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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РІДКІ КРИСТАЛИ

Рідкі кристали – це особливий стан речовини, який існує у
визначеному інтервалі температур (Рис.1) та проявляє властивості,
притаманні як твердим кристалічним тілам , так і рідинам.

Рідкі кристали поділяють на: нематичні, холестеричні та смектичні (Рис.2).

а б в
Рис.2. Орієнтація молекул в рідких кристалах:

а – нематик; б – холестерик; в – смектик.
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РІДКІ КРИСТАЛИ

Для більшості рідкокристалічних речовин фазові переходи можна
представити схематично у вигляді Рис. 3.

Рис. 3. Схема фазових переходів рідкого кристалу.
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При цьому фазові переходи рідкокристалічної речовини відбуваються
при досягненні певного значення температури. Температура, при якій
відбуваються перехід з твердої кристалічної фази в РК фазу, називається
температурою плавлення (Тпл). Температура, при якій відбувається
фазовий перехід рідкого кристалу в рідку ізотропну фазу, називається
температурою просвітлення (Тпр).
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Температурний інтервал існування РК є важливим технологічним
параметром функціонування рідкокристалічних пристроїв. Вивчення
фазових станів і фазових переходів в РК є одним із напрямків дослідження
фізичної галузі науки про РК, адже це розширює уявлення про фазовий
стан речовини та фізику фазових переходів.

Поряд з тим, проведений нами аналіз стану вивчення властивостей РК
в школі виявив відсутність навчального фізичного експерименту, а це
впливає безпосередньо і на рівень ознайомлення учнів з даною темою.

Тому з метою вирішення даної проблеми ми розробили фізичний
експеримент, який базується на поляризаційно-мікроскопічному методі
дослідження РК, і який представлено у вигляді лабораторної роботи:

Вивчення фазового переходу рідкого кристалу в ізотропну
рідину, та демонстрації: Демонстрація фазового переходу рідкого
кристалу в ізотропну рідину.
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Мета: з’ясувати особливості фазового переходу «рідкий кристал –
ізотропна рідина»;
визначити температуру просвітлення рідкого кристалу;
порівняти отримані дані зразка №4 з температурою 
просвітлення, яку заявляє виробник.

Обладнання: експериментальна комірка з нематичним рідким 
кристалом твіст орієнтації (зразок №1, зразок №2, зразок №3, 
зразок №4);
скляна внутрішня посудина калориметра;
датчик температури із мобільної природно-наукової лабораторії
«Labdisc Physio»;
спиртовий нагрівник;
фотокамера Canon EOS 60D.
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ВИВЧЕННЯ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ РІДКОГО 
КРИСТАЛУ В ІЗОТРОПНУ РІДИНУ 



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Рис.4. Досліджуванні рідкокристалічні зразки: а – зразок №1; б – зразок 
№2; в – зразок №3; г – зразок №4.

Під час проведення експериментального дослідження фазового 
переходу «рідкий кристал – ізотропна рідина» використовувалися 
чотири зразки (Рис.4), три з яких були отримані шляхом демонтування з 
відпрацьованих пристроїв, в яких вони використовувалися в якості 
засобу відображення інформації. Зразок №4 було придбано в Інтернет-
магазині.

а б в г
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РК індикатор складається з системи послідовно розташованих 
поляризатора – ОК з РК твіст-орієнтації – аналізатора (Рис.5, а). Якщо на 
таку систему потрапляє пучок білого світла, то він після проходження 
поляризатора стає плоскополязованим і завдяки оптичній активності РК 
вільно проходить її.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
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Рис.6. Визначення температури просвітлення РК: а – загальний вигляд
експериментальної установки; б – проведення експерименту.

а б

Це дозволило, використовуючи дану властивість, провести
експериментальне дослідження фазового переходу РК в ізотропну рідину
та визначити температуру його просвітлення (Рис.6).

Для цього ми помістити досліджувану ОК в калориметр, заповнений
водою та поступово підвищувати температуру. В момент різкої зміни
інтенсивності світлового потоку, що проходить через РК, фіксуємо
значення температури, яка є рівною температурі просвітлення РК.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
Зразок №1 Зразок №2

Зразок №3 Зразок №4

Рис.7. Отримані значення температури просвітлення РК: а – зразок №1; 

б – зразок №2; в – зразок №3; г – зразок №4. 9



ОТРИМАНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ

№

п/п

Зразок №1 Зразок №2 Зразок №3 Зразок №4

Tпр,

0С

∆Tпр,

0С

𝐸,

%

Tпр,

0С

∆Tпр,

0С

𝐸,

%

Tпр,

0С

∆Tпр,

0С

𝐸,

%

Tпр,

0С

∆Tпр,

0С

𝐸,

%

1 52,8 0,4 56,6 0,6 54,7 0,4 77,1 0,4

2 53,6 0,4 57,4 0,2 54,1 0,2 76,8 0,1

3 53,1 0,1 57,7 0,5 54,0 0,3 76,2 0,5

ср 53,2 0,3 0,6 57,2 0,4 0,7 54,3 0,3 0,6 76,7 0,3 0,4

Таблиця 1
Результати визначення Тпр для досліджуваних РК зразків

Розрахунок температури просвітлення та абсолютної і відносної
похибки наведено на прикладі зразка №1.

