
ქაღალდის საფუძველზე დამზადებული ქოლესტერული
თხევადკრისტალური ინტერფერენციული სარკე ახალი სახეობის

ამრეკლავი დისპლეებისათვის

ნინო ფონჯავიძე

დოქტორანტურა I კურსი

თსუ 95

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტის
კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

თემის ხემძღვანელები: გია პეტრიაშვილი

ამირან ბიბილაშვილი
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თხევადი კრისტალები წარმოადგენს ნივთიერების განსაკუთრებულ სახეობას,
რომელსაც შუალედური მდგომარეობა უკავია მყარ სხეულებსა და სითხეებს შორის და
ხასიათდება ორივე აგრეგატული მდგომარეობის თვისებებით. კერძოდ სითხეების
მსგავსად მათ გააჩნიათ დენადობა და ამავე დროს არიან ანიზოტროპულნი
ელექტრომაგნიტური, სითბური და აკუსტიკური ველების მიმართ

სურ1: მოლეკულების განლაგება მყარ, თხევად და თხევად კრისტალურ გარემოში

თხევად კრისტალებს აქვს რამდენიმე ფაზა, მათ შორის მნიშვნელოვანია:
ნემატური, ქოლესტერული და სმექტიკური ფაზები.

სურ.2თხევადკრისტალური ფაზები
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მოლეკულების ორიენტაცია თხევად კრისტალებში დამოკიდებულია
მოწესრიგების პარამეტრზე

ვექტორული

ტენზორული

S=1, S=0

სურ. 3

4

მოლეკულების ორიენტაცია თხევად კრისტალებში დამოკიდებულია
მოწესრიგების პარამეტრზე

ვექტორული

ტენზორული

S=1, S=0

სურ. 3

4

მოლეკულების ორიენტაცია თხევად კრისტალებში დამოკიდებულია
მოწესრიგების პარამეტრზე

ვექტორული

ტენზორული

S=1, S=0

სურ. 3
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ქოლესტერული თხევადი კრისტალი

იმ შემთხვევაში როდესაც მოლეკულები ქირალურია, ან არაქირალურ
მოლეკულებს ჩამატებული აქვთ ოპტიკურად აქტიური დანამატი, წარმოიქმნება
სპირალური სტრუქტურა, რომელსაც ქოლესტერული თხევადი კრისტალი (ქთკ)
ეწოდება. ქთკ–ის მიერ ხდება სინათლის სელექტიური არეკვლა და ეს არეკვლა
დამოკიდებულია ისეთ გარე ზემოქმედებაზე, როგორებიცაა: ტემპერატურა, წნევა,
სინათლე, ელექტრო–მაგნიტური და აკუსტიკური ველები.

სურ. 4

5

ქოლესტერული თხევადი კრისტალი

იმ შემთხვევაში როდესაც მოლეკულები ქირალურია, ან არაქირალურ
მოლეკულებს ჩამატებული აქვთ ოპტიკურად აქტიური დანამატი, წარმოიქმნება
სპირალური სტრუქტურა, რომელსაც ქოლესტერული თხევადი კრისტალი (ქთკ)
ეწოდება. ქთკ–ის მიერ ხდება სინათლის სელექტიური არეკვლა და ეს არეკვლა
დამოკიდებულია ისეთ გარე ზემოქმედებაზე, როგორებიცაა: ტემპერატურა, წნევა,
სინათლე, ელექტრო–მაგნიტური და აკუსტიკური ველები.

სურ. 4

5

ქოლესტერული თხევადი კრისტალი

იმ შემთხვევაში როდესაც მოლეკულები ქირალურია, ან არაქირალურ
მოლეკულებს ჩამატებული აქვთ ოპტიკურად აქტიური დანამატი, წარმოიქმნება
სპირალური სტრუქტურა, რომელსაც ქოლესტერული თხევადი კრისტალი (ქთკ)
ეწოდება. ქთკ–ის მიერ ხდება სინათლის სელექტიური არეკვლა და ეს არეკვლა
დამოკიდებულია ისეთ გარე ზემოქმედებაზე, როგორებიცაა: ტემპერატურა, წნევა,
სინათლე, ელექტრო–მაგნიტური და აკუსტიკური ველები.

სურ. 4
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კვლევის მიზანი:

ჩვენს მიერ შემუშავებულ ინოვაციურ იდეებსა და მიდგომებზე დაყრდნობით,
მოცემულ ნაშრომში განხილულია ახალი ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას იძლევა
ქაღალდის საფუძველზე დამზადდეს ქოლესტერული თხევადკრისტალური
ინტერფერენციული სარკე ახალი სახეობის იაფი და დიდი ზომის ამრეკლავი
დისპლეებისათვის.

