1  і 2  та при 

зменшенні величини параметра  . 

Характерний час ont  виявляється більш 

чутливим до зміни величини коефіцієнта 

в'язкості легкої осі, ніж коефіцієнта об'єм- 

ної в'язкості НРК. 

На рис. 10 для порівняння наведені 

експериментальна [14*] та розрахункова 

часові залежності кута )(t  відхилення 

легкої осі. Розрахунки  проведені  для  зна- 

чень  енергії  зчеплення  04.0W  ерг/см2  

( 10 ) [15*] та коефіцієнта об'ємної 

в'язкості НРК П11  . З міркувань найкра- 

щого співпадіння експериментальних і розрахункових величин (відмінність складає близко 

8%)  встановлено значення коефіцієнта в'язкості легкої осі смП 1602   , яке  виявилося 

близьким до такого в роботах [5*,13*], та величина параметра 41025   дин1/2 ( 1.77=~ ). 

Встановлено, що під час виходу системи в стаціонарний стан директор випереджає  

     
Рис. 10. Розрахункові (суцільна лінія) та 

експериментальні (точки) [14*] значення кута   

  відхилення рухомої легкої осі у випадку   

1m  при B 5U  

 

 

легку вісь. Як і у випадку відсутності 

проковзування легкої осі, найбільші 

деформації поля директора зосереджені в 

об'ємі НРК (див.рис.11(а)). У стаціо-

нарному стані збільшення величин енергії 

зчеплення    і напруги U  призводить до 

зростання деформацій поля директора 

НРК. На поверхні з рухомою легкою віссю 

завжди  L . Збільшення величини 

параметра   при сталій напрузі 

призводить до зменшення кута відхилення 

L  директора на поверхні Lz   з 

рухомою легкою віссю. У результаті 

деформації поля директора в об'ємі НРК 

збільшуються. 

За умови квадратичного по E


 впливу 

електричного поля на легку вісь порогове 

значення прикладеної напруги отримує-

ться з рівняння: 

  0,=
~

2~~21ctg~21
2

2












uv
uuu




  (17) 

де )(4~
| |L  . Залежність порогової напруги thU   переходу  Фредерікса  від  величини  
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                             (а)                                                                         (б) 

Рис. 11. Значення кута директора по товщині комірки протягом часу 0.1 с після 

прикладання напруги B 5U  (а) та протягом 1 с після вимкнення напруги (б). 10 ,  

77.1~  , П11  , смП1602   

параметра   виявляється якісно аналогічною випадку лінійного по E


 впливу елек-

тричного поля на легку вісь. 

Вважаючи кути відхилення   директора і   легкої осі малими при невеликому 

перевищенні напругою U  її порогового значення thU , із лінеаризованих виразів (11)-(14) 

при 2m  отримано характерний час ввімкнення системи:  

        
Рис. 12. Порівняння розрахункової (суцільна 

лінія) та експериментальної (точки) [14*] 

часових залежностей кута відхилення 

рухомої легкої осі у випадку 2m  

  
,

~21
=

22
3

2
1

th

on
uuK

L
t

 


   (18) 

де значення параметра   не наводиться 

через громіздкість. 

Як показують розрахунки, характер 

часової залежності кутів відхилення    

директора і   рухомої легкої осі, 

залежність характерного часу ввімкнення  

ont  системи від значень параметрів 

комірки НРК та величини прикладеної 

напруги U  виявляються якісно аналогіч-

ними вище розглянутому випадку 

лінійного по E


 впливу електричного поля 

на легку вісь. Залежність )(t  розрахована 

для значень енергії зчеплення 04.0W

ерг/см2 ( 10 ) [15*] та коефіцієнта 

об'ємної в'язкості НРК П 11   добре узго- 

джується з експериментальними даними [14*] (відмінність не перевищує 7%, див.рис. 12). 

