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Актуальним напрямом досліджень фізики м’якої матерії є вивчення рідких кри- 
сталів з колоїдними частинками різної форми та різного розміру — від десятків на- 
нометрів до мікронного. Пружна взаємодія між такими частинками сильно відріз- 
няється від взаємодії в звичайних ізотропних колоїдних розчинах; вона принципо- 
во анізотропна і може в сотні разів перевищувати теплову енергію. Це призводить 
до утворення м’яких кристалів з колоїдних частинок. У монографії зроблена спро- 
ба побудувати теорію такої пружної взаємодії колоїдних частинок у необмежених 
і обмежених нематичних рідких кристалах, а також у смектиках і холестериках. 
Встановлено, що кожна колоїдна частинка з топологічними дефектами навколо мо- 
же бути ефективно представлена у вигляді твердої шуби з трійкою (тріадою) чисел 
— пружних мультипольних моментів. Такий підхід дає змогу адекватно описати 
різні двовимірні та тривимірний м’які кристали з колоїдних частинок. Викладено 
послідовний підхід до опису таких систем та передбачено низку результатів, які 
можуть мати експериментальне підтвердження.

Для фахівців у галузі досліджень фізики м’якої матерії, рідких кристалів, фізи- 
ки колоїдних систем, статистичної фізики, а також аспірантів і студентів фізичних 
спеціальностей старших курсів вишів.
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