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Реалiзовано новий метод фотоперестроювання частоти генера-
цiї домiшкових холестеричних рiдких кристалiв (ХРК), утво-
рених на основi сумiшей азокси-нематика ЖК-440 i похiдних
холестерину, шляхом змiни їх кроку спiралi при опромiненнi
свiтлом рiзної довжини хвилi. Встановлено, що для бiльшостi
генеруючих барвникiв у таких матерiалах рiзко падає кванто-
вий вихiд флуоресценцiї при вагових концентрацiях 0,3–0,5%,
що перешкоджає отриманню в них лазерної генерацiї. Вiднай-
дено барвник пiрометенового класу, в якого при вищенаведе-
них концентрацiях квантовий вихiд флуоресценцiї становить
бiльше 50%. Отримано лазерну генерацiю в ХРК на основi
азокси-нематика ЖК-440 i реалiзовано реверсивне фотопере-
строювання на 30 нм в короткохвильовий бiк i на 20 нм – у
довгохвильовий.

1. Вступ

Холестеричнi рiдкi кристали (ХРК) зi спiральною пе-
рiодичною структурою здатнi розчиняти лазернi ор-
ганiчнi барвники, утворюючи в сукупностi активне
середовище перестроюваних по частотi лазерiв. Поєд-
нання ХРК i органiчних барвникiв в одному середо-
вищi дозволяє створювати в таких структурах мiкро-
лазери з розподiленим зворотним зв’язком (РЗЗ) [1,
2]. Зворотний зв’язок у такому середовищi здiйснює-
ться за рахунок бреггiвського розсiювання та пiдси-
лення випромiнювання барвника на спiральнiй перiо-
дичнiй структурi. Вказана особливiсть надає перспе-
ктиву РЗЗ – лазерам на основi домiшкових ХРК для
створення систем вiдображення iнформацiї пiдвище-
ної яскравостi, оскiльки вiдсутнiсть дзеркального ре-
зонатора дозволяє виготовляти активне середовище
такого лазера у виглядi поверхнi довiльної площi i
кривизни.

Перспектива застосування таких лазерiв у новiтнiх
системах вiдображення iнформацiї стимулювала по-
чаток їх активних дослiджень в багатьох наукових
центрах, в основному з використанням нових ХРК-

матерiалiв, бiльш технологiчних, нiж в’язкi похiднi
холестерину, на яких лазерну генерацiю було вперше
отримано [3–6].

Основним методом перестроювання частоти гене-
рацiї в РЗЗ-лазерi на основi ХРК залишається тем-
пературна змiна кроку спiралi [1, 2]. Iнерцiйнiсть пе-
рестроювання i необхiднiсть термостабiлiзацiї ХРК
утруднює широке практичне застосування такого ла-
зера. Тому пошук нових, бiльш оперативних способiв
перестроювання частоти генерацiї лазерiв на рiдких
кристалах є актуальною проблемою.

Як вiдомо, в деяких типах iндукованих ХРК на
основi нематичних рiдких кристалiв (НРК) iз закру-
чуючими хiральними домiшками (ХД) пiд дiєю уль-
трафiолетового опромiнення вiдбувається змiна кон-
формацiй молекул цих домiшок i, вiдповiдно, змiна їх
закручуючої здатностi. ХРК такого типу, якi утворе-
нi за допомогою немезогенних ХД, завдяки наявностi
в них рiзних фотоiзомерних форм молекул i легко-
стi їх фотоiзомеризацiї [7, 8], дозволяють змiнювати
крок спiралi при фотозбудженнi певних стереоiзомер-
них форм молекул.

Ранiше ефект змiни закручуючої здатностi молекул
домiшки при переходi iз транс- у цис-конформацiю,
який супроводжується змiною кроку спiралi, було ви-
користано для цiлей голографiчного запису [8], а та-
кож для управлiння частотою РЗЗ-лазера на основi
ХРК [9–12]. Внаслiдок близькостi максимумiв погли-
нання транс- i цис-конформацiй використаної ХД [11,
12] в такому методi фотоперестроювання частоти не
було можливостi селективного свiтлового опромiне-
ння окремих конформацiй молекули i регулювання
їх складу в зонi опромiнення. Тому процес перестро-
ювання вiдбувається в односторонньому порядку зi
збiльшенням складу цис-конформацiї при опромiню-
ваннi, зменшенням закручуючої здатностi добавки i
плавним зсувом лiнiї генерацiї в довгохвильовий бiк.
Реверсування, тобто повернення до висхiдного скла-
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ду стереоiзомерiв, вiдбувається спонтанно протягом
17–20 годин i практично не залежить вiд зовнiшнiх
факторiв (температура, електричне поле тощо) [12].

