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Voorwoord

Gepassioneerd onderzoek verrichten kan pas als men enigszins in de toekomst kan turen en

daar een fascinerend, ambitieus en liefst nog wereldverbeterend eindpunt kan zien. Een con-

tactlensdisplay behoort zeker en vast tot deze verzameling. Een bijdrage kunnen leveren aan

een dergelijk exotische toepassing, waarvan de uitgestrektheid en de impact nauwelijks te

voorspellen valt, was voor mij de drijveer om dit onderwerp met stip op één te plaatsen.

Een doel wordt echter pas een Doel als het einde nauwelijks in zicht is. Dat het wel nog een

eind zal duren eer ik mijn ogen zal leggen op een elektronische contactlens - of andersom -,

lijkt vanzelfsprekend, maar die vanzelfsprekendheid wordt nergens zo goed tegen het voor-

hoofd gekwakt als in de cleanroom van UGent, te Zwijnaarde. De overgang van vijf jaar

theorie en hier en daar een welomlijnd schoolboek experiment om deze theorie aan te tonen,

naar een omgeving die flirt met het onbekende op de grens van wat huidig mogelijk is en alle

problemen van dien, kon onmogelijk groter zijn. De combinatie van ogenschijnlijk simpele

problemen van praktische aard met theoretische vraagstukken bleek voor mij een geslaagde

combinatie te zijn die genoeg variatie bood om de aandacht en motivatie te behouden. Het

leek vaak op de processie van Echternach, maar je weet niet wat je hebt tot je even teruggaat

en het in een ander licht bekijkt zei een wijze man ooit.

Allereerst wil ik mijn begeleider Jelle De Smet bedanken voor de nauwe en aangename samen-

werking, en tevens de onfhankelijkheid en flexibiliteit die toch gewaarborgd bleef, desondanks

de protocolaire omgeving. Geen gemakkelijke evenwichtsoefening. Hij was een uitstekend

klankbord en heeft me veel en kwaliteitsvol advies gegeven, tot op het laatste moment. Ook

wil ik Jan Vanfleteren en mijn promotor Herbert De Smet bedanken omdat ze steeds bereid

waren vragen en problemen te bespreken.

Overigens wil ik nog mijn dank betuigen aan Dieter Cuypers, voor de vele malen dat hij be-

reid was om aligneringslaag op te dampen en ITO te sputteren. Er was zelfs geen gemopper

of gebrom te merken nadat ik de substraten eens verkeerd gemonteerd had en de procedure

opnieuw moest gestart worden. Overigens was hij zeer gul met het verschaffen van informatie

over het fabricatieproces. Nadine Carchon ben ik ook dankbaar voor het aanleren van de

veiligheidsprocedures van de cleanroom, zodanig dat ik de juiste uitgang vond bij dat ene

valse alarm. Ik wens ook Roel Beernaert te bedanken voor de hulp bij de elektronische kant

van de meetopstelling.

Mijn dank gaat ook uit naar de vele mensen die dagelijks in de cleanroom vertoeven en die
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steeds bereid waren te helpen.

Verder wil ik nog een speciaal dankwoord richten aan Jef, die mij steeds kon helpen met

LateX problemen. Want wat ze je ook proberen wijs te maken, die zijn er wel degelijk.

Ten slotte bedank ik bij deze ook mijn ouders op wiens steun ik steeds kon rekenen, niet

alleen tijdens de afgelopen tien maanden, maar ook wel voor de overige 264 maanden. En

nog eens plus negen voor mijn moeder.

Jan-Willem Hoste, mei 2010
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Toelating tot bruikleen

“De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen

van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik.

Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met be-

trekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten

uit deze scriptie.”

Jan-Willem Hoste, mei 2010
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Samenvatting

Deze scriptie onderzoekt de mogelijkheden van Guest-Host vloeibaarkristal mengsels als on-

derdeel van een contactlensdisplay die de mogelijkheid heeft om het inkomende licht te at-

tenueren, afhankelijk van de intensiteit. In tegenstelling tot conventionele vloeibaarkristal

technologie, heeft een Guest-Host vloeibaarkristal display geen polarizers nodig, waardoor ze

extreem dun kan gemaakt worden. Dit maakt deze technologie geschikt voor integratie in een

harde contactlens.

De mengsels bestaan uit vloeibaarkristal, dat gedopeerd wordt met dichröısche kleurstof en

chirale dopant. De invloed van de kleurstof en de chirale dopant werd onderzocht op het

contrast, het spanningsgedrag en de dynamische aspecten, teneinde een voorstel te doen

voor het gebruik in een contactlensdisplay. De verschillende cellen werden geproduceerd en

opgemeten in de cleanroom van UGent te Zwijnaarde.

Trefwoorden

Guest-Host Liquid Crystal, contrast, elektronische contactlens, ultradunne display



Characterisation of Guest-Host Liquid Crystal
Mixtures for Contact Lens Display

Jan-Willem Hoste

Supervisor(s): Jelle De Smet, Herbert De Smet, Jan Vanfleteren

Abstract— We characterise Guest-Host Liquid Crystal mixtures for the
purpose of manufacturing ultra-thin displays that can be imbedded in cur-
rent rigid contact lenses for the purpose of attenuating incomming light as
a function of intensity, analogue to sunglasses. This might be a first step
towards electronic contact lenses. A contrast of 1:3.5 is obtained without
polarizers and 1:14.7 with only one polarizer.

Keywords—guest-host, liquid crystal, electronic contactlens, striped pat-
tern

I. INTRODUCTION

THE limitting factor of the ongoing miniaturisation of
direct-view displays is no longer the technology, but the

capacities of the human visual system. In order to capitalise on
these miniature displays, it is of paramount importance to bring
the display closer to the eye, in order to make it visible. The holy
grail of this evolution is the electronic contact lens, which inte-
grates a display and the necessary electronics in a rigid contact
lens. There is a myriad of possible applications, amongst others:
conventional display applications, informative overlay on the re-
ality, virtual reality, medical healthcare due to the combination
of biosensors and indicative signals, amelioration of sight, etc.

To reduce power consumption, liquid crystal(LC) is proposed
instead of LED’s, as it can modulate incomming light and as
such does not necessarily need an internal light source. Tradi-
tional LC displays use two polarizers to modulate transmission.
Current polarizers are too thick however to integrate in a contact
lens, which currently has a center thickness of 150µm [1]

II. GUEST-HOST DISPLAYS

Guest-Host(GH) displays rely on the controllable absorption
of light to modulate transmission. LC hosts are doped with
dichroic dye molecules (1-5%), which allign themselves to the
LC molecules and have a large anisotropic absorption in the vis-
ible domain. They absorb the polarisation parallel to the molec-
ular axis. As these displays do not rely on rotation of the po-
larization of incomming light, they do not require a polarizer.
An electronic contact lens should still function when the elec-
tronics fail, so a normal white display is required. This implies
that the LC host must have a negative dielectric anisotropy, forc-
ing the dye molecules to allign orthogonally to the surface when
voltage is off. In order to increase absorption of random po-
larization, the twist should be as high as possible. This twisted
structure without polarizers is the White-Taylor cell and is one
of the most common configurations. Normally it is a reflective
device, but for electronic contact lenses, we use a transmissive
version. The GH mixtures use chiral dopant to induce the twist
and the required concentration can be obtained from [2]
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Where p the pitch, β the helical twisting power, Φ the twist
and ee de enantionmeric excess. The characterised GH mix-
tures combine 1%, 2.3% or 4% dye concentration with 0◦, 90◦,
180◦ or 270◦ twist, but it was quickly noted that mixtures with
270◦ twist were not adequately switchable. The black dichroic
dyes were given as samples from the supplier, but the dye that
was used to create the 1% and 4% concentration mixture was of
different quality than the one used to produce the 2.3% concen-
tration mixture.

III. CONTRAST RATIO

The contrast ratio is obtained by dividing the maximum trans-
mission (voltage off) with the minimum transmmission (volt-
age on). To obtain the appropriate driving voltage, a contrast
measurement in function of drive voltage was performed and is
shown on figure 1

Fig. 1: Contrast of GH cells with 90◦ twist in function of drive voltage

The saturation voltage for which the cells are at 90% of max-
imum contrast is given in table I.

According to [3] the saturation voltage increases with de-
creasing absolute dielectric anisotropy, as it requires less en-
ergy to tilt the molecules. As the dielectric anistropy is nega-
tive and the driving voltage rises from 1% to 4% dye concentra-
tion, this dye probably has a positive anisotropy as it diminishes



TABLE I: Vrms for which a GH LC cell with 90◦ twist and the indicated dye
concentration, reaches 90% of the maximum contrast.

Vrms,90

1% 4.51
2.3% 3.63
4% 6.71

the overal dielectric anisotropy. However, the saturation voltage
of 2.3% dye is lower however than these two, indicating that
this different dye is more compatible with the LC. For the 2.3%
cell, Vsat − Vth is the smallest, with Vth the voltage for which
othe molecules start to tilt. This steepness could be a problem
for displaying grey scale values, especially for cells with higher
twist, as they switch even more abruptly. The contrast measure-
ments were performed with a drive voltage of 14.16 Vrms for 4%
dye mixtures and, depending on the cell, the 1% and 4% drive
voltage is between 10.56 Vrms and 14.16 Vrms, which only ac-
counts for a contrast difference of 0.007 and 0.006 respectively.
The contrasts are shown on figure 2.

Fig. 2: Contrast of GH cells with 1%, 2.3% and 4% dye concentration, in func-
tion of twist.

As is expected, contrast increases with twist and with dye
concentration. However, due to the nonlinear increase with twist
for 2.3% mixtures in comparison with the linear increase with
twist for 1% and 4% mixtures, the contrast for the (180◦,2.3%)
mixture rises above the contrast for the (180◦,4%) mixture.
At 555 nm, a maximum contrast of 3.5 is obtained by the
(2.3%,180◦) mixture. The differing dependancies on twist angle
stresses the importance of dye quality and compatibility with the
LC and chiral dopant. Maximum absorption for a GH LC cell
could be obtained by a twistless layer with one polarizer at the
input, parallel with the orientation of the molecules when volt-
age is turned on. This cell managed to obtain a contrast of 14.7
at 555 nm.

IV. DYNAMICS

The viscosity of the mixture increases fast with increasing dye
concentration, which slows down the switching of the cell. This
is clearly observed when switching the 4% mixtures in com-

parison with the other two dye concentrations. Moreover, dark
stripes appear when switching off the (4%,180◦) cell, which turn
transparant in time. This phenomenon is more explicit when the
drive voltage or the on-time is increased. There appears to be
an anchoring during on-state between certain molecules, which
forces them to stay parallel with the substrate layer for a while
when voltage is turned off, mediated by the viscosity of this high
dye concentration. Increased dipole-dipole interactions due to
increased concentration of chiral dopant might be causing this,
as it is not observed for mixtures with a smaller twist angle.
Similar effects have been observed for cells with 270◦, showing
a permanent and locally periodic striped pattern, as illustrated
on figure 3.

Fig. 3: Static striped pattern in GH cell with 270◦ and 2.3% dye concentration.
Image obtained by putting this cell between crossed polarizers. Little
green bar in top left corner indicatates period of 23µm, although other
stripes might have a different period

V. CONCLUSION

The obtained contrast of 1:3.5 for a (2.3%,180◦) GH-LC cell
could be used for light attenuation, as sunglasses made for var-
ious light conditions have a similar contrast. However, disper-
sion in dye quality indicates that improvements can be made if
the dye is tailored to be more compatible with the LC. Dye con-
centration and especially twist could also be further optimized.
Depending on the resolvability of the electronics, a lower twist
might be favorable to obtain more gray levels and less power
consumption. Lower dye concentration on the other hand has
the advantage of a higher transmission in the off-state, ensur-
ing that sight is maintained in low light conditions. Moreover a
twistless configuration with one polarizer is an interesting com-
promise and could be used for ultra-thin displays, depending on
progress that is made in manufacturing thin polarizers.

VI. CONCLUSION
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Hoofdstuk 1

Elektronische Contactlenzen

Net zoals alle elektronica een steeds verdere evolutie vertoont in miniaturisatie en integratie,

is dit voor displays niet anders. Ook deze worden steeds scherper en kunnen steeds kleiner

gemaakt worden, wat op dit moment voornamelijk voordelen biedt voor het verkleinen van

projectiesystemen. Indien men kijkt naar displaytoepassingen waarbij het licht rechtstreeks

op het oog invalt, dan ligt de grens van deze miniaturisatie niet langer in wat technologisch

mogelijk is, maar in welke mate een miniatuurdisplay leesbaar blijft. Vandaar het belang van

onderzoek naar systemen die deze miniatuurdisplays dichter bij het oog brengen, waardoor ze

leesbaar blijven. De fysische grens van deze evolutie ligt uiteraard op het oog zelf, waardoor

beeldverwerking in contactlenzen in het vizier komt. Een elektronische contactlens is een

verzamelbegrip voor een draagbare contactlens waarin onder andere optische, elektronische

of optoelektronische componenten verwerkt zijn. Dit kan al dan niet in combinatie zijn met

een correctie voor gangbare oogaandoeningen door de contactlens zelf. Er is nagenoeg steeds

een beeldverwerkend component aanwezig in combinatie met aanstuurelektronica en voeding,

verder kunnen er onder andere sensoren en communicatie-elektronica in verwerkt worden om

de functionaliteit te verhogen. Toepassingen zijn onder meer te vinden in medische hulp-

middelen, informatieverschaffing, entertainment of het verbeteren van het menselijk visueel

systeem. Het huidige niveau van miniaturisatie in de elektronica zou dergelijke toepassingen

mogelijk maken. Het onderzoek naar elektronische contactlenzen is echter nog erg pril en

aftastend. Elektronische contactlenzen die in staat zijn om conventionele displaytoepassingen

te simuleren die gebruik maken van passieve-, laat staan actieve-matrix aansturing zijn op

dit moment nog verre van realiseerbaar. Het is echter niet noodzakelijk meerdere pixels te

implementeren om een bruikbare toepassing te realiseren.