ნაშრომის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს ახალი სახეობის ამრეკლავი, დრეკადი
ინტერფერენციული სარკის დამზადება და მისი ოპტიკური, თერმო და ფოტოოპტიკური
მახასიათებლების შესწავლა. ამასთან ერთად, სინათლით ჩაწერის მეთოდის
გამოყენებით ერთსა და იმავე ზედაპირზე შესრულდება სუბმილიმეტრული ზომების,
სხვადასხვა სპექტრალური ამრეკლაობის მქონე სარკეების ფორმირება, რომელთა
საშუალებითაც ხდება დაცემული სინათლის ეფექტური არეკვლა ოპტიკური სპექტრის
სხვადასხვა უბნებში (ულტრაიისფერი, ხილული, ახლო ინფრაწითელი). სისტემა
რომლის დამზადებასაც ჩვენ ვაპირებთ, მოქმედებს როგორც დრეკადი
ინტერფერენციული სარკე, რომელიც ირეკლავს როგორც პოლარიზებულ ისე
არაპოლარიზებულ სინათლეს.

კვლევის მეთოდად გამოყენებული იქნა ოპტიკურ–პოლარიზაციული სპექტროსკოპია
და გაზომილი იქნა არეკვლილი სინათლის ისეთი მახასიათებლები, როგორებიცაა:
ინტენსივობა, სელექტიური არეკვლის სპექტრალური მდებარეობა, დაცემული და
არეკვლილი სინათლის პოლარიზაციული გარდაქმნები.



7

მიღებული სამეცნიერო შედეგები

ჩვენს მიერ შემუშავებული ქარალდის საფუძველზე დამზადებული
ქოლესტერული თხევადკრისტალური ინტერფერენციული სარკე შედგება სამი
ძირითად ნაწილისაგან, (სურ.5):

a) პოლიმერული ფირი,

b) კარგად ორიენტირებული ქოლესტერული თხევად კრისტალური ფენა,

c) ქაღალდის საფუძველი.

სურ.5

ჩვენს მიერ შერჩეულია, სერტიფიციერებული და სტაბილური შემდეგი
თხევადკრისტალური კომპონენტები:

BL006, BL038 დაMLMLC-6816 (Merck) ნემატიკები,

ZLI-811 ოპტიკურად აქტიური დანამატი, (Merck)

RM -257, Ir-2100 რეაქტიული მონომერები. (Ciba, Swiss)

აღნიშნული ნივთიერებების საფუძველზე დამზადდა ქოლესტერული ნარევები,
სასურველი თერმული, ოპტიკური და ფოტოოპტიკური თვისებებით

• 96% [68% BL-038 + 32 % ZLI-811] + 4 % [97% RM 257+3% Irgacure 2100]

7

მიღებული სამეცნიერო შედეგები

ჩვენს მიერ შემუშავებული ქარალდის საფუძველზე დამზადებული
ქოლესტერული თხევადკრისტალური ინტერფერენციული სარკე შედგება სამი
ძირითად ნაწილისაგან, (სურ.5):

a) პოლიმერული ფირი,

b) კარგად ორიენტირებული ქოლესტერული თხევად კრისტალური ფენა,

c) ქაღალდის საფუძველი.

სურ.5

ჩვენს მიერ შერჩეულია, სერტიფიციერებული და სტაბილური შემდეგი
თხევადკრისტალური კომპონენტები:

BL006, BL038 დაMLMLC-6816 (Merck) ნემატიკები,

ZLI-811 ოპტიკურად აქტიური დანამატი, (Merck)

RM -257, Ir-2100 რეაქტიული მონომერები. (Ciba, Swiss)

აღნიშნული ნივთიერებების საფუძველზე დამზადდა ქოლესტერული ნარევები,
სასურველი თერმული, ოპტიკური და ფოტოოპტიკური თვისებებით

• 96% [68% BL-038 + 32 % ZLI-811] + 4 % [97% RM 257+3% Irgacure 2100]

7

მიღებული სამეცნიერო შედეგები

ჩვენს მიერ შემუშავებული ქარალდის საფუძველზე დამზადებული
ქოლესტერული თხევადკრისტალური ინტერფერენციული სარკე შედგება სამი
ძირითად ნაწილისაგან, (სურ.5):

a) პოლიმერული ფირი,

b) კარგად ორიენტირებული ქოლესტერული თხევად კრისტალური ფენა,

c) ქაღალდის საფუძველი.

სურ.5

ჩვენს მიერ შერჩეულია, სერტიფიციერებული და სტაბილური შემდეგი
თხევადკრისტალური კომპონენტები:

BL006, BL038 დაMLMLC-6816 (Merck) ნემატიკები,

ZLI-811 ოპტიკურად აქტიური დანამატი, (Merck)

RM -257, Ir-2100 რეაქტიული მონომერები. (Ciba, Swiss)

აღნიშნული ნივთიერებების საფუძველზე დამზადდა ქოლესტერული ნარევები,
სასურველი თერმული, ოპტიკური და ფოტოოპტიკური თვისებებით

• 96% [68% BL-038 + 32 % ZLI-811] + 4 % [97% RM 257+3% Irgacure 2100]
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• 96% [70% BL-006 + 30 % ZLI-811] + 4%[97% RM 257+3% Irgacure 2100]

• 96% [64% MLC-6816 + 36 % ZLI-811] + 4 % [97% RM 257+3% Irgacure 2100]

• 96% [65% BL-038 + 35 % ZLI-811] + 4 % [97% RM 257+3% Irgacure 2100]