Останнiм часом [13, 14] запропоновано новi шля-
хи реалiзацiї керованого реверсивного фотоперестро-
ювання кроку спiралi в ХРК. Для цього в [13, 14]
пропонується використовувати нематики на основi
азокси-сполук (азокси-нематики), в яких смуги по-
глинання стереоiзомерiв розташованi таким чином,
що при опромiненнi свiтлом з довжиною хвилi бiльше
410 нм, вiдбувається селективне опромiнення тiльки
одної цис-конформацiї. Таке розташування смуг по-
глинання дає можливiсть їх селективного збудження
i реверсування напрямку перестроювання частоти ла-
зерної генерацiї.

Однак виявилось, що в азокси-нематиках генерую-
чi барвники при концентрацiях на рiвнi десятих про-
цента мають сильне концентрацiйне гасiння флуоре-
сценцiї i їх квантовий вихiд падає до одиниць процен-
тiв, що недостатньо для досягнення порога лазерної
генерацiї [2]. На початку нашої роботи з цiєї тема-
тики в лiтературi не було вiдомостей про отримання
лазерної генерацiї в таких матерiалах.

Тому метою роботи було дослiдження спектроско-
пiчних характеристик барвникiв рiзних класiв у ХРК
на основi азокси-нематика ЖК-440, вибiр барвникiв
з достатньо високим квантовим виходом флуоресцен-
цiї, досягнення порога лазерної генерацiї та реалiзацiї
реверсивного перестроювання її частоти при опромi-
неннi ХРК свiтлом з рiзними довжинами хвиль.

2. Експериментальна частина

Дослiдження перестроювання частоти РЗЗ-лазера на
основi iндукованих ХРК при УФ-опромiненнi за раху-
нок транс- цис-iзомеризацiї закручуючої нематичний
рiдкий кристал (НРК) домiшки показало, що вели-
чина зсуву спектра лазерної генерацiї корелює з до-
зою УФ-опромiнення i в дiапазонi невеликих доз має
лiнiйний характер [9, 11, 12]. Таке лiнiйне змiщення
можна використати для контрольованого керування
спектром генерацiї РЗЗ-лазера за умови, що буде зна-
йдено спосiб для ефективного зворотного цис-транс-
конформацiйного перетворення молекул закручуючої
домiшки в iндукованих ХРК. Одним iз шляхiв реалi-
зацiї контрольованого управлiння може бути викори-
стання домiшок iз бiльшою рiзницею мiж максимума-
ми поглинання обох фотоiзомерних форм i регулюва-
ння спiввiдношення фотоiзомерiв в активнiй речовинi
РЗЗ-лазера їх селективним збудженням.

Для реалiзацiї реверсивного фотоперестроювання
використовувались ХРК-сумiшi, якi становили ∼75%
нематика ЖK-440 i ∼25% хiральної домiшки мезоген-
ного типу M5 (сумiш ефiрiв холестерину: 30% холе-
стерилформiату, 5% холестерилбутирату i 65% холе-
стерилпеларгонату). ХРК активувались рiзними ти-
пами барвникiв (бензантроновими, феноленоновими,
пiрометеновими) при ваговiй концентрацiї 0,2–0,3%.
Максимум смуги селективного вiдбиття (СВ) виби-
рали поблизу максимуму флуоресценцiї барвника (у
спектральнiй областi поблизу 600 нм). Базовою су-
мiшшю при дослiдженнi температурних, спектраль-
них характеристик i лазерної генерацiї була сумiш
ЖК-440 i М5 вищенаведеного складу. За необхiдно-
стi пiдбору положення смуги СВ всерединi контуру
флуоресценцiї барвника склад М5 змiнювали в межах
1–3%. Спектри поглинання (пропускання) планарних
текстур, як чистих, так i домiшкових ХРК, дослiджу-
вались на спектрофотометрах СФ-20 i “Hitachi”-330,
спектри флуоресценцiї та їх квантовий вихiд – на спе-
ктрометрi MPF-4 “Hitachi”.