Zelfs al slaagt men er in slechts één pixel te verwerken in een lens, dan kan deze ene pixel al

gebruikt worden als een indicatief signaal voor medische of informatieve doeleinden. Aange-

zien de lens op het oog ligt en er daar levende cellen aanwezig zijn, zou het namelijk mogelijk

zijn om bepaalde biomoleculen te detecteren waarvoor anders een bloedmonster vereist zou
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Hoofdstuk 1. Elektronische Contactlenzen

zijn. Zo zou bijvoorbeeld de glucosespiegel van diabetespatiënten kunnen opgemeten worden

met een biosensor en aan de hand van één enkele pixel kan dan een signaal weergeven wor-

den wanneer die te laag of te hoog is. Dit zou het leven van diabetespatiënten al een stuk

aangenamer en onafhankelijker maken, aangezien het een bloedprik overbodig maakt. Gezien

de grote vooruitgang die er op dit moment aan de gang is inzake biosensoren op nano-schaal,

is er heel wat mogelijk die de interactie tussen de patiënt en de arts of laborant een stuk

eenvoudiger en efficiënter kan maken. De lens kan immers ook gecombineerd worden met een

draadloze zender die deze informatie onmiddellijk kan doorgeven.

Indien men toch even vooruitkijkt naar de toepassingen die mogelijk zijn indien een pixelma-

trix kan geconstrueerd worden, dan wordt men geconfronteerd met een revolutie in displays

en informatieverschaffing. Het zou dan immers mogelijk zijn real-time vertalingen weer te

geven, een informatieve overlay op de werkelijkheid te projecteren en verschillende indica-

toren te implementeren die een waaier aan gezondheidsparameters weergeven. Het slechte

functioneren van het visueel systeem zou niet alleen optisch, maar ook elektronisch kunnen

verholpen worden, wat het scala aan corrigeerbare oogaandoeningen gevoelig kan uitbreiden.

De capaciteit van het oog kan niet alleen hersteld worden, het kan ook verbeterd worden door

onder meer verhoging van het contrast, betere functionaliteit onder slecht verlichte omstan-

digheden, grotere resolutie enzovoort. Ook voor de entertainment sector kan dit een nieuwe

wereld aan draagbare flexibele toepassingen openen, die slechts een fractie van het vermo-

gen zouden verbruiken die conventionele displays verbruiken. De pupil kan immers nagenoeg

alle fotonen opvangen die de lens uitzendt in diens richting. Dit staat in schril contrast met

huidige displays, waarbij slechts een minimaal deel van het uitgezonden licht daadwerkelijk

gebruikt kan worden om de fotogevoelige cellen op de het netvlies te stimuleren.

Er zijn echter nog heel wat moeilijkheden vooraleer dit mogelijk is. De oppervlakte van een

lens is slechts 1.5 cm2, en hierop moeten zowel aanstuurelektronica, pixels, voeding en even-

tuele communicatie-elektronica of componenten die voor additionele functionaliteit zorgen,

gëımplementeerd worden. Al deze componenten moeten bij gevolg voldoende geminiaturi-

seerd worden, en wel zodanig dat de capaciteiten van het menselijk visueel systeem zo goed

mogelijk bewaard blijven. Dit houdt in dat de pixels en optische componenten die zich op

de pupil bevinden voldoende transparant moeten zijn en dat andere elektronica in de pe-

riferie van de pupil geplaatst wordt. Vervolgens is er het probleem van voeding, zeker bij

veeleisende toepassingen die licht genereren, in tegenstelling tot applicaties die invallende

lichtstralen moduleren. Batterijen zijn sterk af te raden, aangezien de nood om die op te

laden en de aanwezigheid van chemisch schadelijke stoffen die kunnen lekken bij onvoorziene

omstandigheden. Zonnecellen behoren ook tot één van de mogelijkheden, maar de vraag is

maar of die genoeg vermogen kunnen genereren. Een mogelijk alternatief is een bron die zich

niet op de contactlens bevindt, maar kan vastgemaakt worden aan kledij of het lichaam en die

het vermogen naar de lens straalt, die beschikt over ontvangstelektronica. De opslagcapaciteit

3



Hoofdstuk 1. Elektronische Contactlenzen

is dan amper beperkt en deze bron kan op conventionele manieren opgeladen worden. Er be-

staan echter veiligheidsmarges voor elektromagnetische straling. Zo wordt er volgens Parviz

(2009) in de frequentieband van 1.5 GHz tot 100 GHz slechts 1 mW veilig geacht. Afhankelijk

van de efficiëntie van de ontvangerelectronica kan dit al dan niet voldoende zijn. Doordat het

systeem zich op het oog bevindt, moet er voldoende aandacht geschonken worden aan het

behouden van de natuurlijke condities waaronder de aanwezige levende cellen en organismen

hun functies kunnen uitoefenen. Daarom is het noodzakelijk dat alle opto-elecktronica bio-

compatibel is, of moet men deze inbedden in een biocompatibel geheel. Bij actieve-matrix

toepassingen kan dit nog een groter probleem opleveren, aangezien AlGaAs, dat gebruikt

wordt voor rode LED’s, giftig is voor de mens. Verder moet de temperatuur van de lens

onder controle gehouden worden, wat restricties stelt aan de aanwezige elektronica.

Tot nu toe is enkel de onderzoeksgroep van Babak A. Parviz van de universiteit van Seatle

erin geslaagd om één LED pixel, een miniatuurantenne en aanstuurelectronika op een lens

te integreren en te testen op een konijn gedurende een halfuur, zoals beschreven in Parviz

(2009). Het is echter niet noodzakelijk om LED’s te gebruiken beeldverwerkingselemet. Ook

vloeibaarkristal, of Liquid Crystal, kan voor elektronische contactlenzen gebruikt worden. In

het verdere verloop van de thesis wordt dit afgekort door de term LC. Contactlenzen op basis

van LC dienen dan bovendien niet noodzakelijk over een eigen lichtbron te beschikken, aan-

gezien deze technologie de capaciteit heeft om inkomend licht te moduleren. Op deze manier

verlaagt men de drempel voor het benodigde vermogen, wat belangrijk kan zijn om vorderin-

gen te boeken in dit domein. Door middel van de karakterisatie van bepaalde vloeibaarkristal

configuraties, trachten we kennis te verwerven voor het vervaardigen van elektronische con-

tactlenzen.

Deze thesis staat voornamelijk in het teken van een lopend doctoraat dat tracht de functi-

onaliteit van een zonnebril in een contactlens te verwerken, die bovendien zijn corrigerende

functie behoudt. Daarom moet dit LC component ingebed worden in een bestaande contact-

lens, en dus aan diens restricties voldoen. Er is in deze toepassing geen nood aan een interne

lichtbron, aangezien de LC cel het inkomende (zon)licht enkel moduleert. Er is ook slechts

sprake van één pixel, die het gehele oppervlak van de lens bestrijkt. Aangezien de corrige-

rende functie behouden blijft, moet de elektronische contactlens in verscheidene lichtcondities

ingehouden kunnen worden. Daarom moet het invallende licht door het LC geabsorbeerd

worden naargelang de intensiteit, zodanig dat de contactlens zowel in fel verlichte als in slecht

verlichte omstandigheden ingehouden kan worden. Een conventionele LC cel bestaat uit het

vloeibaarkristal dat tussen twee substraten geplaatst wordt. Op deze substraten bevinden

zich polarizers. Als deze cel in een lens moet worden ingebed, moet hij ook de vorm van

deze lens kunnen aannemen. Tot op heden is er echter nog geen gepubliceerd onderzoek over

het verwerken van LC in een flexibel en vervormbaar substraat. Een mogelijk vervormbaar

materiaal dat als substraat kan gebruikt worden is PET (polyethylentereftalaat). Een prin-
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cipeschets van een dergelijke configuratie, ingebed in een contactlens is voorgesteld in figuur

1.1. Het knelpunt van deze configuratie, is dat dergelijke LC cellen te dik zijn, wat voor-

namelijk te wijten valt aan de polarizatoren. Een oudere technologie die geen polarizatoren

gebruikt, is Guest-Host LC technologie. Het doel van deze thesis is het karakteriseren van

dergelijke Guest-Host LC mengsels, om zo te achterhalen of dit een valabel alternatief zou zijn

voor traditionele LC cellen die gebruik maken van polarizers, in het teken van elektronische

contactlenzen.

Figuur 1.1: Afbeelding van een elektronische contactlens die gebaseerd is op conventionele vloebaar-

kristal technologie met polarizers. De geplooide contouren van de lens zijn zichtbaar en

de noodzakelijke componenten zijn aangeduid.
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Liquid Crystal Displays

Liquid Crystal is op dit moment de toonaangevende technologie op de markt van dunne

displays. Laptopdisplays bestaan bijna uitsluitend uit een Liquid Crystal Display (LCD), en

ook op de markt van televisies en desktopcomputers zijn LCD’s de dominante technologie.

In dit hoofdstuk worden de voornaamste eigenschappen van het vloebaarkristal besproken,

alsook de configuraties waarmee men aan de hand van dit materiaal displays vervaardigt.

Uiteindelijk wordt de Guest-Host LC technologie uit de doeken gedaan.

2.1 Vloeibaar Kristal

Er werd lang gedacht dat een stof zich slechts in één van de drie klassieke aggregatietoestan-

den kan bevinden. Het is pas in 1888 dat de Oostenrijkse fysioloog F. Reinitzer zag dat een

derivaat van cholesterol benzoaat twee smeltpunten heeft en dat de stof er dan als een soort

wolkachtige vloeistof uitziet. Later zag men dat bepaalde materialen in specifieke tempera-

tuursintervallen zowel eigenschappen van een vaste stof als van een vloeistof bezitten. Deze

fase noemt men de mesofase. Zowel een ongeordende kristallaire fase als een geordende vloei-

bare fase zijn een mesofase. Deze laatste fase noemt men de vloeibaarkrstal-fase of Liquid

Crystal. In deze fase hebben de moleculen de vrijheid om zich te verplaatsen in het geheel, zo-

als in een vloeistof. De moleculen hebben echter wel een geprefereerde oriëntatie ten opzichte

van elkaar, zoals in een vaste kristallijne stof. Hiervoor moeten de moleculen een anisotrope

vorm hebben, meestal is dit een langgerekte vorm, alhoewel schijfachtige vormen ook mogelijk

zijn. In verdere besprekingen beperken we ons tot de langgerekte vorm, aangezien deze ook

veruit het meest gebruikt wordt. Als er transitie is van of naar de vloeibaarkristalfase door

het verhogen of verlagen van de temperatuur, spreekt men van thermotropisch LC. In bijna

alle displays wordt dit type LC gebruikt.
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Nematische en smectische nemofase

De mesofase is verder nog op te delen in een nematische en een smectische fase. In de

nematische fase hebben de moleculen enkel een oriëntationele orde. De gemiddelde richting

van de moleculen wordt aangeduid door de director, een vector die traditioneel met de letter

L wordt aangeduid. De moleculen hebben echter wel positionele vrijheid, ze kunnen vrij

bewegen langs elkaar heen. In de smectische fase zijn de moleculen echter ook geordend in

lagen, er is dus een ééndimensionale positionele orde, naast de oriëntationele orde. Wanneer

deze moleculen loodrecht op de lagen staan, dan spreken we van de smectische A fase (SA),

indien er een inclinatie ten opzichte van de normaal van de lagen is, spreken we van de

smectische C fase (SC). Deze inclinatie noemt men doorgaans tilt, die gedefinieerd is als de

hoek tussen de director en het vlak van de smectische lagen. Deze drie fasen zijn afgebeeld

op figuur 2.1.

Figuur 2.1: Achirale LC fasen. Nematische LC fase (a), smectische A fase (SA) (b), smectische C

fase (SC) met tilthoek θ

Chiraliteit

Verder is er nog een onderscheid te maken tussen chirale en achirale moleculen. Een molecule

is achiraal wanneer hij identiek is aan zijn spiegelbeeld. In het andere geval is hij chiraal.

Chirale moleculen zijn optisch actief, wat wil zeggen dat ze een invloed uitoefenen op de

richting van het elektrisch-veldcomponent van het licht dat er doorheen propageert. Ze ver-

anderen met andere woorden de polarisatie van het licht. De chiraliteit zorgt er ook voor dat

de moleculen zich doorheen de vloeistof roteren als ware het een helix.

De nematische fase met chirale moleculen noemt men ook wel de cholesterische fase. Men

kan dan de moleculen opdelen in virtuele lagen, waarbij de moleculen in het vlak van deze

lagen ligt en ze allen min of meer dezelfde richting uitwijzen. De director wijst in deze

gemiddelde richting en wordt in dit vlak gekarakteriseerd door de twist, de draaihoek rond

de normaal van de nematische lagen. De helixas staat loodrecht op deze lagen en voor iedere
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consecutieve laag is de twist van de director (en dus ook de moleculen) iets meer toegenomen.

Men karakteriseert deze twist aan de hand van de pitch, dit is de afstand waarover de director

een volle 360 ◦ gedraaid is. De cholesterische fase is te zien op figuur 2.2 (a).

Deze chirale variant bestaat ook in de smectische fase, waarbij de helixas nu niet meer lood-

recht staat op lokale director. In de smectische A fase heeft deze chiraliteit weinig invloed.

In de smectische C fase hebben de moleculen echter een zekere tilt. De director ligt dan op

de mantel van een kegel, wiens halve openingshoek complementair is met de tilt. De azimuth

(of twist) stijgt of daalt lineair van laag tot laag in deze chirale smectische C fase (S∗C). Deze

fase is te zien op 2.2 (b).

Figuur 2.2: Illustratie van beide chirale LC fasen. De cholesterische, of chirale nematische fase (a)

en de chirale smectische C fase (b). Voor beide fasen is de pitch aangegeven.

Invloed van een elektrisch veld

De meeste toepassingen van LC maken gebruik van de invloed dat een aangelegd elektrisch

veld heeft op de oriëntatie van de moleculen. De gevoeligheid van de richting van moleculen

voor een elektrisch veld is een direct gevolg van hun diëlektrische anisotropie, waardoor de

diëlectrische constante niet meer gelijk is voor alle richtingen van het aangelegde veld en de
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moleculen geroteerd kunnen worden onder invloed van dit veld. Deze diëlectrische constante

( of permittiviteit ) is enerzijds een maat voor de respons dat een medium heeft op een

elektrisch veld, en anderzijds de invloed die dat medium heeft op het inwendig elektrisch

veld. Het wordt aangeduid met ε, en de koppeling tussen medium en aangelegd veld wordt

voorgesteld door de diëlektrische verplaatsing D. Maxwell toonde aan dat

D = ε0 εE (2.1)

De permittiviteit van vloeibaarkristal moleculen heeft een andere waarde voor de lengterich-

ting van de molecule (ε‖), dan voor de richting in het vlak loodrecht op deze lengterichting

(ε⊥). Het verschil tussen deze twee wordt aangeduid door

∆ε = ε‖ − ε⊥ (2.2)

Een aangelegd elektrisch veld zorgt ervoor de moleculen zich proberen te oriënteren, zodanig

dat de richting met de grootste diëlektrische constante parallel komt te liggen met het aange-

legde veld. De director tracht zich zodoende te aligneren met het aangelegde veld als ∆ε > 0

en tracht zich loodrecht tracht te oriënteren ten opzichte van dit veld als ∆ε < 0.