З міркувань найкращого співпадіння експериментальних і розрахункових значень    

встановлені величини параметра впливу 4105.0  см ( 19.0~  ) і в'язкості легкої осі

смП1602  .
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                                (а)                                                                                 (б) 

Рис. 13. Профілі директора по товщині комірки з інтервалом 10 c у випадку 1m  (а) за час 

250 с після ввімкнення напруги до виходу системи в стаціонарний стан(а); (б) протягом 

450 с після вимкнення напруги до моменту повернення системи у вихідний однорідний 

стан.  thEE 5.00 , 10 , 1=~ , П 11   [13*], смП 1.02   

 

Характерний час релаксації системи із стаціонарного стану в однорідний після 

вимкнення електричного поля не залежить від характеру впливу електричного поля на 

легку вісь та дається формулою (8) з точністю до заміни пружної сталої 2K  на 3K .

Час offt   практично не залежить від значень параметра   та зменшується зі збільшенням 

величини енергії зчеплення  . У процесі релаксації системи найбільше відхилення 

директора достатньо швидко зміщується з об'єму НРК у бік підкладки з рухомою легкою 

віссю (див. рис. 11(б)). Час повного повернення системи у вихідний однорідний стан 

складає порядка 1000 хв, що є близьким до такого в [5*]. 

У п.4.2 розглянута орієнтаційна нестійкість НРК з додатною анізотропією ( 0a ) стати-

чної діелектричної проникності в гомеотропній комірці, поміщеній у постійне електричне поле, 

орієнтоване вздовж поверхні комірки. Зчеплення НРК з поверхнею однієї із підкладок нескін-

ченно сильне. На іншій полімерній підкладці – енергія зчеплення НРК скінченна, а вісь e


лег-

кого орієнтування директора під дією електричного поля може переорієнтовуватись в площині 

перпендикулярній поверхні підкладки. Внесок від даного впливу електричного поля на легку 

вісь SEF  у поверхневу вільну енергію НРК має вигляд (1). 

Встановлено, що орієнтаційна нестійкість НРК у випадку лінійного по E


 впливу 

електричного поля на рухому легку вісь ( 1m  у SEF  (1)) є безпороговою. Характерний час 

ввімкнення системи дається формулою (7) з точністю до заміни сталої 2K  на 3K . 

Після ввімкнення електричного поля під час виходу системи в стаціонарний стан 

директор приповерхневого шару може випереджати рухому легку вісь. При цьому, 

найбільші деформації поля директора досягаються і в об'ємі НРК (див. рис. 13(a)). По мірі 

виходу системи в стаціонарний стан найбільші відхилення директора зміщуються в бік 

підкладки з рухомою легкою віссю. У стаціонарному стані найбільше відхилення 

директора завжди досягається на поверхні з рухомою легкою віссю, так що  L . 

У випадку квадратичного по E


 впливу електричного поля на легку вісь ( 2m у SEF  

(1)) орієнтаційна нестійкість НРК матиме пороговий характер.Порогове значення напруже- 



15 

 

ності дається найменшим додатним коренем рівняння: 
 

  ,cos~=sin)(1~ 22 eeveve     (19) 

де )/(4~ L   та безрозмірна напруженість  thEEe / . Як показують розрахунки, 

залежність величини порога thE   від значень параметра    виявляється якісно аналогічною 

приведеній на рис. 7. Зі збільшенням значень   величина порога thE
 
зростає.  

Час ввімкнення системи рівний  
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  (20) 

де значення параметра   не приводиться через його громіздкість. Аналогічно випадку 

лінійного по E


 впливу електричного поля на легку вісь час ввімкнення ont  зростає зі 

збільшенням значень коефіцієнтів 1  в'язкості НРК і 2  в'язкості легкої осі. Зі зменшенням 

значення параметра   та зі збільшенням величини енергії зчеплення   час ont  

збільшується.  

Під час релаксації системи після вимкнення електричного поля найбільші деформації 

поля директора зберігаються поблизу підкладки з рухомою легкою віссю (див. рис. 13(б)). 

Характерний час вимкнення системи виявляється однаковим в обох випадках гомеотроп-

планарної переорієнтації директора НРК з від'ємною та додатною анізотропією статичної 

діелектричної проникності та дається виразом (8)  з точністю до заміни сталої 2K  на 3K .  

