
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1 / 2022 (132)
212

ЕЛЕКТРОНІКА

ЕЛЕКТРОНІКА
УДК 621.382 DOI: https://doi.org/10.32782/1995-0519.2022.1.28

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ 
СУМІШІ РІДКИХ КРИСТАЛІВ З ВИПАРАМИ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Григорій Барило
доктор технічних наук, 
професор кафедри електронної інженерії
Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна, 79000,  
hryhorii.i.barylo@lpnu.ua;
ORCID: 0000-0001-5749-9242

Зиновій Микитюк
доктор фізико-математичних наук, 
професор кафедри електронної інженерії
Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна, 79000, 
zynovii.m.mykytiuk@lpnu.ua;
ORCID: 0000-0001-7476-6031

Ірина Кремер
кандидат технічних наук, 
доцент кафедри електронної інженерії
Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна, 79000,  
iryna.p.kremer@lpnu.ua;
ORCID:0000-0003-2362-1195

Юрій Качурак
аспірант кафедри електронної інженерії
Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна, 79000,  
yurii.m.kachurak@lpnu.ua;

Назар Барило
студент кафедри електронної інженерії
Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна, 79000,  
nazar.barylo.el.2019@lpnu.ua;
ORCID: 0000-0002-9101-3768

Робота присвячена дослідженню впливу перехідних процесів на спектральну характеристику холестеричних 
рідких кристалів (ХРК) в процесі взаємодії з випарами летких сполук. Тривалість перехідних процесів є важли-
вим параметром в процесі побудови оптичних сенсорів з чутливим елементом на основі ХРК. Точність вимірю-
вання такого сенсора визначається параметрами спектральної характеристики в момент закінчення перехідних 
процесів. В результаті проведених досліджень встановлено залежності часу реакції ХРК від зміни оточуючого 
газового середовища. Отримано значення тривалості перехідних процесів ХРК для різних рівнів концентрації 
оточуючого газового середовища. Для проведення досліджень спектральних характеристик та визначення три-
валості перехідних процесів розроблено апаратно-програмну систему на основі сучасного інтегрального багато-
канального фотоперетворювача TCS3490 (AMS) і поширеної інформаційно-обчислювальної платформи Arduino.
Ключові слова: оптичний сенсор, спектральна характеристика, рідкі кристали, холестерико-нематична суміш.

На сьогодні існує багато різноманітних за 
принципом дії та призначенням сенсорів фізич-
них величин, які дозволяють аналізувати, фіксу-
вати та обробляти інформацію про стан певних 
фізичних систем. З розвитком науки та техніки 
сенсори всебічно удосконалюються, виникають 

нові типи. Враховуючи переваги оптичних мето-
дів вимірювання фізичних величин, за останні 
роки все більшого розповсюдження в досліджен-
нях та розробках отримали оптичні сенсори [1]. 
Принцип їх дії базується на зміні оптичних 
характеристик чутливого елемента сенсора від 
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впливу досліджуваного середовища (аналіта) [2]. 
В залежності від типу оптичних сенсорів їх дія 
заснована на принципах: поглинання світла 
(абсорбція) [3], відбиття первинного (падаючого) 
світлового потоку [4], різних видів люмінес-
ценції (фото- та електрохемілюмінесценція) [5] 
та деяких інших. При цьому використовуються 
залежності оптичних властивостей середовищ 
від концентрації аналіту. Пошук нових чутливих 
матеріалів для первинного перетворювача оптич-
ного сенсора має важливе значення для промис-
ловості, медицини та екології з метою детекту-
вання високотоксичних органічних сполук [6; 7]. 
Складність розробки таких приладів пов’язана 
з необхідністю поєднання наступних найважли-
віших параметрів в одному пристрої:

– можливість одночасного вимірювання 
та ідентифікації декількох молекул;

– висока чутливість і висока точність визна-
чення концентрацій;

– селективність;
– швидкодія;
– простота використання;
– ціна «одного вимірювання» і вартість 