De anisotropie van de permittiviteit leidt niet alleen tot manipulatie van de oriëntatie van

de moleculen bij een aangelegd elektrisch veld, het zorgt ook voor een manipulatie van

het elektrisch-veldcomponent van lichtstralen die door het vloeibaarkristal propageren. De

diëlektrische anisotropie is met andere woorden de oorzaak van het dubbelbrekend effect. Dit

houdt in dat de polarisatie van het invallende licht veranderd wordt door het materiaal. Dit

dubbelbrekend effect manifesteert zich als een verschil in de refractie-index voor de richting

van elektrische-veldcomponent evenwijdig met de molecule (n‖) en de richting in het vlak hier

loodrecht op (n⊥). Doordat er slechts twee verschillende constanten zijn is dit een uniaxiaal

materiaal.

2.2 Polarisatie

De polarisatie is gedefinieerd als het traject dat het elektrische veld E aflegt op een bepaalde

plaats in een oscillatieperiode. Het elektrisch veld is gegeven door

E = E0 e
j(ωt−kr) (2.3)

Indien het licht zich voortplant in een uniform isotroop medium, dan is ε slechts een constante

en volgt uit (2.1) dat D‖E. In dat geval vormen H,E, en de propagatierichting k een rechts-

handige basis, en is de polarisatie altijd te vinden in het vlak loodrecht op k. Men spreekt van

lineair gepolariseerd licht, wanneer E op een bepaalde plaats het traject van een rechte volgt

in de tijd. Verder is er nog elliptisch en cirkelvormig gepolariseerd licht, wat een speciale vorm
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van elliptisch gepolariseerd licht is. Men kan de polarisatie altijd ontbinden in twee lineair

orthogonale polarisaties, deze bewegen zich in fase in het geval van een lineaire polarisatie en

uit fase in het geval van elliptische polarisatie. In het speciale geval van ciruclaire polarisatie

is het faseverschil net π/2 en zijn de amplitudes even groot. Op figuur 2.3 zien we het traject

in de tijd van elliptische gepolarizeerd licht. De ontbinding in componenten Ex en Ey toont

aan dat deze niet in fase zijn, Ey ijlt voor op Ex.

Figuur 2.3: Elliptische polarisatie voor een lichtgolf die propageert in de z-richting. Aangezien het

elektrisch veld in wijzerzin de elliptische baan aflegt, ijlt Ey voor op Ex en zijn beide

componenten dus niet in fase.

We bevinden ons echter niet in een isotroop medium en dus is de permittiviteit geen constante

maar een tensor. Dit heeft tot gevolg dat E en D niet langer evenwijdig zijn. De rechtshandige

basis wordt nu gevormd door H, D en k. Het elektrisch veld E ligt dan in het (D,k)-vlak.

Indien we de z-as van het assenstelsel kiezen volgens de lengterichting van de molecule, dan

wordt de tensor een diagonale matrix, zie figuur 2.4. Dit (x,y,z) assenstelsel noemt men

dan het principiële assenstelsel. Er zijn slechts twee lineaire polarisaties van het inkomende

elektrische veld waarvoor de polarisatie niet verandert. Deze twee worden geassocieerd met

een ordinary wave en een extraordinary wave. Deze twee oriëntaties kunnen gevonden worden

via de reciproke ellips, die geconstrueerd wordt aan de hand van de volgende vergelijking voor

D.

Dx
2

εx
+
Dy

2

εy
+
Dz

2

εz
= 1 (2.4)

Aangezien we werken met een uniaxiaal materiaal, zijn twee van de drie diagonale elementen

van de permittiviteitstensor gelijk: εx = εy = ε⊥ en εz = ε‖. De reciproke ellips is in dit

geval een omwentelingsellips, zoals afgebeeld op figuur 2.5. Hierop is de z’-richting volgens

de propagatierichting k, en D ligt in een vlak loodrecht hierop. Dit vlak snijdt de omwen-

tellingsellips volgens een ellips en de lineaire polarisaties van D liggen volgens de hoofdassen

van deze ellips. De brekingsindices ne en no zijn dan gelijk aan de halve lengte van deze
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Figuur 2.4: Diagonalisatie van diëlektriche tensor van een uniaxiaal materiaal.

assen. Door het uniaxiale karakter is no steeds gelijk aan n⊥. Golven die gepolariseerd zijn

langs één van deze twee assen propageren met een andere fasesnelheid. Wanneer een golf

dus linear gepolariseerd is langs een as die niet tot één van deze twee behoort, dan kan men

deze ontbinden in deze twee lineair orthogonale polarisaties. Aangezien ze propageren met

een verschillende fasesnelheid, zullen ze uit fase geraken en hun lineaire polarisatie zal om-

gezet worden in een elliptische. Dit is het dubbelbrekend effect en het basisprincipe om de

transmissie te berekenen doorheen een laag LC.

Men noemt een dergelijk uniaxiaal medium, waarbij de ne- en no-as niet veranderen doorheen

het medium, ook wel een retardatielaag. Wanneer een golf gepolariseerd is langs de bissectrice

van de ne en no en propageert door het uniaxiale medium, dan zal de polarisatie overgaan

naar elliptisch, cirkelvormig, elliptisch en uiteindelijk terug lineair, loodrecht op de bissectrice.

Op deze manier kan men een lineaire polarisatie 90 graden draaien, wanneer de dikte van de

retardatielaag goed gedimensioneerd is.
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Figuur 2.5: Reciproke (omwentelings)ellips in het principiële assenstelsel (x,y,z) voor een uniaxiaal

materiaal, die de lineaire polarisaties bepaalt en de waarde van ne en no

2.3 Liquid Crystal Display configuraties

Een LCD-cel is meestal symmetrisch opgebouwd uit de volgende lagen, van binnen naar buiten

(zie figuur 2.6 ): LC, aligneringslaag, elektrode, glas en een polarizer. De elektrode bestaat

vaak uit een gesputterde laag indiumtinoxide (ITO) aan de binnenkant van het glas. Het

ITO is ook transparant, zodat de displaywerking niet verstoord wordt. De polarizer, die vaak

vervaardigd is uit een dunne polymeerlaag, zorgt ervoor dat enkel de lineaire polarisatie die

parallel is met de transmissie-as doorgelaten wordt. De lineaire polarisatie die orthogonaal op

deze transmissie-as staat, wordt geabsorbeerd of gereflecteerd door de polarizer. Aangezien

iedere polarisatie te schrijven valt als een lineaire combinatie van deze twee orthogonale

lineaire polarisaties, vindt men aan de uitgang van de polarizer licht dat lineair gepolarizeerd is

volgens de transmissie-as. De aligneringslaag zorgt ervoor dat de moleculen in diens nabijheid

gealigneerd zijn volgens een bepaalde richting, zo kan men een twist en tilt induceren in een

bepaalde LCD-cel. In principe zou men een LCD-cel kunnen maken die opgebouwd is zoals

een retardatielaag, zonder twist dus. Hiervoor zouden de polarizers gekruist moeten zijn en de

ingangspolarizer op 45 ◦ van de lengteas van de moleculen. Als de dikte van de cel zodanig is

dat het relatieve faseverschil tussen het component evenwijdig met de ne-as en het component

evenwijdig met de no-as gelijk is aan π aan de uitgang, dan zal de polarisatie van het licht

terug lineair zijn en 90 ◦ gedraaid ten opzichte van de oorspronkelijke polarisatie. Die is dan

evenwijdig met de uitgangspolarizer en al het inkomend licht zou dus doorgelaten worden.
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Figuur 2.6: Configuratie van een TN-cel, waarop de verschillende lagen aangeduid staan. (a) Wan-

neer er geen spanning is, draait de polarisatie 90 ◦ en is er transmissie door de gekruiste

polarizers. (b) Bij een voldoende spanning aligneren de molecules zich volgens het veld

en verdwijnt het dubbelbrekend effect. Er is geen transmissie.

Hierbij moet men wel rekening houden dat gemiddeld 50 % van de intensiteit verloren gaat

door de eerste polarizer. Wanneer men de spanning over de cel groot genoeg maakt, zodat de

moleculen zich aligneren met het elektrische veld, dan is er geen dubbelbrekend effect meer

en dus geen verandering van de polarisatie. Door de gekruiste polarisatoren zal er dan geen

licht doorgelaten worden. De voorwaarde voor transmissie zonder spanning is:

∆n2πd/λ = (2N + 1)π (2.5)

Dit kan dus enkel voor één bepaalde golflengte kloppen, vandaar dat deze configuratie niet

geschikt is voor displays.

De meest gebruikte configuratie is de Twisted Nematic(TN) configuratie. Hierbij is er een

twist van 90 ◦ doorheen de cel wanneer er geen spanning over de cel staat. Deze twist is

gëınduceerd door de aligneringslagen. De werking is gebaseerd op het Mauguin-regime. Dit

houdt in dat de polarisatie van het licht quasi lineair blijft en de twist van de molecules volgt.

Men kan dit regime bereiken als de twistsnelheid, gemeten in het aantal golflengtes dat in de
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dikte van de cel passen, kleiner is dan de optische anisotropie:

Φ/π

d/λ
� ∆n (2.6)

Wanneer men gekruiste polarizers gebruikt, zal er in de uit-toestand volledige transmissie zijn

van het invallende licht. Dit is een normal white display. Indien de transmissie minimaal is in

de uit-toestand, spreekt men van een normal black display. Als er een voldoende hoge spanning

over een normal-white cel geplaatst wordt, zullen de moleculen kantelen en zal de anisotropie

voor de inkomende golven verdwijnen. De polarisatie wordt dus niet gemanipuleerd en het

licht wordt door de tweede polarizer geblokkeerd. Voor een TN normal black display, dient

men enkel de polarizers parallel te plaatsen in plaats van gekruist. Uit de Mauguin-conditie

blijkt dat de TN-LCD operationeel kan zijn voor alle golflengtes in het zichtbare spectrum, als

de dikte en de anisotropie maar groot genoeg zijn. Dikke cellen schakelen echter wel trager.

Men kan dit trachten te verhelpen door dit Mauguin-regime te verlaten en de transmissie

(bij normal white display) te optimaliseren voor de centrale golflengte van 555 nm. Dit is de

golflengte waarvoor ons oog het gevoeligste is en komt overeen met een groene kleur. Op die

manier kan een compromis gevonden worden tussen schakelsnelheid en spectrale uniformiteit.

2.4 Guest-Host display

De Guest-Host display is een oudere technologie die tegenwoordig amper nog gebruikt wordt.

Dit is voornamelijk door het lage contrast (5-10:1) van deze cellen, hierdoor zijn kleuren

moeilijk weer te geven en is deze technologie niet geschikt voor video toepassingen. Het

grote verschil met traditionele LC technologie is dat er bij een G-H cel niet noodzakelijk een

polarizer nodig is. Hierdoor is er ook geen intensiteitsverlies door de polarizer, zoals dit wel

het geval is bij een TN-LCD.

Het LC wordt gedopeerd met 1-5 % van een dichröısche kleurstof. Deze langwerpige moleculen

absorberen licht dat gepolariseerd is volgens de lengteas van de molecule, maar voor licht dat

gepolariseerd is in het vlak loodrecht op deze lengteas vertonen de moleculen een lagere

absorptie. Deze kleurstofmoleculen aligneren zich volgens het aanwezige LC en kunnen op

deze manier gekanteld worden door een elektrisch veld aan te leggen. Het mechanisme om

de transmissie te bepalen is niet langer gebaseerd op rotatie van de polarisatie door een

dubbelbrekend effect, maar door de anisotropie in de absorptie. Vandaar dat polarizers niet

meer noodzakelijk zijn. De diëlektrische anisotropie van het host medium bepaalt of het een

normal black of normal white display is. Als ∆ε > 0 dan liggen de moleculen parallel met het

oppervlak in de uit-toestand en is er dus sprake van een hoge absorptie. Dit komt overeen

met een normal black display. Als er een spanning aangelegd wordt, oriënteren de moleculen

zich loodrecht op het oppervlak, waardoor de polarisatie in het vlak ligt waar de absorptie

minimaal is, de transmissie is dan maximaal. Als ∆ε < 0 staan de moleculen loodrecht op
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het oppervlak in de uit-toestand en vertonen ze een kleine relatieve absorptie, we hebben dan

te maken met een normal white display. Voor elektronische contactlenzen is het belangrijk

dat wanneer deze niet meer naar behoren werkt en het schakelen verhinderd wordt, men toch

nog het normale zicht behoudt. Een normal white configuratie is dus noodzakelijk.

De G-H display wordt voornamelijk gekarakteriseerd door het contrast, dat in grote mate

bepaald wordt door de dichroic ratio (DR). Uit Wu & Yang (2001) haalt men dat

T‖ = e−α‖cd (2.7)

T⊥ = e−α⊥cd (2.8)

DR = α‖/α⊥ (2.9)

Hierbij is c de concentratie van de kleurstof, d de dikte van de cel. T en α stellen de transmis-

sie en de absorptiecoëfficiënt voor, evenwijdig of loodrecht op de lengteas van de absorberende

moleculen. Verder is het contrast ook een stijgende functie van de concentratie van de kleur-

stof. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de meeste kleurstoffen de viscositeit van het

mengsel gevoelig verhogen, en dus de cel minder responsief maken.

Een veel gebruikte configuratie voor transmissieve Guest-Host displays is de White-Taylor cell.

Deze is afgebeeld op figuur 2.7. Bij deze configuratie wordt geen enkele polarizer gebruikt.

Men voegt chirale dopanten toe aan nematisch vloeibaarkristal, zodanig dat dit mengsel een

twist verkrijgt gelijkaardig aan cholesterisch nematisch vloeibaarkristal. De twist hiervan

is zodoende controleerbaar door de hoeveelheid toegevoegde dopanten volgens de volgende

relatie uit Eelkema & Feringa (2006)

p =
1

βeec
(2.10)

p =
dΦ

2π
(2.11)

Hierbij is p de pitch, Φ de twist, d de dikte van de cel, β de helical twisting power en ee

de enantionmeric excess, dit is een getal tussen 0 en 1, waarbij 1 een dopant aanduidt die

uitsluitend links- of rechtsdraaiend is. Uit deze twee vergelijkingen kan de concentratie van

de chirale dopant bepaald worden voor een gegeven twist (Φ) en dikte van de cel (d). Op

figuur 2.7 is de twist 360 ◦.