В обох випадках НРК з додатньою ( 0a ) і від'ємною ( 0a ) анізотропією 

статичної діелектричної проникності розраховано часову залежність коефіцієнта 

проходження через комірку лінійно поляризованого світла у випадку його нормального 

падіння. Досліджена характерна відмінність залежностей в обох випадках, що є наслідком 

зміщення максимальних деформацій поля директора з об’єму комірки НРК з 0a  на 

поверхню з рухомою легкою віссю у порівнянні з випадком НРК з 0a . 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Досліджені двовимірні рівноважні конфігурації поля директора нематичного 

рідкого кристалу в комірці, обмеженій паралельними плоскою та просторово 

модульованою синусоподібної форми поверхнями. При наявності в об'ємі рідкого кристалу 

дефектів структури поля директора типу дисклінаційних ліній встановлено, що рівноважні 

відстані від дефектів до модульованої поверхні: 

а) зменшуються зі збільшенням глибини рельєфу останньої, так що відстань до 

дисклінаційної лінії над гребенем рельєфу поверхні зменшується швидше, ніж відстань до 

дисклінаційної лінії над западиною рельєфу;  

б) зростають зі збільшенням товщини комірки, проте, починаючи з деякого значення 

цієї товщини практично перестають від неї залежати. 

2. Розвинуто теорію орієнтаційного впорядкування електричним полем нематичного 

рідкого кристалу в комірці, на підкладці якої вісь легкого орієнтування директора може 

змінювати орієнтацію під впливом електричного поля. Встановлено, що планар-планарна та 

гомеотроп-планарна переорієнтація електричним полем директора рідкого кристалу з 

додатною анізотропією статичної діелектричної проникності є пороговою, якщо вплив на 

рухому легку вісь електричного поля квадратичний по напруженості останнього, і безпоро- 
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говою у випадку лінійного впливу. Показано, що  

а) поріг переходу Фредерікса зменшується зі збільшенням значень параметра впливу  

  та зі зменшенням величини енергії зчеплення W  нематика з підкладкою із рухомою 

легкою віссю. У цілому поріг виявляється більш ніж в 2 рази меншим його величини за 

відсутності зчеплення рідкого кристалу з підкладкою із рухомою легкою віссю; 

б) характерний час ввімкнення системи збільшується зі зменшенням величини енергії 

зчеплення W  і зі збільшенням значення коефіцієнта в'язкості легкої осі та виявляється 

практично не залежить від значень параметра    у випадку лінійного по напруженості впли-

ву електричного поля на легку вісь. Якщо вплив на легку вісь електричного поля 

квадратичний по напруженості останнього, характерний час ввімкнення збільшується зі 

зменшенням значень параметра   та зі збільшенням величин енергії зчеплення W  і 

коефіцієнта в'язкості легкої осі. 

3. Встановлено, що гомеотроп-планарна переорієнтація електричним полем директора 

нематичного рідкого кристалу з від’ємною анізотропією статичної діелектричної 

проникності завжди порогова. Показано, що 

а) поріг переходу Фредерікса немонотонно залежить від величини параметра впливу 

  і набуває максимального значення при   порядку |)|4(3| | aK  . Значення порога 

виявляється меншим такого за відсутності зчеплення рідкого кристалу з підкладкою із 

рухомою легкою віссю; 

б) характерний час ввімкнення системи збільшується зі зменшенням значень параметра 

  та при збільшенні величин енергії зчеплення W  і в'язкості легкої осі незалежно від 

характеру впливу електричного поля на рухому легку вісь. 

4. Вплив електричного поля на рухому легку вісь призводить до зростання у 4 і 

більше разів характерного часу вимкнення системи у порівнянні з випадком нескінченно 

сильного зчеплення рідкого кристалу з поверхнею комірки за відсутності проковзування 

легкої осі. Встановлено, що характерний час вимкнення зростає зі збільшенням 

коефіцієнта в'язкості легкої осі та при зменшенні величини енергії зчеплення W  в усіх 

випадках переорієнтації директора електричним полем не залежно відхарактеру впливу 

останнього на рухому легку вісь. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Lesiuk A. I. Interaction of electromagnetic waves in nematic waveguide / M. F. Ledney, 

O. S. Tarnavskyy, A. I. Lesiuk, V. Yu. Reshetnyak // Mol. Cryst. and Liq. Cryst.– 2016.– Vol. 638.– 

P. 1-16. 

2. Ledney M. F. Modelling of director equilibrium states in a nematic cell with relief surface / 

M. F. Ledney, O. S. Tarnavskyy, A. I. Lesiuk, V. Y. Reshetnyak // Liq. Cryst.– 2016.– Vol. 44, № 2.– 

P. 312-321. 

3. Ledney M. F. Equilibrium configurations of director in a planar nematic cell with one spatially 

modulated surface / M. F. Ledney, O. S. Tarnavskyy, A. I. Lesiuk, V. Yu. Reshetnyak // Condens. 