Планарнi текстури iндукованих ХРК виготовля-
ли за методикою натирання поверхнi пiдкладок, якi
формують впорядкований шар рiдкого кристала. Для
дослiдження пропускання i лазерної генерацiї у види-
мiй областi використовували кварцовi пiдкладки по-
критi шаром полiiмiдного лаку (ПАК), натертим в
одному напрямку. При дослiдженнi спектрiв погли-
нання ХРК в УФ-областi використовували пiдкладки
з лейкосапфiру. Планарна текстура в цьому випад-
ку формувалась при нанесеннi шару полiвiнiлового
спирту (ПВС) шляхом занурення пiдкладки в його
0,1% водний розчин, висихання та натирання м’якою
тканиною в одному напрямку.

Товщини шарiв iндукованих ХРК задавали фторо-
пластовими прокладками i вибирали в межах вiд 3 до
30 мкм. Для УФ-опромiнення ХРК використовували
ртутну лампу низького тиску з повiтряним охолодже-
нням типу ДРК-120 iз потужнiстю випромiнювання
120 Вт i з стабiлiзованим розрядним струмом. Збу-
дження РЗЗ-лазера на основi iндукованих ХРК здiй-
снювали випромiнюванням другої гармонiки лазера
на склi з Nd3+ (λ = 530 нм) з пасивною модуляцiєю
добротностi, який працював в режимi поодиноких на-
носекундних iмпульсiв (τi ≈ 18 нс). Спектри лазерної
генерацiї домiшкових ХРК реєстрували на спектро-
графi з дисперсiєю 0,6 нм/мм i вiдображали за допо-
могою веб-камери на монiторi комп’ютера.

Вплив УФ-опромiнення на ХРК на основi азокси-
нематикiв дослiджували спочатку по спектрах опти-
чного поглинання. На рис. 1 наведено спектри погли-
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Рис. 1. Трансформацiя спектрiв поглинання ЖК-сумiшi 27,6%
М5 + 72,4% ЖК-440 при кiмнатнiй температурi (T = 28 ◦С)
(крива 1), пiсля УФ-опромiнення (крива 2) i опромiнення з ви-
користанням фiльтра ЖС-10 (λ>410 нм, крива 3). Товщина
шару 3 мкм

Рис. 2. Поглинання ЖК-сумiшi 27,6% М5 + 72,4% ЖК-440 в
iзотропнiй фазi (T = 73 ◦С, крива 1), пiсля УФ-опромiнення
(крива 2) i опромiнення з використанням фiльтра ЖС-10 (кри-
ва 3). Товщина шару 3 мкм

нання тонкого (3 мкм) шару ХРК в рiдкокристалiчнiй
фазi при температурi 28 ◦С. При УФ-опромiненнi з
iнтенсивнiстю 20 мВт/см2 i тривалiстю 10 хв смуга
поглинання ЖК-440 з максимумом в iнтервалi 360
нм (крива 2) зменшується по iнтенсивностi у порiв-
няннi з цiєю ж смугою до опромiнення (рис. 1, крива
1), що свiдчить про перехiд iз транс-iзомера (транс-
форми) в цис. При УФ-опромiненнi протягом 25 хв
через фiльтр ЖС-10, який вiдсiкає свiтло з λ<410

Рис. 3. Температурнi залежностi максимуму селективного вiд-
биття для РК-сумiшi 25% М5 +75% ЖК-440 (до опромiнення
– крива 1), пiсля 10 хв УФ-опромiнення (крива 3), пiсля 20 хв
такого ж опромiнення через фiльтр ЖС-10 (крива 2). Товщина
шару 15 мкм

нм, вiдбувається вiдновлення поглинання смуги 360
нм (рис. 1, крива 3) – внаслiдок часткового зворотно-
го переходу з цис- в транс-форму азокси-сполуки.

В iзотропнiй фазi цього ж ХРК, як бачимо на рис.
2, вiдбувається аналогiчний процес переходу з транс-
в циc-форму молекул РК (кривi 1 i 2), однак зворо-
тного процесу при УФ-опромiненнi через фiльтр ЖС-
10 протягом 25 хв не вiдбувається (крива 3 на рис. 2).
У звичайному органiчному розчиннику також не вiд-
бувається зворотного процесу. Це є основною особли-
вiстю процесу фотоiзомеризацiї в азокси-нематиках.