Men ziet op deze figuur ook dat er een afwijking is van het puur homeotrope geval waarbij

de tilt in uit-toestand gelijk is aan 90◦, deze kleine afwijking noemt men de pre-tilt. Zonder

deze pre-tilt zouden de moleculen bij het aanleggen van de spanning geen geprefereerde zin

hebben voor het neerklappen. De moleculen hebben echter wel een voorkeur om te twisten in

een bepaalde richting. Door de willekeurigheid van dit neerklappen is de begintoestand van

de twist niet absoluut gedefinieerd en kunnen er domeinen ontstaan doorheen de cel waarin

de twist van de moleculen een ander interval bestrijkt. Dit kan vreemde effecten opgeven, in
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Figuur 2.7: White-Taylor normal white configuratie van een GH-cel, met glas, ITO en alignerings-

laag. Blauwe en rode moleculen duiden LC en absorberende kleurstof aan, niet in pro-

portie. Op (a) is er een lage absorptie, op (b) wordt de spanning aangelegd en wordt het

licht meer geabsorbeerd. Aangezien er geen polarizers aanwezig zijn, heeft het inkomende

licht een willekeurige polarisatie.

het bijzonder op de breuklijnen van deze domeinen. Daarbovenop zou dit de schakelsnelheid

verlagen, aangezien de moleculen niet direct naar een bepaalde kant geduwd worden. Door

een kleine pre-tilt is er ook een voorkeur voor de zin van het omklappen en is de absolute

twist eenduidig bepaald.

Wanneer de LC moleculen in het vlak van het substraat liggen (aan-toestand bij normal

white), zorgt de twist zorgt ervoor dat licht met verschillende lineaire polarisaties in het

vlak van het substraat geabsorbeerd wordt door de hoge absorptie die geassocieerd is met de

lengterichting van de kleurstofmoleculen. Hierdoor wordt het gebruik van een polarizer aan

de ingang overbodig. Hoe groter de twist, hoe meer lineaire polarisaties geabsorbeerd worden

en hoe groter het theoretische contrast. We mogen evenwel de dubbelbrekende werking van

de LC moleculen niet verwaarlozen. Dit zorgt voor een rotatie van de polarisatie en dit

heeft een negatieve invloed op het contrast van een GH-cel. Dit kan kwalitatief aangetoond

worden aan de hand van een White-Taylor cel met 90 ◦ twist, waarvan het oppervlak in het

(x,y)-vlak ligt en de aligneringslaag aan de ingang volgens de x-as ligt en de aligneringslaag

aan de uitgang volgens y-as. Indien er geen dubbelbrekend effect is, zal het Ex component

voornamelijk geabsorbeerd worden door de eerste lagen en het Ey component hoofdzakelijk

door de laatste lagen. Indien er wel een dubbelbrekend effect zou zijn, dan draaien de twee

orthogonale componenten van de inkomende polarisatie gedeeltelijk mee met de moleculen,

afhankelijk van de grote van ∆n. Indien we in het Maugain-regime zouden opereren, zou dit

tot gevolg hebben dat enkel het licht met het Ex component geabsorbeerd wordt. Dit leidt

tot een maximaal contrast van 1:2.
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Hoofdstuk 2. Liquid Crystal Displays

Door het ontbreken van polarizers kan de White-Taylor configuratie een interessante piste zijn

voor elektronische contactlenzen. De centrale dikte van huidige harde contactlenzen is volgens

Douthwaite (2006) 150µm. Dit is de spelingsdikte die we hebben om onze modulerende LC-

cel in te verwerken. Men kan zich inbeelden dat dunnere LC-cellen de corrigerende werking

van een gewone contactlens minder verstoren, alhoewel dit in deze fase nog koffiedik kijken is.

Indien we met conventionele LCD technologie een elektronische contactlens trachten te maken,

dan worden we geconfronteerd met twee polarizers. Eén van de dunste commerciële dunne-

film polarizers zijn die van Nitto Denko, en zijn minimaal 155µm dik, wat onwerkbaar is voor

deze applicatie. De actieve laag van de polarizer is echter aan beide kanten versterkt door

beschermende lagen, en zou dus veel dunner kunnen zijn. Deze actieve laag zou gëısoleerd

moeten worden en op een dunnere drager bevestigd worden. Tot op heden zijn er geen

technieken bekend die dit verwezenlijken, of polarizers die een grootteorde kleiner zijn dan

deze 150µm. Alhoewel het LC zelf in een TN-LCD slechts 5− 10µm dik is, moet er aan

beide kanten nog een substraat bevestigd worden. Het toevoegen van polarizers kan bijgevolg

kritiek zijn voor de haalbaarheid van het concept. Bovenop deze cel moet ook nog allerhande

electronica en voeding bevestigd worden, die ook een zekere dikte hebben.

Een tweede mogelijke configuratie met behulp van GH-LC is een twistloze White-Taylor cel

met één enkele polarizer aan de ingang. Als de moleculen dan evenwijdig zijn met deze polari-

zer in de aan-toestand, is er een maximale absorptie van het invallende licht. Het contrast met

een dergelijke cel kan mogelijk een stuk hoger zijn dan voor een gebruikelijke White-Taylor

cel. Dit kan een compromis zijn tussen het hogere contrast van TN-LC cellen met polarizer

en een dunne cel voor implementatie in een contactlens door middel van een White-Taylor

GH-LC cel. Voor een dergelijke configuratie dient men evenwel eerst een methode te vinden

om polarizers dunner te maken of de actieve laag te strippen.

Vanuit dit standpunt trachten we verschillende Guest-Host mengsels te karakteriseren en na

te gaan of dit een bruikbaar materiaal is voor een elektronische contactlens, bestaande uit 1

volledige pixel, die het inkomende zonlicht kan moduleren.

17



Deel II

Vervaardigingsproces van glazen

samples
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Hoofdstuk 3

Processtappen

Het vervaardigen van de Guest-Host LC cellen gebeurt door de caviteit tussen twee glazen

vierkante substraten van 1 inch2 te vullen met de gemaakte mengsels. Vervolgens worden de

verschillende mengsels gekarakteriseerd door onder meer het contrast op te meten. Om een

gevulde cel te bekomen moeten verschillende fabricagestappen doorlopen worden. Dit proces

wordt in de cleanroom van UGent in het technologiepark van Zwijnaarde uitgevoerd. Aller-

eerst moeten de glazen substraten grondig gekuist worden. Daarna wordt er een geleidende

laag indiumtinoxide op het glas gesputterd. Vervolgens wordt er siliciumdioxide opgedampt,

dat dienst doet als aligneringslaag. Twee glazen substraten worden dan aan elkaar gelijmd,

waarbij er twee openingen voorzien zijn in de lijmnaad. Deze twee openingen worden gebruikt

om het sample capillair te vullen met een bepaald mengsel. Het Guest-Host mengsel bestaat

uit vloeibaar kristal, chirale dopant, en zwarte dichröısche kleurstof.

3.1 Indiumtinoxide sputteren

Vooraleerst we de substraten bewerken, worden deze onderworpen aan een standaard kuis-

procedure. Het gekuiste glazen substraat krijgt aan de binnenkant een dunne geleidende laag

ITO, die dienst doet als elektrode. Hiervoor wordt de Leybold Z 550 gebruikt, wat een stan-

daard sputterproces hanteert. Een neutraal plasma wordt gegenereerd in een vacuüm door

elektronen te laten botsen met Ar-atomen, zodanig dat deze gëıoniseerd worden. Door een

aangelegd elektrisch veld worden deze argonionen geaccelereerd richting de kathode waarop

zich zowel indium als tin bevindt. Deze argonionen slaan massaal in beide substanties, waar-

bij sommige metaalionen losgeslagen worden uit hun rooster en zich voortbewegen richting

het substraat dat zich op de anode bevindt. Door de willekeurigheid van dit proces is er geen

geprefereerde richting waarmee de metaalionen inslaan op het substraat. Door het toevoegen

van zuurstof worden deze gesputterde moleculen geoxideerd tot indiumtinoxide. Dit is een

vorm van reactieve sputtering en de verhouding waarin indiumtinoxide wordt gesputterd is

In2O3 (90%) : SnO2 (10%).
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3.2 Aligneringslaag opdampen

Indien er geen elektrisch veld aanwezig is die een oriëntatie oplegt aan de LC moleculen, is er

een andere kracht nodig om de moleculen in een gewenst patroon te verkrijgen. Eén van deze

krachten is de chiraliteit van de moleculen die ervoor zorgt dat de moleculen gaan roteren.

Anderzijds moeten de moleculen aan de twee glaslagen geankerd worden om ook de absolute

twist (en tilt) vast te leggen. Dit verankeren gebeurt door de aligneringslaag.

In de begindagen van LC gebruikte men vaak een mechanische techniek met organische mole-

culen om deze laag te verkrijgen. Men brengt een dunne laag polyimide aan op het oppervlak

en zal dan een bepaalde vezelachtige stof ( zoals katoen ) wrijven langsheen dit oppervlak.

Hierdoor aligneren de LC moleculen zich volgens een bepaalde richting in het vlak van het

oppervlak en krijgen ze ook een zekere pre-tilt mee. Volgens Stöhr et al. (1998) is de alig-

natierichting van het LC in het vlak volgens de wrijfrichting. Dit is enkel te wijden aan het

wrijfproces zelf, en niet aan het type aligneringslaag of LC. De grootte van de pre-tilt is

echter wel (voornamelijk) bepaald door de karakteristieken en de interactie van het LC en de

aligneringslaag.

Bij gebrek aan beter was dit lang de dominante techniek voor het aanbrengen van een aligne-

ringslaag. In het laatste decennium worden andere technieken echter meer en meer gebruikt.

Deze wrijftechniek heeft immers de nadelen die een mechanische contacttechniek met zich

meebrengt. Er kan onvoorziene schade aangebracht worden aan het substraat en elektrosta-

tische velden kunnen opgewekt worden, die de goede werking van het LC kunnen verstoren.

Om ook anorgonische aligneringslagen aan te kunnen brengen zijn andere technieken nodig.

Zo blijkt dat bepaalde siliciumoxides de capaciteit hebben om verschillende types LC te alig-

neren.

Om dergelijke aligneringslagen aan te brengen kan men opdamptechnieken gebruiken. Dit

biedt ook de mogelijkheid om homeotrope lagen op te dampen, die nodig zijn voor LC-

cellen met negatieve elektrische anisotropie, zoals wij betrachten met de GH-cellen. Deze

homeotrope aligneringslagen zijn immers moeilijk te bekomen met de voorgaande wrijftech-

niek. Het opdampproces is zeer directioneel, bij gevolg kan men het substraat kantelen om

zo een schuine opdamping te bekomen, zodanig dat aligneringsmoleculen zich vestigen aan

het oppervlak onder een gewenste hoek. Er is reeds voldoende onderzoek gedaan naar de

microstructuur van dunne films die opgedampt worden. De moleculen vormen een kolom-

achtige structuur waarbij de hoek van deze kolommen dichter tegen de oppervlaktenormaal

ligt dan de hoek van de stroom van moleculen. Dit wordt aan de hand van simpele geometri-

sche beschouwingen verklaard door Dirks & Leamy (1977). De verklaring van het verankeren

van de LC aan de aligneringslaag ligt moeilijker. Volgens Lu et al. (2000) is het verankeren

van LC aan SiO2 louter toe te wijden aan de Van der Waals krachten die interageren met de
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diëlektrische anisotropie van het LC om zo homeotrope of homogene verankering te verklaren.

Overigens wordt SiO2 verkozen boven andere silicium oxides wegens het stabielere karakter.

SiO heeft namelijk de tendens om verder te oxideren naar SiO2, waardoor de uniformiteit van

de lagen en de reproduceerbaarheid moeilijker te verzekeren valt. Het SiO2 kan rechtstreeks

opgedampt worden uit een quartz-kristal, wat de nood aan reacties binnenin de vacuümklok

elimineert.

Het opdampen gebeurt met het Univex 450 toestel, waarbij er een vacuüm wordt gecreëerd

van 3× 10−6 mbar in een desbetreffende vacuümklok, dit duurt ongeveer 24 uur. De confi-

guratie van het schuine opdampen voor homeotrope alignering is het werk van het doctoraat

van Cuypers (2004-2005), een schematische illustratie hiervan is te zien op figuur 3.1. In de

vacuümklok wordt het quartz beschoten met electronen waardoor deze moleculen verdam-

pen. Dit kristal gedraagt zich als een puntbron en door een circulaire plaat met een smalle

axiale uitsnijding op 400 mm recht boven het kristal te plaatsen, wordt de verdampingstroom

unidirectioneel naar het substraat geleid, dat zich boven deze plaat bevindt. De substraten

zijn gemonteerd op een circulaire molen die ronddraait met een snelheid van 1 omwenteling

per 2 seconden. Om de substraten bij het laminatieproces volgens de beoogde twist op elkaar

te bevestigen, is het nodig een indicatie van de alignatierichting aan te brengen. Dit gebeurt

onder de vorm van een indicatieve pijl langs de diagonaal van het substraat. In het vlak van

de substraathouders zijn de substraten gemonteerd onder een hoek van 45◦ met de wanden

van de individuele substraathouders. De substraten worden bevestigd met een inclinatiehoek

t.o.v. de rotatieas van de molen; deze hoek bepaalt de invalshoek van de verdampte SiO2

moleculen, aangezien het kristal zich recht onder de insnijding in de bedekkingsplaat bevindt.

In dit doctoraat wordt bevestigd dat als de verdampingstroom invalt met een hoek van 50 ◦

t.o.v. de normaal van het substraat, er reeds een tilt is van 89 ◦, wat in overeenkomst is

met het model van Lu et al. (2000). Er wordt een alligneringslaag opgedampt van 6 nm, dit

duurt ongeveer 90 minuten. De tilt van de aligneringslaag voor de GH-cellen van deze thesis

bedraagt 2.5◦.
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Figuur 3.1: Configuratie in de vacuümklok van het Univex 450 systeem. De volle lijnen duiden de

stroomrichting van het quartz kristal aan, in gebroken lijn is aangeduid hoe de substraten

bevestigd zijn op de substraathouders. Deze figuur is met toestemming gebruikt uit het

doctoraat van Cuypers (2004-2005)
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3.3 Laminatie

Het lamineren gebeurt in twee stappen; eerst wordt de lijmnaad manueel aangebracht op een

glazen substraat waarna het tweede substraat wordt aangebracht en vervolgens wordt de lijm

uitgehard met behulp van een UV-lamp. De gebruikte apparatuur is te zien op figuur 3.3

Lijmnaad aanbrengen

De lijm die gebruikt wordt is OG116-31 van Epo-Tek, aangevuld met 10µm spacers. Dit is

een single component epoxy die UV-uithardbaar is. Er zijn verschillende types polymeren

beschikbaar als lijm, maar de keuze voor een epoxy ligt voornamelijk in zijn stevigheid,

chemische inertie en kleine relatieve krimp bij het uitharden. Een bijkomend probleem stelt

zich door de interactie met de anorganische alignatielagen. Bij heel wat epoxys gaat de lokale

verticale alignering van het SiO2 verloren, maar erger is dat deze degradatie zich vervolgens

kan uitspreiden over de gehele cel. Volgens Cuypers (2004-2005) is de OG116-31 van Epo-Tek

diegene die hier het best tegen bestand is.