Matter Phys.– 2016.– Vol. 19, № 3.– 33604.  

4. Lesiuk A.I. Electro-optical effect in a planar nematic cell with electric field sensitive boundary 

conditions / A. I. Lesiuk, M. F. Ledney, O. S. Tarnavskyy, V. Yu. Reshetnyak, I. P. Pinkevych, D. R. 

Evans // Mol. Cryst. and Liq. Cryst.– 2017.– Vol. 647.– P.320-328. 

5. Лесюк А. І. Орiєнтацiйна нестiйкiсть директора в планарнiй нематичнiй комiрцi / А. І.  

Лесюк, М. Ф. Ледней, О. С. Тарнавський // Укр. фiз. журн.– 2017.– Т. 62, № 5.– С.391-399. 

6. Лесюк А. І. Орієнтаційна нестійкість в комірці нематичного рідкого кристалу з від'єм- 



17 

 

ною діелектричною анізотропією в електричному полі / А. І. Лесюк, М. Ф. Ледней, 

О. С. Тарнавський // Укр. фiз. журн.– 2017.– Т. 62, № 9.– С. 775-785. 

7. Tarnavskyy O. S. Generalised technique for calculation of plane director profiles in bounded 

nematic liquid crystals / O. S. Tarnavskyy, M. F. Ledney, A. I. Lesiuk// Liq. Cryst.– 2017.– P. 1-8 

(doi:10.1080/02678292.2017.1372930) 

8. Electro-optical effect in the nematic cell with tunable boundary conditions / M.F.Lednei, 

O. S. Tarnavskyi, А. І. Lesiuk // Book of abstracts“XXII International School-Seminar “Spectro-

scopy of Molecules and Crystals”.– Chynadiyovo, Zakarpattia, Ukraine, September 27– October 

4, 2015.– O-1, P. 121. 

9. Director  distribution and defects  location in a nematic cell with corrugated  surface / 

M. F. Ledney, O. S. Tarnavskyy, A. I. Lesiuk // Book of abstracts“XXII International School-

Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals”.– Chynadiyovo, Zakarpattia, Ukraine, 

September 27– October 4, 2015.– O-5, P. 125. 

10. The interaction of electromagnetic  waves in nematic liquid crystal waveguides / M. F. 

Lednei, O. S. Tarnavskyi, А. І. Lesiuk // Book of abstracts “XXII International School-Seminar 

“Spectroscopy of Molecules and Crystals”.– Chynadiyovo, Zakarpattia, Ukraine, September 27 – 

October 4, 2015.– P-10, P. 136. 

11. The energy exchange of electromagnetic waves in nematic liquid crystal waveguides 

with inhomogeneous boundary conditions / A. I. Lesiuk, M. F. Lednei, O. S. Tarnavskyi // Book 

of abstracts “International Young Scientists Conference “SPO-2015”.– Kyiv, October 22-25, 

2015.– P. 256. 

12. Electro-optical properties of a nematic planar cell with tunable boundary conditions / 

A. I. Lesiuk, M. F. Lednei, O. S. Tarnavskyi // Book of abstracts “International Young Scientists 

Conference “SPO-2015”.– Kyiv, October 22-25, 2015.– P. 257. 

13. Electro-optical properties of a nematic homeotropic cell with tunable boundary 

conditions / A. I. Lesiuk, M. F. Lednei, O. S. Tarnavskyi // Book of abstracts “International 

Young Scientists Conference “SPO-2015”.– Kyiv, October 22-25, 2015.– P. 258. 