ფოტომგრძნობიარე მასალად აქამდე ფართოდ აპრობირებული აზობენზოლების
ნაცვლად, პირველად ჩვენ გამოვიყენეთ ახალი სახეობის ფოტოიზომერიზებადი
კომპოზიციები, (სურ.6). აზობენზოლზე დაფუძნებული ნივთიერებებისაგან
განსხვავებით, აღნიშნული კომპოზიციები სტაბილურები არიან ხილული სინათლის
მიმართ, მაშინ როდესაც, ულტრაიისფერი დასხივების შედეგად მკვეთრად იცვლიან
მოლეკულურ ფორმას, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ქთკ–ის სელექტიური არეკვლის
პიკის მნიშვნელოვან წანაცვლებას.

სურ. 6
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დრეკადი თხევადკრისტალური სარკის დამზადება

დრეკადი ამრეკლავი სარკის დასამზადებლად გამოყენებული იქნა სპეციალურად
დამუშავებული ქაღალდის ზედაპირი, ქოლესტერული თხევადკრისტალური
„ბურთულები“ და ზედა პოლიმერული ფენა, ( სურ.7). პოლიმერული ფირის დაფარების
შემდეგ ხდება თხევადკრისტალური „ბურთულების“ თანაბრად გაშლა მთელს
ზედაპირზე, ისე რომ მიღებული ფენის სისქე არის 2–3 მკმ

სურ.7

ფოტოპოლიმერიზაცია

ულტრაიისფერი ნათურის გამოყენებით ჩატარდა ფოტოპოლიმერიზაცია,
a)მთლიანი ქოლესტერული სარკის ზედაპირის და b)ფერადი ამრეკლავი სარკეების
(პიქსელების) ჩაწერა, (სურ. 8).

სურ.8
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დამზადებული სარკეები მდგრადია მექანიკური დეფორმაციების მიმართ და ამავე
დროს ინარჩუნებენ მაღალ სელექტიურ ამრეკლაობას, (სურ. 9).

სურ. 9

ულტრაიისფერი სინათლის გამოყენებით რომლის ტალღის სიგრძეა λ= 365ნმ
მოხდა სხვადასხვა სპექტრალური მდებარეობის მქონე ამრეკლავი სარკეების (RGB–
პიქსელები) ჩაწერა ქოლესტერულ ფირზე,  (სურ. 10).

სურ. 10
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სურ.11

სპექტრომეტრის გამოყენებით მირებულია ქოლესტერული სარკეების
სელექტიური არეკვლის პიკების წანაცვლება, დასხივების სხვადასხვა ექსპოზიციის
დროს. a) დასხივებამდე, b) დასხივებიდან 9 წუთი, c) დასხივებიდან 18 წუთი. (სურ.11)

მოსალოდნელი შედეგები

ამრეკლავი დისპლეების პოტენციური გამოყენების არეალი გაცილებით დიდია
დღეს არსებულთან შედარებით. მთელ მსოფლიოში აჩქარებული ტემპით იზრდება
მოთხოვნა ისეთ ამრეკლავ დისპლეებზე, რომლებიც გამოყენებადი იქნება გარე
განათების პირობებში და მოიხმარენ დაბალ სიმძლავრეს. ამჟამად არსებული
კომერციული ამრეკლავი დისპლეები ძირითადად მონოქრომატულები არიან,
როგორიცაა, მაგალითად E-Ink Vizplex, ან გააჩნიათ ძალიან მკრთალი ფერთა გამა,
როგორიც აქვს Fujitsu FLEP-ს.

ქოლესტერული სტრუქტურების საფუძველზე დამზადებული ამრეკლავი დისპლეების
წარმოების საქმეში ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევები აქვთ Kent State University -ს
(USA) da ZBD  Limited-ს (UK). თუმცა მათ მიერ დამზადებულ დისპლეებს აქვთ
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გარკვეული ნაკლოვანებები, ესენია: დამზადების რთული ტექნოლოგია, მაღალი
სამუშაო ძაბვები და დაბალი კონტრასტულობა, (სურ. 12 a, b).

სურ. 12

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ახალი ტიპის ამრეკლავი თხევადკრისტალური
სარკეების საფუძველზე შესაძლებელია დამზადდეს ახალი სახეობის ამრეკლავი
დისპლეები, რომელიც აქამდე არსებული ანალოგიებისაგან გამოირცევა მაღალი
კონტრასტულობითა და გარჩევადობით, მუშაობს დაბალ ძაბვებზე, დასამზადებლად
არ მოითხოვს რთულ ტექნოლოგიას და არის იაფი. მის საფუძველზე შეიძლება
დამზადდეს ნებისმიერი ზომისა დ ფორმის ინფორმაციის ამსახველი მოწყობილობები.
მათი დამზადება და წარმოება საქართველოში სავსებით შესაძლებელია.

სურ.13 Zenithal Bistable Display  (ZBD Limited)-ს (მარცხენა) და ჩვენს მიერ
დამზადებული (მარჯვენა) ამრეკლავი თხევადკრისტალური დისპლეები.
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