De lijmnaad wordt aangebracht met behulp van een injectiebuis en een pedaal om de druk

hierin op te voeren zodat de lijm gelijkmatig op het substraat kan afgezet worden. Het toestel

dat hiervoor gebruikt werd, staat uiterst links op figuur 3.3. Afhankelijk van de hoeveelheid

lijm die zich in de injectiebuis bevindt wordt een overdruk van 2− 4 bar gebruikt. De lijmnaad

wordt aangebracht volgens het patroon op figuur 3.2, waarbij de twee openingen nodig zijn

voor het diagonale capillaire vulproces, zoals uitgelegd in 3.4. Verder ziet men nog een

lijmdam aan de linkerkant en een kleinere bovenaan, deze zijn aangebracht om te beletten

dat de lijm langs de rand van de cel naar de andere opening kruipt en deze verstopt. Dit

beëindigt immers het capillaire proces. De twee diagonale lijnen in de twee gesloten hoeken

zorgen voor een beter stroom van het vulproces en een betere ondersteuning van de cel, wat

de uniformiteit van de dikte ten goede komt. Vervolgens wordt een tweede glazen substraat

op het eerste geplaatst volgens de beoogde twist, waarbij de randen van dit substraat zo goed

mogelijk gealigneerd moeten worden met de lijmnaad. Indien dit niet gebeurt, kan het glazen

substraat barsten of zelfs kraken bij het uitharden.

De richting waarmee het tweede substraat op het eerste substraat moet bevestigd worden

om een bepaalde twist te verkrijgen in de cel, wordt opgelegd door de zwarte indicatiepijlen

die aangebracht werden voor het opdampen. Deze geven immers de alignatierichting aan

van de moleculen. Indien men de moleculen die vastgehecht zijn aan de aligneringslaag zou

projecteren op het substraat, dan wijzen ze allen in de richting van de pijl, waarbij het

wijspunt van de moleculen het uiteinde is waarmee ze vastgehecht zijn aan het oppervlak. De

richting van de pijl geeft dus de twist aan en de zin van de pijl geeft aan in welke richting

ze gekanteld zijn. Op figuur 3.5 ziet men een visualisatie van deze indicatiepijlen. Het toont

aan waarom de pijlen antiparallel zijn bij een cel zonder twist.
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Figuur 3.2: De lijmnaad (blauw) op het glazen substraat, er zijn twee openingen voorzien voor het

capillaire vulproces en een lijmdam.

Uitharden met UV-belichting

Volgens de datasheet van het OG116-31 van Epo-Tek moet deze gedurende minstens 2 minuten

belicht worden met een UV-lamp tussen 320− 500 nm met een vermogen van 100 mW/cm2.

De UV-lamp die gebruikt wordt is UV xenon-kwik booglamp met een spectrum 300− 450 nm.

Dit is het tweede apparaat van links op figuur 3.3. Het spectrum wordt gefilterd door een

hoogdoorlaatfilter met een afsnijgolflengte van 365 nm om te voorkomen dat moleculaire ver-

bindingen verbroken worden door té energetische fotononen. Het uitharden gebeurt in twee

stadia. De eerste fase is een uitharding met 100 mW/cm2 gedurende 4 minuten. De cel wordt

hiervoor tegen een vlakke glazen plaat aangedrukt met behulp van een tweedelige houder, die

samengehouden wordt door bouten. Het onderste deel bevat een luchtkussen dat opgeblazen

kan worden, zodanig dat de cel egaal tegen de glazen plaat aangedrukt wordt. Dit kussen

wordt opgeblazen met 1 bar overdruk. Dit toestel is het tweede van rechts op figuur 3.3. Om

de lijm nog verder te polymeriseren wordt deze nogmaals belicht, maar ditmaal met een ver-

minderd vermogen van 60 mW/cm2, gedurende anderhalf uur. Dit zorgt ervoor dat de lijm

volledig chemisch inert is, zodanig dat er geen interactie is met het later ingebrachte LC. In

dit tweede stadium wordt de cel ook opgewarmd tot 85 ◦C om het crosslinking te verbeteren.

Dit is het verbinden van het de ene polymeerstreng met de andere.
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Figuur 3.3: De gebruikte apparatuur voor het aanbrengen en uitharden van de lijmnaad. Van links

naar rechts: Ultrasaver van EFD voor het aanbrengen van de lijmnaad, Lightningcure

200 L7212-01 van Hamamatsu als UV lichtbron, Alphagaz DACC50 en substraathouder

met glazen venster, Heat-a-print van Weller voor het verwarmen van de cel om het

polymerisatieproces te bestendigen

3.4 Vullen

In de cleanroom zijn twee technieken mogelijk om samples te vullen. De eerste techniek is

het vacuüm vullen, de tweede capillair vullen.

Vacuüm vullen

Men zorgt ervoor dat er slechts één opening is in de lijmnaad en dat deze zich in een hoek

van de cel bevindt. De cel wordt in een vacuüm kamer gebracht waarin zich ook een reservoir

bevindt waarin het LC gebracht wordt. Deze container is betrekkelijk groot, zodanig dat

cellen met verschillende afmetingen kunnen gevuld worden. Eenmaal de druk in de kamer

voldoende laag is, laat men de cel via een beweegbare houder zakken, totdat de opening in

de lijmnaad ondergedompeld wordt in het LC reservoir. Vanaf dan laat men de druk weer

langzaam stijgen, zodanig dat het LC door het drukverschil in de cel geduwd wordt. Het
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nadeel aan deze methode is dat een redelijk groot deel van het substraat ondergedompeld

wordt in het LC en er zo risico is op contaminatie van het mengsel. Door de grootte van het

LC reservoir wordt er slechts een fractie van het LC gebruikt om de cel te vullen.

Capillair vullen

Een simpelere methode bestaat erin om in plaats van één enkele opening in de lijmnaad

aan te brengen, er twee aan te brengen zoals aangeduid op figuur 3.2. Wanneer er nu een

kleine hoeveelheid van het mengsel tegen één van de openingen geplaatst wordt, dan wordt

dit mengsel door capillaire krachten naar binnen gezogen, terwijl de lucht langs de andere

opening kan ontsnappen. Het nadeel van deze methode is dat er gemakkelijker lucht mee naar

binnen kan, waardoor bepaalde gedeeltes niet helemaal gevuld kunnen geraken. Dit probleem

werd ten dele opgelost door de cel meer te modelleren volgens de stroom van het LC. Hiervoor

werden de diagonalen in de hoeken aangebracht waar er geen gat bevindt. Als er nu lucht

mee naar binnen gaat, zal deze sneller terug naar buiten geduwd worden omdat ze minder

uitwijkplaatsen heeft waar er geen stroming is.

De kleurstof die gebruikt werd voor de GH mengsels te maken, werd aangereikt in kleine

hoeveelheden als samples. Er moest voorzichtig omgesprongen worden met deze kleurstof

aangezien ze slechts in mondjesmaat voorhanden was, en het bekomen van nieuwe kleurstof

was al evenmin evident. De vacuüm methode was al meteen uitgesloten doordat er te veel

mengsel nodig was om de container zodanig te vullen, dat de cel voldoende ondergedompeld

kan worden om hem te kunnen vullen. De uiteindelijk gevulde cel ziet eruit zoals te zien is

op figuur 3.4.
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Figuur 3.4: Homeotrope GH cel zonder twist. De zwarte indicatiepijlen duiden de alignatierichting

aan

Figuur 3.5: Het bovenvlak en ondervlak zijn de glazen substraten van een homeotrope LC cel zonder

twist. De groene pijlen zijn de indicatiepijlen. De moleculen zijn ook in het groen en

liggen allen in het groene vlak, evenwijdig met het voorvlak. De tilt-hoek is θ. We zien

dat voor een cel zonder twist, de indicatiepijlen antiparallel moeten zijn.
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Anomaliteiten

4.1 Belvorming in LC-cel

Bij nagenoeg alle LC cellen die gemaakt zijn (± 30) zijn er locaties te zien in de cel, waar

er geen LC mengsel is. Dit zijn echter geen voorvallen van cellen die niet helemaal gevuld

zijn, aangezien deze kleine cirkelvormige locaties slechts na één nacht zichtbaar zijn. Ze zijn

bijna uitsluitend te vinden op de interface van het LC mengsel en de lijmnaad, alhoewel er wel

enkele gëısoleerde gevallen zijn die zich niet aan de interface bevinden. Deze kunnen eventueel

gediffundeerd zijn vanuit de interface. De bellen zijn te zien op figuur 4.1, die gemaakt is

met behulp van parallelle polarizers onder en boven de cel. We zien dus het vloeibaar kristal

onderaan, en de lijm bovenaan. De bellen zijn licht van kleur, wat erop wijst dat er amper

absorptie en verandering van polarizatie is in vergelijking met het mengsel zelf, dat overigens

ook een minimum aan absorptie zou moeten vertonen, gezien de homeotrope alignering.
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Figuur 4.1: Belvorming in het LC nadat de cel één nacht gevuld is. Deze cel is een 2,3 % dye en 0◦

twist

Gezien dat de bellen enkel aan de interface gevormd worden, doet dit vermoeden dat er ofwel

een niet-uitgehard deel van de lijm diffundeert in het kristal, of een plaatselijke reactie van

het LC met de lijm. Zoals beschreven in 3.3 laten we de lijm nog een anderhalf uur langer

uitharden dan de aangegeven tijd op de datasheet van Epo-Tek, en dit op een verhoogde

temperatuur, zodanig dat deze zeker voldoende gepolymeriseerd is en er een minimum aan

interactie met het mengsel mogelijk is. Daarom lijk het onwaarschijnlijk dat er nog compo-

nenten in de lijm aanwezig zijn die kunnen diffunderen. Er zijn geen trends waar te nemen

over de verschillende cellen heen die zouden kunnen duiden op een correlatie van het aantal

bellen met de concentratie van kleurstof of chirale dopant.

De waargenomen bellen zijn niet constant in de tijd. Na 72 uur zijn er bellen die samenge-

smolten zijn en is er over het algemeen een vergroting waar te nemen. Dit is te zien op figuur

4.3, waar afbeeldingen (b) en (d) 72 uur later zijn getrokken dan afbeeldingen (a) en (c).

Afbeeldingen (a) en (b) zijn centraal in de cel, (c) en (d) aan de interface. Op (b) en (d) zijn

de vorige vormen nog te zien onder de vorm van blauwachtige groeilijnen, dit wordt bevestigd

door de horizontale afmetingen op figuur (d) en (c), die beiden ongeveer 220µm bedragen.

Op figuur (d) zien we ook dat een kleinere bel samengesmolten is met een grotere. Ook deze

afdruk is nog te zien. Op figuur (a) en (b) is te zien dat de bel in de horizontale richting

niet toegenomen is in grootte en in de verticale richting 6µm gegroeid is van 300µm naar

306µm. Men kan opmerken dat de bel die zich centraal in de cel bevindt een verwaarloosbare

29



Hoofdstuk 4. Anomaliteiten

verandering heeft ondergaan over een tijdspanne van 72 uur, in vergelijking met de bellen die

zich aan de interface bevinden. Dit wijst erop dat de kern van het proces een reactie is tussen

de lijm en het mengsel.

Cellen die niet volledig gevuld zijn door de aanwezigheid van een onzuiverheid in de caviteit

vertonen gelijkaardige blauwe patronen 72 uur na het vullen, zoals zichtbaar op figuur 4.2 Hier

zijn de patronen echter geen discrete lijnen zoals te zien is op figuur 4.3, maar is het meer een

uitsmering over een bepaalde oppervlak. Men kan vermoeden dat bij het vullen van de cel het

mengsel langs deze onzuiverheid heen stroomt, maar eenmaal deze stromingsdruk wegvalt als

de andere opening bereikt wordt, duwt de aanwezig lucht in de cel rondom de onzuiverheid

het mengsel terug weg. Het is mogelijk dat we hierdoor deze blauwe uitsmeringen te zien

krijgen en dit doet vermoeden dat het een residu van het mengsel is dat tegen het glazen

substraat blijft kleven.

Figuur 4.2: Wegtrekken van het mengsel nadat deze initieel rond een onzuiverheid (linksboven) heen

de cel gedeeltelijk gevuld heeft. De afmetingen van de onzuiverheid zijn 160µm op

218µm. Het mengsel is ongeveer 1196µm teruggetrokken na vullen.

Aangezien de cellen niet gesloten werden aan de in- en uitgang van de capillaire stroom na

het vullen, kan men niet zeker weten of deze bellen geen gevolg zijn van een interactie met

de omgeving van de cel. Daarom hebben we een andere cel gevuld en meteen gesloten door

aan de in- en uitgang lijm te plaatsen en deze uit te harden. Hierbij moet men het aanwezig

LC mengsel goed afschermen tegen de UV straling. Deze cel vertoonde echter in gelijke mate
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bellen, dus deze zullen hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van de interactie van de lijm en

het Guest-Host mengsel.

Figuur 4.3: Evolutie van de belvorming in het mengsel na vullen. De rechterkolom zijn microscoop-

beelden die 72 uur later genomen zijn dan de beelden in de linkerkolom. De eerste rij

stelt de evolutie van een bel voor in het centrum van de cel, de tweede rij stelt de evolutie

en samensmelting voor van bellen aan de interface van het vloeibaarkristal mengsel en

de lijm, de lijm situeert zich aan de rechterkant
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4.2 Draairichting van chirale dopant

Het is van cruciaal belang te weten te komen wat de draairichting is van de moleculen in de

S∗C fase. Dit bepaalt namelijk hoe we het ene glazen plaatje moeten bevestigen op het andere,

rekening houdend met de richting van de aligneringslaag.