Ще однiєю вiдмiннiстю спектрiв поглинання дослi-
дженої системи в iзотропнiй фазi є те, що вимiрю-
ванi значення оптичної густини D для одного i того
ж зразка в однакових умовах значно бiльшi, нiж у
холестеричнiй фазi. Це може бути пов’язано з дихро-
їзмом поглинання азокси-сполук – у планарнiй текс-
турi фактично вимiрюється величина, близька доD⊥,
тодi як вище температури переходу в iзотропний стан
(Tφ), коли зникає орiєнтацiйне впорядкування, почи-
нає давати внесок значно бiльша величина D‖ [15], де
D⊥ i D‖ оптична густина в поглинаннi для напрямкiв
перпендикулярного i паралельного вiдповiдно до ди-
ректора квазiнематичного шару. Аналогiчне явище –
рiзке пiдвищення вимiрюваної оптичної густини при
нематико-iзотропному переходi – вiдзначалося нами
ранiше [16].

На рис. 3 наведено температурнi залежностi ма-
ксимуму смуги СВ для базової сумiшi пiсля УФ-
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Рис. 4. Спектри пропускання РК-сумiшi 25% М5+75% ЖК-440
при опромiненнi свiтлом з рiзними довжинами хвиль: 1 – без
опромiнення; 2 – пiсля 10 хв УФ-опромiнення; 3 – пiсля 10 хв
такого ж опромiнення через фiльтр ЖС-10. Товщина шару 30
мкм

опромiнення. При опромiненнi ртутною лампою про-
тягом 10 хв центр смуги СВ зсувається на 60
нм в короткохвильовий бiк. Зворотний процес цис-
транс-iзомеризацiї вiдбувається при опромiненнi цi-
єю ж лампою (зi збереженням умов експозицiї) через
фiльтр ЖС-10. Опромiнення протягом 20 хв приво-
дить до того, що вiдновлюються (хоч i не повнiстю)
положення максимумiв смуг СВ.

Утворення цис-iзомерiв, молекули яких мають iсто-
тно меншу геометричну анiзометрiю, проявляється
також i у зниженнi температури фазового перехо-
ду з рiдкокристалiчної в iзотропну фазу (Tφ). Час-
ткова цис-транс-iзомеризацiя при опромiненнi через
фiльтр ЖС-10 має наслiдком вiдповiдне пiдвищення
Tφ (рис. 3).

Поряд зi змiною положення смуги СВ азокси-
нематика у процесi транс-цис iзомеризацiї вiдбуває-
ться i змiна iнших оптичних характеристик.

На рис. 4 наведено смуги СВ базової сумiшi азокси-
нематика i закручуючої добавки М5 до (крива 1) i
пiсля УФ-опромiнення (крива 2), а також реверсува-
ння смуги СВ у процесi цис-транс-iзомеризацiї при
пiдсвiчуваннi через фiльтр ЖС-10 (крива 3). Як ви-
дно, в цис-формi РК величина двопроменезаломле-
ння є суттєво меншою, що приводить до зменшення
пiвширини смуги СВ. Це, в свою чергу, буде приводи-
ти до зростання порога генерацiї РЗЗ-лазера, оскiль-
ки добротнiсть такої РК-структури пов’язана з гли-
биною модуляцiї показника заломлення, тобто вели-
чиною двопроменезаломлення. Цей факт, крiм селе-
ктивностi пiдсилення барвника, необхiдно враховува-

Рис. 5. Спектри пропускання (1) i флуоресценцiї (2) пiромете-
нового барвника РМ-597 в РК-сумiшi 27,6% М5 + 72,4% ЖК-
440. Товщина шару 15 мкм. Стрiлкою показано початкову дов-
жину хвилi лазерної генерацiї

ти при оптимiзацiї характеристик такого РЗЗ-лазера
i розширення дiапазону реверсивного фотоперестро-
ювання його частоти.