14. Electrooptical effect in a planar nematic cell with tunable boundary conditions / A. I. 

Lesiuk, M. F. Lednei, O. S. Tarnavskyy // Book of abstracts“7th International Conference 

“Physics of liquid matter: Modern problems”.– Kyiv, May 27-30, 2016.– 7-6.O, P. 153. 

15. Equilibrium director distributions in a nematic cell with relief surface/ M. F. Ledney, 

O. S. Tarnavskyy, A. I. Lesiuk, V. Yu. Reshetnyak // Book of abstracts “7th International 

Conference “Physics of liquid matter: Modern problems”.– Kyiv, May 27-30, 2016.– 7-5. P, 

P. 160. 

16. Interaction of electromagnetic waves in a planar nematic waveguide / M. F. Ledney, O. 

S. Tarnavskyy, A. I. Lesiuk, V. Yu. Reshetnyak // Book of abstracts “7th International 

Conference “Physics of liquid matter:Modern problems”.– Kyiv, May 27-30, 2016.– 7-6. P, 

P. 161. 

17. Electro-Optical Effect in a Planar Nematic Cell with Electric Field Sensitive Boundary 

Conditions / A. I. Lesiuk, M. F. Ledney, O. S. Tarnavskyy, V. Yu. Reshetnyak, I. P. Pinkevych 

and D. R. Evans // Book of abstracts “26th International Liquid Crystal Conference”.– Kent, Ohio, 

USA, July 31-August 5,2016.– P-1-45, P. 585. 

18. Director orientation instability in homeotropic nematic liquid crystal cell in electric field 

/ A. I. Lesiuk, M. F. Ledney, O. S. Tarnavskyy // Book of abstracts “XXIII Galyna Puchkovska 

International School-Seminar “Specrtoscopy of Molecules and Crystals”.– Kyiv, September 20-

25, 2017.– O-2, P. 86. 

19. Improved conformal mapping technique for calculating plane director profiles in nema-

tic cell / O. S. Tarnavskyy, A. I. Lesiuk, M. F. Ledney // Book of abstracts “XXIII Galyna 



18 

 

Puchkovska International School-Seminar “Specrtoscopy of Molecules and Crystals”.– Kyiv, 

September 20-25, 2017.– O-6, P. 90. 

20.Director orientation instability of nematic liquid crystal in homeotropic cell with tunable 

boundary conditions / A. I. Lesiuk, M. F. Ledney, O. S. Tarnavskyy // Book of abstracts “XXIII 

Galyna Puchkovska International School-Seminar “Specrtoscopy of Molecules and Crystals”.– 

Kyiv, September 20-25, 2017.– P-7, P. 98. 

 

СПИСОК ЦИТОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1*. Blinov L. M. Electrooptic Effects in Liquid Crystal Materials / L. M. Blinov, V. G. Chigri-

nov.– NewYork: Springer-Verlag, Inc., 1994.– P. 461. 

2*. Lagerwall J. P. F. A new era for liquid crystal research: Applications of liquid crystals in soft 

matter nano-, bio- and microtechnology / J. P. F. Lagerwall, G. Scalia // Current Applied Physics.– 

2012.– Vol. 12.– P. 1387-1412. 

3*. Rasing Th. Surfaces and Interfaces of Liquid Crystals / Th. Rasing, L. Musevic // Berlin: 

Springer-Verlag, Inc., 2004.– P. 285. 

4*. Janossy I. Gliding of liquid crystals on soft polymer surfaces / I. Janossy, T. I. Kosa // Phys. 

Rev.E.– 2004.– Vol. 70.– 052701. 

5*. Pasechnik S. V. Slow relaxation processes in nematic liquid crystals at weak surface 

anchoring / S. V. Pasechnik, V. G. Chigrinov, D. V. Shmeliova et al. // Liq. Cryst.– 2006.– Vol. 33, 

№ 2.– P. 175-185. 

6*. Davidenko N. A. Electro-optical effect in films of azobenzene polycomplexes with cobalt / 

N. A. Davidenko, I. I. Davidenko, I. A. Savchenko et al // J. Appl. Phys.– 2008.– Vol. 103, № 9.– 

094323. 

7*. Kasyanyuk D. Electro– and photosensitive azopolymer for alignment of liquid crystals /D. 