We weten dat de chirale dopant een S-enantiomeer is, maar dit is louter een aanduiding van

de chemische structuur van de molecule. Een andere manier om enantiomerie aan te duiden

is aan de hand van een chirale omgeving zoals lineair gepolarizeerd licht. Deze zal namelijk

in tegenwijzerzin of in wijzerzin verdraaid worden door een chirale molecule. Bij een ’+’

enantiomeer zal het lineair gepolariseerd licht in wijzerzin draaien, een ’-’ enantiomeer draait

het licht in tegenwijzerzin. Dit is telkens voor de observator die het licht op zich ziet afkomen.

Er is echter geen eenzijdig verband tussen de S/R enantiomeren en +/- enantiomeren. We

weten hiermee dus ook niet naar welke kant de moleculen zullen draaien.

Indien de substraten verkeerd bevestigd worden bij een homeotrope 90◦ twist cel, betekent

dit dat de tilt van de moleculen ook verandert met 2θ, waarbij θ de oorspronkelijke tilt is.

Aangezien de absorptie-as van de moleculen nu niet langer quasi loodrecht op de polarisatie

van het inkomende licht staat, maar doorheen de cel in het vlak van de polarisatie komt te

liggen, zal het licht sterker geabsorbeerd worden. Dit zorgt voor een afname van het contrast.

In figuur 4.4 wordt dit verduidelijkt. De zwarte balk stelt een LC-cel voor, waarbij het licht

propageert van het bovenvlak naar het ondervlak. De groene moleculen liggen in het groene

vlak, evenwijdig met het (y,z)-vlak. De rode moleculen liggen in het rode vlak, evenwijdig

met het (x,z)-vlak. De rode en groene pijl zijn de indicatiepijlen van de alignatierichting.

Ter illustratie passen we de twist van de moleculen niet gradueel aan doorheen de cel, maar

laten we de molecule een translatie ondergaan van punt A naar punt B. Op het onderste

vlak laten we de molecule op punt B zowel wijzerzin als tegenwijzerzin met 90◦ draaien,

zodat deze in het rode vlak terechtkomen. Dit zijn de rode moleculen in stippellijn. Hier is

wijzerzin gedefiniëerd volgens het bovenaanzicht van punt A, te zien op figuur 4.4(b). Indien

de moleculen in tegenwijzerzin draaien, dan vallen ze samen met de rode moleculen op het

onderste vlak. Indien ze echter in wijzerzin draaien, dan zien we dat de tilt tegengesteld is en

de moleculen dus moeten kantelen door de cel heen. Dit heeft het verminderde contrast tot

gevolg.
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Figuur 4.4: Homeotrope LC cel met 90◦ twist met alignatie van de LC moleculen.(a) 3D zicht van

een GH-cel, het licht propageert van boven naar onder en de alignatie van de moleculen

op boven- en ondervlak is aangegeven door de rode en groene pijl. De kleur van de

moleculen duidt aan in welk vlak ze zich bevinden. Moleculen in stippellijn zijn de

resultanten na beide draaizinnen in (x,y)-vlak. De ene valt samen met de alignatie op

het onderste vlak, de andere niet. (b) bovenaanzicht van punt A.

Indien de moleculen dus in tegenwijzerzin draaien, dan moeten de indicatiepijlen in wijzerzin

draaien, zoals op figuur 4.4. En vice versa. Hierbij is wijzerzin en tegenwijzerzin weer gedefe-

nieerd van het bovenste substraat naar het onderste. Om de GH-cellen aan te duiden zullen

we vanaf nu de cel benoemen met de draaizin van de indicatiepijlen, en niet de draaizin van

de moleculen.

Via een contrastmeting wordt gepoogd om de draairichting van de moleculen te bepalen. De

meetopstelling wordt beschreven in hoofdstuk 5. We hebben zowel een 4% kleurstof mengsel

als een 1% kleurstof mengsel in twee 90◦ cellen gevoegd, één met de indicatieve pijlen in

wijzerzin en één met de indicatieve pijlen in tegenwijzerzin. De resultaten zijn te zien op

figuur 4.5. Dit bevestigt dat de substraten met de indicatieve pijlen in wijzerzin moeten

bevestigd worden, en de moleculen in tegenwijzerzin roteren.
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Figuur 4.5: Contrastmeting om te bepalen in welke richting de moleculen draaien. Beiden zijn GH

cellen met 90◦ twist. (a) heeft 1% dye, (b) 4 % dye. De legende duidt de zin van de

indicatieve pijlen aan.
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4.3 Problemen met de kleurstof

De experimenten zijn uitgevoerd aan de hand van twee verschillende ladingen kleurstof. Aan

de hand van de resultaten die besproken worden in hoofdstuk 6 wordt duidelijk dat er een

verschil is in de eigenschappen van de mengsels die gemaakt zijn met de eerste lading kleurstof,

diegene met kleurstofconcentratie 2.3% , en de mengsels die gemaakt zijn met de tweede lading

kleurstof, namelijk de 1% en 4% mengsels. De discrepantie tussen deze twee kleurstoffen werd

ook duidelijk doordat de tweede kleurstof er op zich minder homogeen uitzag en de mengsels

die gemaakt werden met deze kleurstof minder uniform waren in hun concentratie.

4.3.1 Slechte uniformiteit van het mengsel

De eerste methode die gehanteerd werd om de mengsels te maken, bestond erin om een relatief

grote hoeveelheid vloeibaarkristal te mengen met de kleurstof, zonder er chirale dopant bij

te doen. Dit mengsel werd dan gebruikt om cellen te vervaardigen die geen twist hebben.

Om vervolgens de verschillende twists te bekomen, werd deze hoeveelheid verdeeld in drie en

in ieder afzonderlijke instantie werd dan de correcte hoeveelheid chirale dopant gedaan om

de gewenste twist te bekomen. Deze methode resulteerde echter in inconsistente metingen,

waarbij vooral het contrast van de metingen met 90◦ twist zeer laag uitvielen en die van 180◦

twist verrassend hoog uitvielen. Een dergelijke contrastmeting is voorgesteld in figuur 4.6

voor 1% kleurstofconcentratie. Het contrast voor 180◦ twist is hoger dan de latere metingen

die correcter zijn, zoals te zien in hoofdstuk 6. Het contrast voor 90◦ twist is bijna een volle

eenheid lager dan de twistloze variant. Dit valt te verklaren door de sequentie van het verdelen

van het mengsel met 1% kleurstof om de verschillende twists te maken. Eerst werd er een

hoeveelheid 1% mengsel uitgenomen, bedoeld voor 90◦ twist, vervolgens voor 180◦ twist en

bij het resterende mengsel werd chirale dopant toegevoegd voor 270◦ twist. Indien er dus

bezinking zou zijn van de kleurstof, dan correleert dit met de opgemeten contrasten. Uit de

metingen lijkt het immers alsof de cel met 90◦ twist een lagere concentratie dan 1% bevat,

en die met 180◦ twist een hogere. Deze bedenkingen worden verder gestaafd door het lage

viscositeit van het mengsel met 90◦ twist in vergelijking met latere 1% mengsels en analoog

de hoge viscositeit van het mengsel met 180◦ twist. Volgens Wu & Yang (2001) verhoogt de

viscositeit van een GH mengsel immers aanzienlijk door toevoeging van kleurstof.
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Figuur 4.6: Inconsistente contrastmeting van mengsels met 1% kleurstofconcentratie, dat aantoont

dat homogeniteitsproblemen zijn met de mengsels die gemaakt zijn met de tweede lading

kleurstof.

Dit probleem werd verholpen door een andere methode te hanteren om de mengsels te maken

en een bijkomstige mengstap te introduceren net vóór het vullen van de cellen, door de contai-

ners waarin het mengsel zich bevindt gedurende 10 minuten in het ultrasoon bad te plaatsen.

Dit belette evenwel niet dat er toch duidelijke verschillen op te merken zijn in de mengsels met

2.3 % kleurstofconcentratie ten opzichte van mengsels met 1% of 4% kleurstofconcentratie,

zoals blijkt uit de resultaten in het volgende hoofdstuk.

4.3.2 Homogeniteit van de kleurstof

De mengsels die gemaakt werden met de tweede lading kleurstof vertoonden niet enkel het

bezinkingsprobleem dat net besproken werd, ze bleken ook minder homogeen te zijn qua

samenstelling. De zwarte dichröısche kleurstof is een mengeling van cyaan, magenta en gele

kleurstof. Bij de tweede lading waren er her en der magentakorrels te onderscheiden in de

zwarte emulsie. Dit was niet het geval bij de eerste lading kleurstof. Dit zou eventueel het

gevolg kunnen zijn van een minder goede samenstelling, of doordat de kleurstof minder goed

gemengd is. De leverancier van deze kleurstof wist ons hierover geen uitsluitsel te geven.

Wanneer een mengsel dat gemaakt was met deze kleurstof tussen twee parallelle glazen plaatjes
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geplaatst werd, kon men in sommige instanties deze rode kleurschijn terugzien. Dit zelfs nadat

het mengsel 5 minuten in het ultrasone bad geplaatst werd om deze beter te mengen. Deze

twee glazen plaatjes hadden dus enkel het vloeibaar kristal mengsel tussen zich, er waren

geen spacers voorzien. In de gelijmde GH-cellen, waarbij de afstand tussen de twee subtraten

10µm bedroeg, waren deze rode kleurschakeringen evenwel niet waar te nemen. Op figuur

4.7 ziet men de rode schakeringen zoals deze met het blote oog waar te nemen zijn tussen

twee parallelle glazen plaatjes, op figuur 4.8 ziet men opnames van dezelfde cel met behulp

van de microscoop.

Naast deze kleurfenomenen bleek dat de kleurstof 80 dagen na mengen erg verklonterd was.

Naast het feite dat het mengsel visceuzer werd, waren er namelijk ook discrete korrels te

aanschouwen. Dit viel voor met een twistloos 4% mengsel. Het is dus geen gevolg van de

interactie van de kleurstof met de chirale dopant

Figuur 4.7: Foto van twee parallelle substraten met een mengsel zonder twist tussen, dat gemaakt

werd met de tweede lading kleurstof, nadat deze 5 minuten in het ultrasone bad geplaatst

werd.
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Figuur 4.8: Microscoopbeeld van dezelfde cel als in figuur 4.7, de witte dubbele pijl is 332µm lang.

4.4 Problemen met 270◦ twist

De twee cellen die gemaakt zijn met 270◦ twist schakelen beiden zeer slecht en inhomogeen.

We proberen te achterhalen waarom dit het geval is en bekijken daarop de cellen onder de

microscoop. Daar valt meteen op dat er een domeinstructuur te zien is, waarvan het patroon

varieert naargelang de plaats in de cel. Er zijn twee types domeinen te aanschouwen. Op

figuur 4.9 zijn deze te aanschouwen.

Het eerste type zijn langwerpige strepen, waarbij de donkere strepen breder zijn dan de lichtere

strepen. Anderzijds is er een regelmatig patroon van cirkelvormige vlekken te zien. Deze twee

types wisselen elkaar af, maar algemeen zijn de cirkelvormige zones kleiner in aantal. Beide

types zijn goed te onderscheiden op figuur 4.9 (a) en (b). Aangezien de breedte van de lijnen

ongeveer dezelfde is als die van de schijven en deze ook een lijnenpatroon beschrijven, lijkt

het er sterk op dat de lijnen een samensmelting zijn van verschillende schijven. De diameter

van de schijven is ongeveer 10µm, dit is echter een rudimentaire meting die gedaan werd met

de software van de microscoop.

Doordat deze statische structuren enkel te zien zijn bij 270◦ twist, lijkt dit te suggereren

dat het te maken heeft met microscopische dipool-dipool interacties, aangezien de sterische

hindering die chirale dopanten introduceren in het mengsel uiteindelijk hier ook een gevolg

van zijn. Er zijn daarenboven andere dergelijke fysische fenomenen te zien die gelijkaardige

strepen en bollen vertonen en die het resultaat zijn van een competitie tussen korte afstand
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aantrekkende krachten en lange afstand afstotende krachten, die vaak een resultante zijn

van dipool interacties. (Seul & Andelman (1995)) Men kan ook suggereren dat de donkere

strepen een verankering voorstellen van moleculen die lokaal parallel met het oppervlak liggen

en daarom een grotere absorptie vertonen. Deze verankering kan het gevolg zijn van de

verhoogde dipoolmomenten in de moleculen door de toevoeging van chirale dopant. Deze

verhoogde dipool-dipool interacties kunnen eventueel in competitie treden met de opgelegde

tilt en lokaal deze tilt overwinnen en omklappen.

Een ander opmerkelijke eigenschap van deze domeinvorming valt te zien op delen (c) en (d)

van figuur 4.9. Dicht bij de beide gaten in de lijmnaad zien we dat de lijnen in grote mate

parallel zijn met de stroomrichting van het mengsel bij het capillair vullen (c). In het midden

van de cel echter, zien we een eerder willekeurige vorm (d). Aangezien de stroming het

sterkste is bij in- en uitgang, kunnen we veronderstellen dat dit een gunstige invloed heeft op

het parallelle karakter van de lijnen.
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Figuur 4.9: Domeinvorming in 270 degree twist cellen. (a) is met 10x vergroting, (b) 20x en komt

overeen met het kader van (a). De structuur van (c) is te zien dicht bij de uitgang van

de cel en (d) centraal in de cel. Deze onderste twee zijn 5x vergroot
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Meetopstelling

De belangrijkste karakteristiek van Guest-Host cellen is het contrast. Volgens de metingen

in Wu & Yang (2001) verkrijgt men bij een White-Taylor Guest-Host cel met 180◦ twist

een contrast van 4-5:1. Dit zijn overigens wel reflectieve metingen, dus het licht propageert

tweemaal door dezelfde cel. Voor de contactlens toepassing die wij voor ogen hebben, moet

de Guest-Host cel echter transmissief zijn. Doordat het licht dan slechts éénmaal door de cel

propageert, zal er minder absorptie optreden en verwachten we een contrast dat lager is dan

deze 4-5:1.

Andere belangrijke eigenschappen zijn optische uniformiteit van de cel, schakelsnelheid en een

(contrast,spanning)-karakteristiek. Deze eerste twee worden om technologische redenen louter

kwalitatief beschouwd, de spanningskarakteristiek kan opgemeten worden met de opstelling

die gebruikt werd voor de contrastmetingen.

De optica van de opstelling die gebruikt werd, is te zien op figuur 5.1. De optische bron

is een Xenon lamp met een vermogen van 150 W en een continu spectrum van ultraviolet,

over visueel, naar nabij-infrarood. Deze straal wordt verkleind door een apertuur en gefocust

op de GH-cel door middel van een biconvexe lens. De cel wordt bevestigd aan een houder,

waarbij men deze tracht zodanig te oriënteren dat de lichtstraal er loodrecht op invalt. Een

tweede biconvexe lens collimeert deze divergerende straal en stuurt hem door de ingang van

een sferische integrator, die de straling uitkoppelt via een glasvezelkabel naar de USB2000

spectrometer van Ocean Optics.