Пiд час дослiдження спектроскопiчних характери-
стик барвникiв у ХРК на основi азокси-нематикiв го-
ловною проблемою виявилось гасiння флуоресценцiї
барвникiв. Квантовий вихiд для бiльшостi ефективно
флуоресцiюючих барвникiв падав у 5–10 разiв порiв-
няно зi стандартними розчинами, в яких вiн має най-
бiльше значення. Оскiльки для нормальної роботи
РЗЗ-лазера на основi ХРК необхiдний квантовий ви-
хiд флуоресценцiї домiшкового барвника на рiвнi 50%
[2] i вище, ми в результатi пошукiв прийшли до двох
класiв барвникiв, придатних для цiєї мети: феноле-
ноновi (виробництво НIIОПiК, Долгопрудний, РФ) i
пiрометеновi барвники (виробництво фiрми “Exiton”).
Останнi вiдрiзняються високим квантовим виходом
флуоресценцiї i ефективнiстю лазерної генерацiї в iзо-
тропних розчинах i полiмерах [17]. Iз них найбiль-
ший квантовий вихiд (60,9%) у ХРК на основi сумi-
шi 27,6% М5 +72,4% ЖК-440 був у пiрометенового
барвника № 597, який i використано для отримання
лазерної генерацiї.

На рис. 5 наведено спектральнi характеристики
цього барвника в ХРК на основi сумiшi ЖК-440 i М5.
Максимум поглинання (крива 1) в областi 410 нм –
це край смуги поглинання нематика ЖК-440, пiк в
областi 540 нм – максимум поглинання домiшково-
го барвника, а плече в областi 590–570 нм вiдповiдає
смузi СВ ХРК. Для того, щоб розширити дiапазон
перестроювання частоти i отримати генерацiю на ма-
ксимально можливiй вiдстанi вiд максимуму флуоре-
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Рис. 6. Перестроювання середньої довжини хвилi у спектрi ла-
зерної генерацiї барвника РМ 597 в iндукованому ХРК на осно-
вi нематика ЖК-440 залежно вiд тривалостi УФ-опромiнення
(1) i реверсивне фотоперестроювання (2) при опромiненнi че-
рез фiльтр ЖС-10 при незмiнних iнших умовах опромiнення.
Товщина шару 15 мкм

сценцiї барвника, було пiдiбрано сумiш такого скла-
ду: 27,6% М5 + 72,4% ЖК-440, в якiй i було отри-
мано лазерну генерацiю на довжинi хвилi 598 нм, що
вiдповiдає довгохвильовому краю смуги СВ матрицi
ХРК.

Спектри лазерної генерацiї складаються з двох (чи
однiєї широкої лiнiї) лiнiй, вiдстань мiж якими вiдпо-
вiдає вiдстанi мiж поздовжними модами для товщини
шару 15 мкм. Такий вигляд спектра визначається пе-
реважно низькою якiстю планарної текстури, сфор-
мованої на пiдкладках без шару SnO2, бiльшим розсi-
янням у ХРК на основi азокси-нематикiв i достатньо
високою пороговою iнтенсивнiстю збудження.

Пороговi iнтенсивностi збудження лазерної генера-
цiї становили при товщинi шару 15 мкм величину
600–800 кВт/см2 i були значно вищими, нiж в РЗЗ-
лазерах на основi стероїдних ХРК, а також iндуко-
ваних ХРК iнших типiв [12]. З точки зору величини
порога генерацiї вибраний нами спосiб формування
планарної текстури ХРК не був оптимальним. Нашi
експерименти з оптимiзацiї порога генерацiї показа-
ли, що використання шару SnO2 з полiiмiдним лаком
дозволяє в 12–15 разiв знизити величину порогової iн-
тенсивностi збудження при тiй самiй товщинi шару i з
тим самим ХРК-матерiалом. Проте поглинання УФ-
свiтла шаром SnO2 може впливати також на швид-
кiсть змiни кроку спiралi ХРК i величину дiапазону
його змiни.

На рис. 6 наведено залежностi положення середньої
лiнiї у спектрi лазерної генерацiї пiрометенового барв-
ника у використовуваному ХРК при опромiненнi рту-
тною лампою вiд тривалостi опромiнення (крива 1).
Як видно, досягнутий дiапазон перестроювання в ко-
роткохвильовий бiк становить 30 нм i обмежений се-
лективнiстю пiдсилення в барвнику i високою поро-
говою iнтенсивнiстю збудження. Зворотне перестро-
ювання частоти генерацiї (реверсування) при пiдсвi-
чуваннi ртутною лампою через фiльтр ЖС-10 вiдбу-
вається за значно бiльший iнтервал часу i, як i в ХРК-
матерiалi без барвника (рис. 3, крива 2) є майже на
10 нм меншим. Дослiдження динамiки перестроюва-
ння частоти лазерної генерацiї показали вiдсутнiсть
помiтного спонтанного реверсування частоти за час
вимiрювання спектра генерацiї, який разом з часом
опромiнення зразка i записом спектра його пропуска-
ння становив вiд 2 до 6 хв. Контроль спектра про-
пускання пiсля УФ-опромiнення показує, що спектр
лазерної генерацiї стабiльно розмiщений на довгохви-
льовому краю смуги СВ.