приладу.
Розвиток сучасних технологій, що ґрунту-

ються на якісно нових принципах (оптоволоконні 
сенсори, наноструктури, органічні напівпровід-
ники та перетворювачі енергії) вимагає пошуку 
нетрадиційних матеріалів, які не тільки задо-
вольняли б вимоги сучасної техніки, але були б 
доступними за собівартістю. Цим вимогам пов-
ністю відповідають рідкокристалічні компо-
зити [8], які можна одержати на основі холесте-
ричних та нематичних рідких кристалів. Рідкі 
кристали (РК) використовуються для створення 
сенсорів хімічних речовин [9], температури [10], 
вологості [11], парів шкідливих речовин [12] 
тощо. Зміна їхніх фізичних параметрів (орієнта-
ція молекул, крок спіралі) під впливом зовнішніх 
чинників приводить до зміни оптичних параме-
трів (поглинання світла, відбивання первинного 
світлового потоку). Структура рідкокристалічних 
матеріалів містить відповідну функціональну 
групу, орієнтація якої змінюється під впливом 
органічних речовин, тому вони можуть з успіхом 
використовуватися в оптичних сенсорах для ана-
лізу органічних речовин, газів, тощо.

Завдяки тому, що молекули РК розташо-
вуються впорядковано такі сполуки мають як 
оптичну анізотропну властивість, так і пропус-
кну здатність. ХРК має спіральну структуру, 
з молекулами паралельного розташування в шарі 

та поступовим скручуванням між сусідніми 
шарами. Завдяки такій особливій структурі для 
ХРК характерне селективне відбиття світла [13]. 
Довжина хвилі селективного відбиття має тенден-
цію змінюватись зовнішнім середовищем, таким 
як електричні, магнітні, температурні та орга-
нічні випари. Тому ХРК використовуються не 
тільки в пристроях відображення, але і в області 
сенсорики [14].

ХРК характеризуються наявністю орієнта-
ційного та відсутністю трансляційного порядку. 
Присутність оптично активних молекул при-
водить до того, що рідкокристалічні молекули 
в кожному квазінематичному шарі відхиля-
ються на певний кут, утворюючи спіральну 
структуру. У тонких шарах холестеричних 
рідких кристалів спостерігається ефект обер-
тання площини поляризації світла, зумовлений 
спіральною структурою. Якщо знак обертання 
вектора поляризації в ХРК збігається зі знаком 
спіралі, а довжина хвилі становить половину 
кроку холестеричної спіралі, спостерігається 
повне відбивання циркулярно поляризованого 
світла, яке поширюється в ХРК.

Для побудови базової рідкокристалічні 
матриці вибрано промислову суміш ХРК фірми 
MERK© – Е7. Вибір зумовлено головною пере-
вагою цієї рідкокристалічної суміші, а саме, 
хімічною інертністю та стабільністю існу-
вання мезофази в температурному інтервалі 
10…70 °С. Хімічний склад цієї суміші поєднує 
в собі нематичні рідкі кристали з холестричними 
рідкими кристалами. Для отримання холесте-
рико-нематичних сумішей (ХНС) було вибрано 
сильнополярний нематичний рідкий кристал 
(НРК) типу 15СВ. Цей РК характеризується міні-
мумом пропускання на довжині хвилі 350 нм, 
який відповідає власному піку поглинання.

На рис. 1 наведено спектральну характе-
ристики ХНС із концентрацією НРК 38 %. На 
спектральній залежності суміші спостерігаємо 
два максимуми довжини хвилі поглинання, пер-
ший з яких (І) міститься в короткохвильовій, 
а другий (ІІ) – у довгохвильовій області спек-
тра. Короткохвильовий мінімум обумовлений 
власним піком поглинання нематичного рідкого 
кристала, який спостерігається на довжині хвилі 
322 нм (чистий 15СВ характеризується власним 
піком поглинання на довжині хвилі 350 нм), дов-
гохвильовий мінімум залежить від концентрації 
нематичного рідкого кристала в суміші.

Дослідження спектральних харакетристик 
ХНС в середовищах органічних речовин, харак-
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теризується швидким переходом суміші в ізо-
тропний стан. Причиною того є взаємодія двох 
дипольних молекул нематичного рідкого крис-
талу і органічної речовини чи газу з утворенням 
конгломерату, який сприяє розкрутці холестерич-
ної спіралі суміші. Виявлені фізичні закономір-
ності переходу рідкокристалічної суміші в ізо-
тропний стан, дозволяють використовувати її як 
чутливий елемент оптичного сенсора ацетону, 
але виникає необхідність контролю саме часу 
реакції суміші на аналіт.

300 400 500 600 700

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Довжина хвилі, нм

О
пт

ич
не

 п
ог

ли
на

нн
я,

 в
.о

.