De binnenkant van de integrator bestaat uit een sferisch diffuus oppervlak. Het licht wordt

zo meermaals diffuus weerkaatst totdat het invalt op de uitgang, waar de optische kabel

aan gehecht is. Deze reflecties zorgen ervoor dat het ruimtelijk profiel van de lichtbundel

voldoende geëgaliseerd wordt. De hoge reflectiviteit van het sferische oppervlak bewaart

het totale vermogen. Dit uniform karakter is belangrijk voor een ruimtelijk onafhankelijke

bestraling van het actieve gebied van de spectrometer, die werkt met een diffractierooster en
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een ccd-camera. De optische kabel die integrator en spectrometer verbindt heeft een diameter

van 200µm en een spectraal bereik van 400− 2100 nm.

Figuur 5.1: Opstelling van de optische elementen voor contrastmetingen. Van links naar rechts: Inte-

grerende lichtverzamelaar die gekoppeld wordt naar detector, biconvexe lens, celhouder,

biconvexe lens, appertuur, lichtbron

Het f-getal van een lens is een maat voor de hoeveelheid licht die deze kan opvangen en doorge-

ven naar het beeldvlak. Hoe kleiner deze waarde, hoe meer intensiteit invalt in het beeldvlak.

De absorptiecoëfficienten van de kleurstofmoleculen kunnen in kleine mate afhankelijk zijn

van de invallende intensiteit. Aangezien het contrast schaalt met de ratio van de orthogonale

absorptiecoëfficiënten, kunnen de contrastmetingen bij gevolg in kleine mate afhankelijk zijn

van het f-getal van de lens die de bron focust op de op te meten cel. Het f-getal is als volgt

gedefinieerd, met f de brandpuntsafstand en D de diameter van de lens.

f# = f/D (5.1)

Het tweede onderdeel van de meetopstelling levert en meet de spanningsgolf en is te zien op

figuur 5.2. De opstelling bestaat uit een Agilent 33220A functiegenerator die een AC span-

ningsgolf genereert. Deze wordt via een coaxkabel aan de ingang van een spanningsversterker

aangelegd, die de spanning tien maal verhoogt. De uitgang van deze generator bestaat uit

een negatieve en positieve klem en wordt aan de ingang van de oscilloscoop gelegd, een HP

54601A. Men kan dan via twee kabels de positieve pool en negatieve pool aan de Guest-Host

cel leggen, waarbij men deze kan vastklemmen aan het glazen plaatje dat geleidt via de ITO.
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Via de spanningsversterker kan men maximaal een spanningsgolf aanleggen van 100 Vpp, dit

is peak to peak voltage.

Figuur 5.2: Apparatuur die de GH cel aanstuurt. Links ziet men de functiegenerator onderaan en de

10x spanningsversterker bovenaan, rechts staat de oscilloscoop die de spanning opmeet

en de Vrms weergeeft. Men ziet hoe de uitgang van de versterker uitmondt in een rode en

zwarte klem en zo gekoppeld is aan de oscilloscoop, eveneens met rode en zwarte klem.

Ook de klemmen die de cel aandrijven zijn op dit punt aangesloten, dit is nogmaals een

rode klem en een groene klem.

De spectra werden geanalyseerd met behulp van SpectraSuite en hiermee werden de contrasten

bekomen. Om een correcte contrastmeting te doen meet men eerst het achtergrondsignaal

op en wordt dit afgetrokken van alle daaropvolgende transmissiemetingen. Het spectrum dat

opgemeten wordt wanneer er geen spanning over de Guest-Host cel staat wordt gebruikt als

referentiespectrum, aangezien deze de hoogste transmissie heeft. Dit houdt in dat men de

meettijd aanpast totdat de hoogste piek in het zichtbaar bereik net niet gesatureerd wordt.

Deze meettijd bedraagt, afhankelijk van de cel, 700− 3000 m sec. De totale meettijd werd

telkens op 5 minuten ingesteld, zodanig dat het aantal metingen waarover uitgemiddeld wordt

hiermee bepaald is.

We gebruiken geen DC spanningsbron wegens de onvermijdelijke aanwezigheid van ionen in

het vloeibaar kristal en de moeilijkheden die deze met zich meebrengen in een DC veld. Deze

ionen kunnen onder andere afkomstig zijn van een gemakkelijk ionizeerbaar vloeibaar kristal,

ze kunnen door contaminatie tijdens het productieproces in de cel terechtkomen of eventueel

afkomstig zijn van de alignatielaag. Wanneer er een langdurige DC spanning over een cel
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staat, bewegen de ionen zich naar de elektroden en vormt er zich een veld dat het aangelegde

veld tegenwerkt én aanwezig blijft als de spanningsbron afgeschakeld wordt. Dit veld zorgt

ervoor dat het beeld langer dan gewenst aanwezig blijft, vandaar de naam image sticking.

Aangezien het voor de transmissie van een LC cel niet uitmaakt wat de polariteit is van het

aangelegde veld, gebruikt men een AC spanning om deze aan te sturen. Hierbij moet men

zich ervan vergewissen dat de frequentie van het AC hoger is dan de inverse van de reactietijd

van de LC kristallen. Dit is echter geen strenge eis, gezien de viscositeit van de LC moleculen.

Bij een GH LC cel wordt deze viscositeit nog gevoelig verhoogd. Voor het LC is er in dat

geval geen verschil tussen een DC spanning of een AC spanning wiens Vrms gelijk is aan de

DC spanning.

Volgens Perlmutter et al. (1996) kan de concentratie van mobiele ionen verhogen gedurende de

levenstijd van een LC cel door de selectieve adsorptie van alignatielagen voor een ion met een

bepaald ladingsteken. Doordat enkel deze ionen geadsorbeerd worden, kunnen er thermisch

gegenereerde ionen in het bulk bijkomen om het evenwicht te herstellen. De adsorptie van

ionen in de alignatielaag zorgt er overigens voor dat de verankering gewijzigd wordt. Hierdoor

is het van cruciaal belang het DC component zo goed mogelijk te elimineren. Voor onze

metingen werden de cellen aangestuurd door een AC spanningsgolf met frequentie 1 kHz. De

Vrms was voornamelijk afhankelijk van de concentratie kleurstof die in de cel aanwezig was.
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Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verscheidene Guest-Host mengsels voorgesteld,

waarbij de opstelling gebruikt werd zoals voorgesteld in 5. De verschillende cellen die getest

werden bevatten 1%, 2,3% of 4% kleurstof in combinatie met 0◦, 90◦ en 180◦ twist.

6.1 Contrast

De term contrast zoals deze in deze thesis gehanteerd wordt, duidt eigenlijk op contrast ratio,

zijnde de ratio van de intensiteit in de uit-toestand op de intensiteit in de aan-toestand.

6.1.1 Invloed van aangelegde spanning

De spanning die nodig is om de moleculen parallel met het substraatoppervlak te oriënteren

blijkt af te hangen van de concentratie van de kleurstof. Dit kunnen we afleiden uit de

(contrast,Vrms)-grafiek. Door middel van interpolatie in de curve fitting toolbox van MatLab

kunnen we nagaan voor welke spanning het contrast op 90% van de maximale waarde is, dit

noemen we de saturatiespanning. De resultaten zijn te zien in tabel 6.1. Uit Wu & Yang

(2001) haalt men de volgende vergelijking, waarbij Vth de drempelspanning is waarvoor er

een verandering in de optische transmissie is

Vth = π

√
K11

∆ε
(6.1)

Hieruit volgt dat LC cellen sneller beginnen schakelen indien de diëlektrische anisotropie

groter is. De moleculen beginnen dus reeds te kantelen voor een lagere spanning indien de

diëlektrische anisotropie groter is. Verder lijkt het logisch dit verband door te trekken naar

de saturatiespanning. Als er een grotere diëlektrische anisotropie is, moet het elektrisch veld

immers niet alleen minder moeite doen deze moleculen over een kleine initiële hoek te kantelen,

het zal gemakkelijker zijn om deze moleculen bijna volledig te kantelen. Aangezien de 1% en

4% cellen met dezelfde kleurstof gemaakt zijn, kan men uit de stijging van 2.2 Vrms van 1%

46



Hoofdstuk 6. Resultaten

Figuur 6.1: Contrast in functie van aangelegde AC spanning, uitgedrukt in root mean square waar-

den. Opgemeten voor cellen met 90◦ twist

ten opzichte van 4% besluiten dat de absolute waarde van de negatieve anisotropie van het

LC verkleint door toevoeging van de kleurstof. Het is dus goed mogelijk dat deze kleurstof

een positieve anisotropie heeft die de negatieve anisotropie van het LC doet afnemen.

Indien de Vrms,90 van de 2.3% cel tussen de waarden voor de 1% en 4% cel zou liggen, zouden

we kunnen aannemen dat de diëlektrische eigenschappen van de eerste kleurstof gelijkaardig

zijn aan die van de tweede kleurstof. Aangezien dit niet zo is, kunnen we het tegengestelde

concluderen. Dit wordt ook gesugereerd door de steilere helling van 2.3% ten opzichte van

van 1% en 4%.

Tabel 6.1: Vrms waarvoor een GH-cel met 90◦ twist met de aangegeven concentratie kleurstof 90%

van zijn maximaal contrast bereikt.

Vrms,90

1% 4.51

2.3% 3.63

4% 6.71
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De cel met kleurstof concentratie 4% werd ook opgemeten met 17.7 Vrms omdat de karakteris-

tiek nog niet helemaal in saturatie lijkt, maar na afleggen van deze spanning is de transmissie

gedaald met 11% ten opzichte van de transmissie vóór het aanleggen van deze spanning.

Doordat de transmissie zich pas na twee minuten hersteld heeft, is 17.7 Vrms geen werkbare

spanning en werd deze meting dan ook niet opgenomen in de karakteristiek. We verwijzen

hiervoor naar ??. Voor alle metingen met 4% cellen werd 14.16 Vrms als schakelspanning ge-

bruikt, voor 1% en 2.3% metingen werd een waarde tussen 10 en 14 Vrms genomen. Dit maakt

immers niet veel uit aangezien voor 1% het verschil in contrast tussen deze twee spanningen

voor de 90◦ slechts 0,007 bedraagt, en voor 2.3% bedraagt dit slechts 0.006.

Via de literatuur trachten we uit deze meting ook conclusies te trekken voor andere twist-

hoeken. Uit het hoofdstuk over Liquid Crystal Displays in de syllabus van De Visschere

(2009) leert men dat voor een cel met 90◦ twist, voor spanningen kleiner dan een bepaalde

saturatiespanning, de moleculen reeds bij lagere spanningen gaan omklappen dan voor 180◦

twist. Indien men dus slechts over een beperkt spanningsbereik beschikt, waardoor een 180◦

cel niet voldoende kan geschakeld worden, kan een cel met lagere twist een oplossing bieden.

De contrastcurve stijgt ook minder steil bij een lagere twist, waardoor het gemakkelijker is

om grijswaarden weer te geven.

6.1.2 Trend in concentratie kleurstof

De invloed van de concentratie van de kleurstof op het contrast van een guest-host cel wordt

aangetoond op figuur 6.2 en 6.3. Hier varieert men de concentratie voor één bepaalde twist

en zet men het contrast uit in functie van de golflengte in het visueel bereik (400− 800 nm).

Voor de twistloze cellen op figuur 6.2 en de cellen met 90◦ twist op figuur 6.3(a) ligt de

tendens binnen de verwachtingen, het contrast is een stijgende functie van de concentratie

van de kleurstof. De cellen met 180◦ twist op figuur 6.3(b) vertonen echter een onverwacht

resultaat. Het contrast van (4%,180◦) ligt 0.586 lager dan het contrast van (2.3%,180◦) voor

555 nm. Verder zien we slechts een marginale stijging in het contrast van (4%,0◦) ten opzichte

van (2.3%,0◦) en van (4%,90◦) ten aanzien van (2.3%,90◦). Zodoende concluderen we dat het

contrast van de cellen met 4% kleurstof lager dan verwacht uitvalt. Overigens is er een

opvallende vermindering van 14% in het contrast voor de twistloze cel met 4% kleurstof bij

546 nm. Deze daling is in de andere figuren ook te zien, zij het in mindere mate.

De mengsels met 180◦ twist vertonen een contrast dat spectraal gezien minder uniform is

dan de mengsels met een kleinere twist. Er is een duidelijke verhoging van het contrast

voor golflengtes tussen 400− 500 nm, wat de groene kleurband voorstelt, ten opzichte van het

contrast voor rood en blauw. Voor rood (450 nm) is het contrast 2.75 en voor blauw (550 nm)

bedraagt het contrast 2.85. Er is dus langs beide kanten van het spectrum een gelijkaardige

daling.

48



Hoofdstuk 6. Resultaten

Figuur 6.2: Contrastmeting voor transmissieve Guest-Host LC cellen zonder twist, waarbij de con-

centratie aan zwarte dichröısche kleurstof varieert van 1 tot 4%.
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Figuur 6.3: Contrastmeting voor transmissieve Guest-Host LC cellen waarbij de concentratie aan

zwarte dichröısche kleurstof varieert van 1 tot 4%, met (a) 90◦ twist en (b) 180◦ twist.
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6.1.3 Trend in hoeveelheid twist

Een tweede tendens die onderzocht moet worden is het effect van de twist op het contrast

ven een guest-host cel. Analoog aan 6.1.2 isoleren we dit effect door voor één bepaalde

kleurstofconcentratie het contrast uit te zetten voor een twistloos mengsel, een mengsel met

90◦ twist en één met 180◦ twist. Deze trends zijn voorgesteld in figuren 6.4, 6.5(a) en 6.5(b),

voor concentraties van respectievelijk 1%, 2.3% en 4% kleurstof.

In deze drie figuren wordt telkens de verwachte trend waargenomen: het contrast stijgt met

toenemende twist. Voor de mengsels met 1% kleurstof zien we nog een gelijkmatige toename

in het contrast van 0◦ naar 90◦ en van 90◦ naar 180◦ van respectievelijk 0.193 en 0.191 voor

een golflengte van 555 nm. Dit patroon wordt echter doorbroken bij 2.3% kleurstof, waar de

toename van het mengsel met 180◦ twist ten opzichte van 90◦ twist 2.7 maal zo hoog is als

de toename van 90◦ twist tegenover het twistloze mengsel. Bij het 4% mengsel wordt weer

een gelijkmatige toename opgemeten, alhoewel het nonuniforme spectrale karakter van het

180◦ twist mengsel ervoor zorgt dat diens contrast onder dat van 90◦ twist en het twistloze

mengsel duikt, voor golflengtes in het blauwe spectrum.