Kasyanyuk, N. Davidenko, Yu. Kuriozetal // Opt. Express.– 2015.– Vol. 23, № 20.– 26660. 

8*. Spencer T. J. Zenithal bistable device: Comparison of modeling and experiment/ 

T. J. Spencer, C. M. Care, R. M. Amos, J. C. Jones // Phys. Rev. E. – 2010. – Vol. 82.– 021702. 

9*. Ohzono T. ±1/2 wedge disclinations stabilized by a sinusoidal boundary in a thin hybrid 

nematic liquid-crystal film / T. Ohzono, J. Fukuda, K. Suzuki, T. Yamaguchi // Phys. Rev. E.– 2012.–

Vol. 86.– 030701(R). 

10*. Yang D.-K. Fundamentals of liquid crystal devices / D.-K. Yang, Sh.-T. Wu.–John 

Wiley&Sons, Ltd, 2015.– P. 565. 

11*. Зельдович Б. Я. Ориентационная оптическая нелинейность жидких кристаллов / 

Б. Я. Зельдович, Н. В. Табирян // УФН.– 1985.– Т. 147, № 4.– С. 633-673. 

12*. Pasechnik S. V. Modeling reorientation dynamics of electrically assisted light-induced glid-

ing of nematic liquid-crystal easy axis / S. V. Pasechnik, A. V. Dubtsov, D. V. Shmeliova et al. // Ad-

vances in Condensed Matter Physics.– 2013.– Vol. 2013.– 363157 (1-13). 

13*. Breddels P. A. The determination of the Frank elastic constant for twist deformation of 4'-n-

pentyl-4-cyanobiphenyl(5CB) using a conoscope / P. A. Breddels, J. C. H. Mulkens // Mol. Cryst. and 

Liq. Cryst.– 1987.– Vol. 147.– P. 107-112. 

14*. Lee Ji-H. Surface gliding of the easy axis of a polymer-stabilized nematic liquid crystal and 

its dependence on the constituent monomers / Ji-H. Lee, T.-H. Yoon // Phys.Rev.E.– 2011.– Vol. 84.– 

051701. 

15*. Surface Anchoring of Vertical Alignment Liquid Crystal Displays Enhanced by Surface Pol 

ymer Stabilization / L. Weng, P.-Ch. Liao, L.-Ch. Chien // SID 2014 Digest, June 1–6, 2014, San Die-

go, USA, Vol. 45, P. 1478–1480. 

 



19 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Лесюк А. І. Орієнтаційні явища у комірці рідкого кристалу з модульованою по-

верхнею і керованою легкою віссю (рукопис). 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. Київський національний університет імені Та-

раса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

 

Досліджені рівноважні двовимірні конфігурації поля директора нематичного рідкого 

кристалу (НРК) у комірці з однією періодичною просторово модульованою поверхнею у 

випадках наявності та відсутності в об’ємі ліній дисклінації. Встановлена залежність по-

ложення дисклінаційних ліній від товщини комірки, періоду та глибини модуляції рельєф-

ної поверхні. Досліджено вплив електричного поля на орієнтаційну нестійкість НРК у пла-

нарній комірці з керованими електричним полем межовими умовами. Досліджена переорі-

єнтація в електричному полі директора НРК з від’ємною та додатною анізотропією стати-

чної діелектричної проникності у гомеотропній комірці з керованими електричним полем 

межовими умовами. Встановлена залежність порогу орієнтаційної нестійкості НРК від па-

раметра впливу електричного поля на вісь легкого орієнтування директора на одній з пове-

рхонь комірки. Досліджено проходження монохроматичного лінійно поляризованого світ-

ла через комірку НРК з межовими умовами, керованими електричним полем.  

 

Ключові слова: нематичний рідкий кристал, просторово модульована поверхня, топо-

логічні дефекти, орієнтаційна нестійкість, перехід Фредерікса, проковзування легкої осі. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Лесюк А. И. Ориентационные явления в ячейке жидкого кристалла с модули-

рованой поверхностью и управляемой легкой осью (рукопись). 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.02 – теоретическая физика. Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2018. 