 Рисунок 1 – ХНС із концентрацією НРК 38 %

Нами запропоновано використання апаратно-
програмного комплексу (рис. 2), який забезпечує 
вимірювання значень інтенсивності трьох спек-
тральних складових світла, яке проходить крізь 
рідкокристалічний чутливий елемент.

Загальний принцип роботи полягає в пропус-
канні світла з випромінювального елемента крізь 
рідкокристалічний чутливий елемент, який під 
дією речовини-маркера поступово переходить 
в ізотропний стан. Відповідну зміну інтенсивності 
пропускання чутливого елемента реєструє при-
ймальний модуль з фотодіодами (рис. 2). Викорис-
таний фотодіодний модуль дає змогу визначати 
інтенсивності пропускання окремо для трьох спек-
тральних складових. Для аналізу та оброблення 
вхідних сигналів використовується вбудований 
мікроконтролер, який в процесі вимірювання ана-
лізує загальний рівень освітлення і на основі чого 
вимірює дійсні значення інтенсивності по кож-
ному каналу. Інформація з приймального модуля 
відправляється на мікроконтролер, а далі, через 
інтерфейс USB, на персональний комп’ютер, де 
дані відображаються графічно за допомогою спе-
ціального програмного забезпечення.

Загальний вигляд апаратної частини комп-
лексу та його основні елементи представлено 
на рис. 3.

На основі розробленого апаратно-програм-
ного комплексу для аналізу характеру переходу 
рідкокристалічної речовини під впливом пари 
ацетону ми дослідили характер зміни кроку 
холестеричної спіралі під час перехідного про-
цесу в ізотропний стан.

Так, отримані графіки чітко відобража-
ють перехідні процеси розтягнуті в часі. На 
рис. 4, 5 можна спостерігати зміну інтенсивності 
пропускання для трьох спектральних складових 
під дією незначної концентрації парів ацетону. 
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Рисунок 2 – Структура апаратно-програмного комплексу для дослідження характеристик 

рідкокристалічних чутливих елементів
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Максимальні значення інтенсивності пропус-
кання досягаються через 3–5 хвилин проведення 
вимірювання, коли рідкокристалічна суміш пов-
ністю переходить в ізотропний стан.

Такі характеристики інтенсивності пропус-
кання ХРК можна отримати і під впливом інших 
органічних речовин та встановити залежність 
переходу рідкокристалічного чутливого елемента 
в ізотропний стан від концентрації аналіта.

Відповідно до візуальних спостережень зміни 
стану рідкого кристала в ході проведення експе-
рименту можна говорити про повну прозорість 
рідкокристалічної суміші під час кожного вимі-
рювання, що свідчить про перехід в ізотропний 
стан. Основна відмінність для різних концен-
трацій аналіта полягає в часі, необхідному для 
досягнення рідкокристалічною сумішшю ізо-
тропного стану.

  
а) б) 

 Рисунок 4, 5 – Залежність інтенсивності пропускання від часу (а – концентрація 
ацетону 0.1 мл (60 ppm), б – концентрація ацетону 0,2 мл (120 ppm))

Рисунок 3 – Будова та основні елементи апаратної частини комплексу:
1 – оптичні випромінювачі; 2 – приймальний модуль з фотодіодами (TCS34903);  
3 – резервуар для речовин-маркерів; 4 – чутливий рідкокристалічний елемент;  

5 – система на кристалі; 6 – персональний комп’ютер
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The work is devoted to the study of the influence of transients on the spectral characteristics of cholesteric liquid 
crystals (CLC) in the process of interaction with volatile compounds. The duration of transients is an important parameter 
in the process of building optical sensors with a sensitive element based on CLC. The measurement accuracy of such 
a sensor is determined by the parameters of the spectral response at the end of the transients. As a result of the conducted 
researches dependences of time of reaction of CLC on change of surrounding gas environment are established. The values 
of the duration of transient processes of SRC for different levels of concentration of the surrounding gas environment are 
obtained. To conduct research on spectral characteristics and determine the duration of transients, a hardware-software 
system based on the modern integrated multi-channel photoconverter TCS3490 (AMS) and the widespread information 
and computing platform Arduino was developed.
Key words: optical sensor, spectral characteristic, liquid crystals, cholesterol-nematic mixture.
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