3. Висновки

Проведенi дослiдження показали перспективнiсть ви-
користання пiрометенових барвникiв у ролi актива-
торiв азокси-нематикiв для РЗЗ-лазерiв на їх осно-
вi. Достатньо високий квантовий вихiд флуоресценцiї
таких барвникiв в азокси-нематиках при використан-
нi бiльш досконалих планарних текстур дозволить
значно знизити пороговi iнтенсивностi збудження в
такому РЗЗ-лазерi i тим самим розширити дiапазон
перестроювання частоти генерацiї.

Скоротити час перестроювання частоти можна при
оптимiзацiї потужностi пiдсвiтки i її спектрального
дiапазону. Вiдзначимо, що внаслiдок наявностi краю
смуги поглинання нематика в синiй областi спектра
бiльш перспективними для використання в такому
РЗЗ-лазерi з точки зору розширення дiапазону пе-
рестроювання будуть барвники з максимумами смуг
флуоресценцiї в оранжевiй i червонiй областi спектра.

Головною в цьому способi перестроювання часто-
ти можна вважати задачу створення якiсної планар-
ної текстури при мiнiмiзацiї втрат випромiнювання
УФ-пiдсвiчування при достатньо високому квантово-
му виходi флуоресценцiї домiшкового барвника.

Автори вдячнi професору Є.О.Тихонову за нада-
ння пiрометенового барвника, використаного в екс-
периментi. Роботу виконано при частковiй пiдтрим-
цi Державного фонду фундаментальних дослiджень,
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РЕВЕРСИВНОЕ ФОТОПЕРЕСТРАИВАНИЕ ЧАСТОТЫ
ЛАЗЕРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ В ПРИМЕСНОМ
ХОЛЕСТЕРИЧЕСКОМ ЖИДКОМ
КРИСТАЛЛЕ

И.П. Ильчишин, Л.Н. Лисецкий, Т.В. Микитюк,
М.И. Сербина

Р е з ю м е

Реализован новый метод фотоперестраивания частоты генера-
ции примесных холестерических жидких кристаллов (ХЖК),
созданных на основе смесей азокси-нематика ЖК-440 и прои-
зводных холестерина, путем изменения их шага спирали при
облучении светом разной длины волны. Установлено, что у
большинства генерирующих красителей в таких материалах
резко падает квантовый выход флуоресценции при весовых
концентрациях 0,3–0,5%, что препятствует получению в них
лазерной генерации. Найден краситель пиррометенового клас-
са, в котором при вышеприведенных концентрациях кванто-
вый выход флуоресценции составляет более 50%. Получена ла-
зерная генерация в ХЖК на основе азокси-нематика ЖК-440
и реализовано реверсивное фотоперестраивание на 30 нм в ко-
ротковолновую сторону и на 20 нм в длинноволновую.

REVERSIBLE PHOTOTUNING OF LASING FREQUENCY
IN A DYE-DOPED CHOLESTERIC LIQUID CRYSTAL

I.P. Ilchishin1, L.M. Lysetskiy2, T.V. Mykytiuk1, M.I. Serbina2

1Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(46, Nauka Ave., Kyiv 03680, Ukraine;
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2Institute for Scintillation Materials
STC “Institute for Single Crystals”,
Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
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S u m m a r y

We have implemented a new method of phototuning of the las-

ing frequency of dye-doped cholesteric liquid crystals (CLCs) fab-

ricated on the basis of mixtures of the azoxy nematic ZhK-440

and cholesterol derivatives. The essence of the method consists in

changing the helix pitch at the irradiation of a CLC with light of

different wavelengths. For the majority of lasing dyes, the quan-

tum yield of the fluorescence in such materials is found to sharply

decrease at weight concentrations of 0.3–0.5%, which interferes

with lasing in them. A dye of the pyrromethene class which pro-

vides a quantum yield of the fluorescence of more than 50% at

the indicated concentrations is discovered. The lasing in an CLC

on the basis of azoxy nematic ZhK-440 has been obtained, and

the reversible phototuning by 30 nm toward shorter and by 20 nm

toward longer wavelengths has been carried out.
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