𝑇ср =
𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3

3
=
52,8 + 53,6 + 53,3

3
= 53,2 (℃).

Розрахунок абсолютної та відносної похибки:

∆𝑇1 = 𝑇ср − 𝑇1 = 53,2 − 52,8 = 0,4 ℃ ; ∆𝑇2 = 0,4 ℃ ; ∆𝑇3 = 0,1 (℃).

∆𝑇ср =
∆𝑇1 + ∆𝑇2 + ∆𝑇3

3
=
0,4 + 0,4 + 0,1

3
= 0,3 ℃ . 𝐸%=

∆𝑇ср

𝑇𝑐𝑝
∙ 100% =

0,3

53,2
∙ 100% = 0,6%.

Температура просвітлення зразка №1 становить:

𝑇пр = (53,2 ± 0,3) ℃, при 𝐸% = 0,6 %. 10



ОТРИМАНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ

Результат експериментального дослідження інших зразків дозволив
отримати такі дані температури просвітлення:

зразок №2:    𝑇пр = 57,2 ± 0,4 ℃, при 𝐸% = 0,7 %;

зразок №3:    𝑇пр = (54,3 ± 0,3) ℃, при 𝐸% = 0,6 %;

зразок №4:    𝑇пр = (76,7 ± 0,3) ℃, при 𝐸% = 0,4 %.
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ДЕМОНСТРАЦІЯ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ 
РІДКОГО КРИСТАЛУ В ІЗОТРОПНУ РІДИНУ

Мета: проілюструвати і показати динаміку зміни структури РК під час
фазового переходу «рідкий кристал – ізотропна рідина»; порівняти процеси
які відбуваються в досліджуваних зразках під час фазового переходу,
візуально спостерігати теплові поля масивних металевих предметів.

Обладнання: експериментальна комірка з нематичним рідким
кристалом твіст орієнтації (зразок №1, зразок №2, зразок №3, зразок №4),
нагрівний столик 3D принтера Prusa i3, цифровий мікроскоп SIGENTA Expert
10-300x 5.0Mpx, досліджуванні металеві предмети.

Рис.8. Демонстрація фазового переходу «рідкий кристал – ізотропна рідина»: а –
загальний вигляд демонстраційної установки; б – проведення експерименту.

а б
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ 

Рис.9. Фотографії структури рідкокристалічного зразка №1 під
час фазового переходу «ізотропна рідина – рідкий кристал».
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ВІЗУАЛЬНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО 
ПОЛЯ МЕТАЛЕВИХ ПРЕДМЕТІВ

Рис 10. Зразки металевих предметів:
а – металеві шайби; б – бронзова гайка; в – металевий циліндр.

а б в

Рис 11. Візуалізація теплового поля металевої шайби:
а – металева шайба; б, в – фотографія візуалізації теплового поля 

шайби під час її нагрівання.

а б в
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1. Під час виконання науково дослідної роботи проаналізовано навчальні 
посібники, підручники, науково-популярну літературу та спеціальну літературу, 
в якій розглядається фізичні властивості рідких кристалів.
2. Коротко викладено фізичні основи рідких кристалів та виконано їх 
класифікацію. Описано будову оптичної комірки та орієнтацію молекул рідкого 
кристалу в ній. Розглянуто фазові переходи рідкого кристалу.
3. Зроблено огляд фізичного експерименту, який відтворює фазові переходи в 
рідкому кристалі.
4. Запропоновано саморобне обладнання для дослідження та демонстрації 
фазового переходу в рідкому кристалі, доступне для переважної більшості 
шкільних фізичних лабораторій та описано методику проведення експерименту.
5. Проведено експериментальне дослідження фазового переходу «рідкий 
кристал – ізотропна рідина», що дало змогу отримати значення температури 
просвітлення досліджуваних рідкокристалічних зразків.
6. Проведено дослідження зміни структури рідкокристалічної речовини під час 
фазового переходу та підтверджено, що рідкі кристали досліджуваних зразків 
відносяться до нематичного типу. Показано приклад використання рідких 
кристалів при виявленні теплових полів металевих предметів.
7. Використання розробленого оригінального фізичного експерименту 
дозволяє наочно ознайомити школярів з фазовими переходами в рідких 
кристалах з використанням поляризаційно-мікроскопічного методу їх 
дослідження та сприятиме підвищенню мотивації і навчальних досягнень учнів 
під час вивчення рідких кристалів в школі.
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