  

Изследованы равновесные двумерные конфигурации поля директора нематического 

жидкого кристалла (НЖК) с одной пространственно модулированной поверхностью 

синусоподобной формы. Предложен метод, с помощью которого получен аналитический 

вид поля директора при наличии, а также при отсутствии линий дисклинации в объеме 

ячейки НЖК с модулированной поверхностью. В случае возникновения в объеме НЖК 

линий дисклинации иcследована зависимость положения дефектов от толщины ячейки, 

периода и глубины модуляции рельефной поверхности. Установлена область значений 

геометрических параметров ячейки, при которых предложенный метод применим. 

Изучены непрерывные конфигурации поля директора как при однотипной, так и 

разнотипной ориентации НЖК на поверхностях ячейки. Установлено граничное значение 

толщины ячейки с разнотипной (гомеотропной и планарной) ориентацией директора на ее  

поверхностях, при превышении которого дисклинации в объеме НЖК исчезнут и 

возникнет непрерывная конфигурация поля директора. 

Иcследована ориентационная неустойчивость в электрическом поле планарной 

ячейки НЖК с граничными условиями, управляемыми электическим полем. Иcследованы 

случаи линейного и квадратичекого по напряженности влияния электрического поля на ось 
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легкого ориентирования директора на поверхности ячейки в зависимости от того, 

эластичные части молекул ориентирующего полимерного покрытия поверхности имеют 

собственные или наведенные электрическим полем дипольные моменты. Иcследована 

переориентация директора НЖК с положительной и отрицательной диэлектрической 

анизотропией и его оси легкого ориентирования под влиянием электрического поля в 

гометропной ячейке с контролируемыми этим полем граничными условиями.  

Для каждой геометрии переориентации ячейки в случае пороговой ориентационной 

неустойчивости иcследована зависимость порога перехода Фредерикса от параметра 

влияния электрического поля на легкую ось. Изучена динамика переориентации директора 

НЖК и подвижной легкой оси после включения электрического поля до выхода системы в 

стационарное состояние и релаксация системы после выключение поля до полного её 

возврата в начальное состояние. Установлена зависимость времен включения и 

выключения ячейки от параметра влияния электрического поля на легкую ось, энергии 

сцепления НЖК з поверхностю, коефициентов вязкости НЖК и легкой оси. Исследованы 

стационарные конфигурации поля директора НЖК в зависимости от параметра влияния 

электрического поля на легкую ось и энергии сцепления НЖК с поверхностью ячейки. 

Изучена временная зависимость коефициента прохождения монохроматического линейно 

поляризированого света через ячейку НЖК с управляемыми электрическим полем 

граничными условиями, а также его зависимость от напряженности электрического поля и 

параметра влияния этого поля на подвижную легкую ось. 

 

Ключевые слова: нематический жидкий кристалл, пространственно модулированная 

поверхность, топологические дефекты, ориентационная неустойчивость, переход 
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SUMMARY 

  

Lesiuk A. I. Orientation phenomena in a liquid crystal cell with spatially modulated 

surface and controlled easy axis (manuscript). 
Thesis for the Doctor of Science in Physics and Mathematics by the speciality 01.04.02 –

Theoretical Physics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

The equilibrium two-dimensional configurations of the director field of nematic liquid 

crystal (NLC) in a cell with one periodic spatially modulated surface in presence and absence of 

the lines of disclination in the volume were investigated. The dependence of the position of the 

disclination lines on the thickness of the cell, the period and the depth of the relief surface 

modulation was established. The influence of an electric field on the orientational instability of 

the NLC in a planar cell with tunable by the electric field boundary conditions was investigated. 

The reorientation of NLC director with negative and positive dielectric anisotropy in an electric 

field in a homotropic cell with controlled by the electric field boundary conditions was 

investigated. The dependence of the threshold of the orientational instability of the NLC on the 

parameter of the influence of the electric field on the easy axis of the director orientation on one 

of the cell surfaces was established. The transmission of monochromatic linearly polarized light 

through the cell of the NLC with boundary conditions controlled by an electric field was studied. 

 

Keywords: nematic liquid crystal, spatially modulated surface, topological defects, 

orientational instability, Freedericksz transition, easy axis gliding. 