Figuur 6.4: Contrastmeting voor transmissieve Guest-Host LC cellen met 1% concentratie van zwarte

dichröısche kleurstof, waarbij de twist varieert van 0◦ tot 180◦.
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Figuur 6.5: Contrastmeting voor transmissieve Guest-Host LC cellen waarbij de twist varieert van

0◦ tot 180◦, met (a) 2,3% concentratie van zwarte dichröısche kleurstof en (b) 4% con-

centratie van zwarte dichröısche kleurstof
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6.1.4 Overzicht contrastmetingen

Op figuur 6.6 zien we het contrast bij 555 nm in functie van de twist voor de verschillende kleur-

stofconcentraties. Het valt op dat de mengsels met 4% en 1% kleurstofconcentratie een lineair

verloop in functie van de twist vertonen, in tegenstelling tot de mengsels met 2.3% kleurstof-

concentratie. Dit wijst eens te meer op de verschillende eigenschappen van de mengsels die

waarschijnlijk toe te wijden zijn aan de kwaliteit van de kleurstof. De richtingscoëfficiënt is

tevens hoger voor de 4% mengsels dan voor de 1% mengsels.

Figuur 6.6: Contrast van guest-host LC mengsels met een kleurstofconcentratie van 1%, 2.3% en 4%

in functie van de twist bij 555 nm.

6.1.5 Contrast met 1 polarizer

Men verkrijgt maximale absorptie met een transmissieve guest-host cel indien het licht lineair

gepolariseerd is en de moleculen voor iedere laag van de cel parallel zijn met deze polarisatie.

Dit bekomt men onder andere door een cel te vullen met een guest-host mengsel zonder twist

en één polarizer te bevestigen aan de zijde van het substraat waar het licht binnenkomt, die

parallel is met de alignatie van de moleculen in aan-toestand. Het contrast van een dergelijke

cel met een kleurstofconcentratie van 2.3% is afgebeeld op figuur 6.7. Het contrast bij 555 nm

bedraagt 14.7. Het valt op dat de spectrale variaties in het contrast hier nog meer uitgesproken

zijn dan bij de (2.3%,180◦) cel. Bij 450 nm neemt het contrast een waarde aan van 6.29 en
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bij 650 nm bedraagt dit 6.40. Dit komt overeen met een ratio van 1:2.3.

Figuur 6.7: Contrastmeting voor twistloze transmissieve guest-host LC cel met 2.3% kleurstofconcen-

tratie met een polarizer aan de ingang die parallel is met de moleculen in aan-toestand.

6.1.6 Subjectief contrast

Naast de voorgaande objectieve contrastmetingen wordt er hier ook getracht een subjectieve

contrastweergave voor te stellen onder de vorm van foto’s die getrokken zijn van de cellen

die gevuld zijn met de verschillende 2.3% mengsels. Dit is te zien op figuur 6.9, waarbij

de linkerkolom telkens de cel voorstelt zonder dat er een spanning aangelegd wordt en de

rechterkolom de cel afbeeldt waarbij er een spanning aangelegd wordt die voor maximaal

contrast zorgt. Men ziet het contrast toenemen van 0◦ twist naar 180◦ twist.

Op deze figuur kan men waarnemen dat het transmissie in de uit-toestand quasi onafhankelijk

is van de twist, wat te verwachten is door de homeotrope alignering van de moleculen in de

uit-toestand. Door deze alignering verwacht men dat de transmissie van de uit-toestand ook

onafhankelijk is van de concentratie. Dit blijkt echter niet zo te zijn, zoals te zien is op figuur

(nog in te voegen). Hieruit kan men concluderen dat er toch nog een aanzienlijke absorptie

is wanneer de kleurstofmoleculen loodrecht op het substraat staan. Indien we ervan uitgaan

dat deze moleculen langgerekt zijn van vorm, dan hebben ze toch nog afmetingen loodrecht

op deze lengterichting die niet verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de lengte.
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Figuur 6.8: Afbeeldingen van de uit-toestand van guest-host cellen met 180◦ twist en een kleur-

stofconcentratie van (a) 1%; (b) 2.3%; (c) 4%. de toenemende absorptie met stijgende

kleurstofconcentratie is duidelijk zichtbaar.

55



Hoofdstuk 6. Resultaten

Figuur 6.9: Afbeeldingen van het subjectief contrast bij cellen met 2,3% kleurstof. Op de cellen van

de linkerkolom staat geen spanning, op de cellen van de rechterkolom wel. (a),(b) geen

twist; (c),(d) 90◦ twist; (e),(f) 180◦ twist

6.2 Dynamische aspecten

Naast het contrast is ook de schakelsnelheid en een uniforme transmissie van de cel van belang

als we naar display toepassingen streven. Aangezien de beschikbare opstelling een kwanti-

56



Hoofdstuk 6. Resultaten

tatieve meting van de schakelsnelheid bemoeilijkte wordt hier even ingegaan op kwalitatieve

beschouwingen van het dynamisch aspect van guest-host cellen.

De 1% en 2.3% cellen schakelden voor voldoende hoge spanning ogenschijnlijk onmiddelijk,

dit zowel voor cellen zonder twist, cellen met 90◦ twist en met 180◦ twist. De schakelsnelheid

van de 4% cellen vormt echter wel een probleem. Voor een cel met deze kleurstofconcen-

tratie verminder de transmissie enerzijds geleidelijk tijdens de aan-toestand, anderzijds is de

transmissie na afschakelen lager dan in de uit-toestand vóór het aanschakelen. Slechts na

een bepaalde relaxatietijd heeft de transmissie terug zijn waarde in rust aangenomen. Dit

fenomeen werd zowel waargenomen bij cellen met 90◦ twist als met 180◦ twist, alhoewel in

grotere mate bij 180◦ twist.

Figuur 6.10 illustreert dit verschijnsel door een 4% cel met 180◦ twist met een spanning van

7.05 Vrms of 10.56 Vrms gedurende 30 sec of 60 sec aan te schakelen. Afhankelijk van deze

twee parameters is de transmissie in de uit-toestand terug maximaal na een bepaalde tijd. De

relaxatietijd wordt weergegeven in tabel 6.2. Hieruit blijkt dat de relaxatietijd toeneemt met

oplopende aanschakelspanning of -tijd. Voor een 4% cel met 90◦ twist is dit fenomeen niet

met het blote oog waarneembaar voor deze omstandigheden. Een dergelijke vermindering van

de transmissie werd echter wel aanschouwd wanneer die cel met 17.7 Vrms aangestuurd werd.

Tabel 6.2: Tijd die een guest-host cel met 4% kleurstofconcentratie en 180◦ twist nodig heeft om na

het uitschakelen terug de transmissie te vertonenen die het heeft in rust. Dit werd opgeme-

ten nadat de cel gedurende een bepaalde tijd en met een bepaalde spanning aangeschakeld

bleef.

(Vrms[V],aanschakeltijd[s]) relaxatietijd[s]

(10, 30) 60

(10, 60) 210

(7, 60) 150

Uit figuur 6.10 blijkt dat de transmissie na afschakelen niet over de gehele cel op dezelfde

wijze daalt, maar dat er draadvormige patronen te zien zijn die meer absorptie vertonen.

Deze patronen doen enigszins denken aan de gestreepte structuren die opgemerkt werden bij

270◦ twist. Des te meer omdat dit verschijnsel enerzijds niet zichtbaar is bij een 4% cel met

een kleinere twist en het anderzijds enkel te zien is bij het afschakelen wanneer de moleculen

zich weer homeotroop trachten te aligneren. Ook bij 270◦ twist zijn de patronen te zien in de

uit-toestand, wanneer de moleculen zich loodrecht op het oppervlak zouden moeten bevinden.

Het lijkt erop alsof er lokale krachtevelden aanwezig zijn die de moleculen langer dan normaal

evenwijdig met het substraat houden en zo meer absorptie vertonen. Deze krachtvelden

nemen bovendien toe wanneer de cel langer aangeschakeld blijft of met een hogere spanning

aangeschakeld wordt. Dit doet evenwel denken aan image sticking, aangehaald in 5, dat
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verklaard wordt door ionvorming. Doordat het aandrijvende veld echter een AC spanning is,

lijkt dit onwaarschijnlijk.

Zoals aangehaald in 4.4 kunnen toenemende dipool-dipool interacties en de competitie tussen

deze en andere alignerende krachten in het vloeibaarkristal een eventuele oorzaak zijn voor de

domeinvorming die voorkomt in een GH-LC cel met 270◦ twist. We trachten deze interacties

ook als verklaring te gebruiken voor dit overgangsfenomeen, aangezien het ook enkel bij

hoge chirale dopering voorkomt. Wanneer de cel langer aangeschakeld blijft, kan men zich

voorstellen dat er bepaalde virtuele lijnen zijn doorheen de cel die parallel met het substraat

lopen, waarvoor geldt dat de moleculen die zich op deze lijn bevinden door de aard van hun

dipolen een sterke mutuele verankering vertonen. Als de cel dan afgeschakeld wordt en de

moleculen willen zich terug loodrecht op het oppervlak oriënteren, dan zullen de moleculen

die zich op die virtuele lijnen bevinden langer parallel met het oppervlak blijven wegens hun

lokale aantrekking. Deze vertonen dus meer absorptie en zijn te zien als donkere lijnen. Deze

verankering kan langer duren indien de dipolen meer tijd hebben om zich gunstig ten opzichte

van elkaar te oriënteren en te verankeren, wat de correlatie met de aan-tijd kan verklaren. Deze

structuren zouden dan ook langer zichtbaar moeten zijn indien de viscositeit groter is, wat een

reden kan zijn waarom we dit fenomeen niet waarnemen bij lagere kleurstofconcentraties. Dit

verankeringsproces kan gepaard gaan met kleine rotaties in het substraatvlak van de moleculen

wanneer de cel aangeschakeld is, zodanig dat de moleculen beiden in ene energetisch lokaal

minimum terechtkomen. Deze kleine perturbaties ten opzichte van het normale patroon zullen

zich niet noodzakelijk manifesteren als een lijnpatroon in de aan-toestand indien deze rotaties

in het vlak van het substraat zijn, het licht wordt dan immers nog steeds geabsorbeerd. Pas

wanneer de cel afgeschakeld wordt, zullen deze lijnen meer absorptie vertonen dan andere

moleculen die minder verankerd zijn en dus sneller kantelen.

De positieve invloed van de aangelegde spanning op dit verschijnsel kan erop wijzen dat de

aangehaalde dipolen gëınduceerd of versterkt worden door het aangelegde veld, de moleculen

zijn met andere woorden polarizeerbaar. Doordat de verankering dan versterkt wordt, duurt

het ook langer vooraleer ze weer doorbroken is als de spanning afgelegd wordt. De correlatie

met de twist zou kunnen verklaard worden doordat er dan een grotere variatie is aan moleculen

in de nabijheid met een andere richting. Dit vergroot de kansen om een gunstig exemplaar

te vinden om zich aan te verankeren. moleculen in diens nabijheid, aangezien de variatie aan

moleculen met een andere richting groter wordt met toenemende twist.

Los van deze draadvormige structuren die zich manifesteren wanneer de cel afgeschakeld wordt

nadat hij onder bepaalde voorwaarden aangeschakeld werd, zijn er ook andere opmerkingen

te maken over de dynamiek van de 4% mengsels. Het aanschakelen van deze cellen gebeurt

namelijk ook minder snel dan bij andere kleurstofconcentraties. We kunnen met het blote

oog waarnemen dat de transmissie niet ogenblikkelijk over de gehele cel vermindert, maar
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we merken op dat het omklappen van de moleculen op een bepaalde plaats aan de rand

van de cel start, en dat er een omklappingsfront merkbaar is dat propageert in een richting

loodrecht op dit front naar de overstaande rand. Volgens Wu & Yang (2001) is er steeds

sprake van een voelbare verhoging van de viscositeit door toevoeging van zwarte dichröısche

kleurstof. Het trager schakelen van deze cel is dan ook een rechtstreeks gevolg van de grotere

wrijvingskrachten die inwerken op de molecule wanneer deze tracht te roteren. Men kan het

aanschakelen versnellen en meer gelijktijdig op alle plaatsen van de cel laten verlopen door de

spanning op te drijven. Dit zorgt er dan echter voor dat de draadvormige structuren zichtbaar

worden bij afschakelen. Er moet dus een optimum voor de schakelsnelheid in functie van de

aangelegde spanning voor mengsels met 4 % kleurstofconcentratie gevonden worden.
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Figuur 6.10: Afbeeldingen van het afschakelen van een guest-host cel met 4% kleurstofconcentratie

en 180◦ twist, in functie van de tijd en aangelegde spanning. De linkerkolom beeld

cellen af 10 sec na uitschakelen en de rechterkolom 60 sec na uitschakelen. De cel

is gedurende 30 sec met Vrms 10.56 aangeschakeld (a),(b); (b) is tevens de initiële

toestand; gedurende 60 sec met Vrms 10.56 aangeschakeld (c),(d); gedurende 60 sec

met Vrms 7.05 aangeschakeld.
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6.3 Conclusie van de resultaten

De discrepantie tussen enerzijds de mengsels gemaakt met 1% en 4% kleurstofconcentratie

en anderzijds diegene die gemaakt zijn met 2.3% kleurstof bemoeilijkt het verkrijgen van

eenduidige tendensen. Zij het nu door inherente eigenschappen van de kleurstof of karak-

teristieken van het mengsel die tot uiting komen doordat de kleurstof anders reageert met

het vloeibaarkristal of de chirale dopant. Zo is enerzijds gebleken dat de tweede kleurstof (

die voor 1% en 4% mengsels zorgde ) moeilijker mengde met de liquid crystal en er gevallen

waren van verklontering in het mengsel. Anderzijds bleek uit de contrastmetingen in functie

van de aangelegde spanning dat deze mengsels anders reageerden op het aangelegde veld, wat

doet vermoeden dat de diëlektrische eigenschappen van de kleurstof verschillend zijn. Deze

inconsistentie in de kleurstof heeft echter wel aangetoond dat het belang van het type zwarte

dichröısche kleurstof en diens homogeniteit niet te onderschatten valt.

Door dynamische overwegingen lijkt het gebruik van guest-host vloeibaarkristal mengsels met

een kleurstofconcentratie van 4 % minder evident dan lagere concentraties. Men moet immers

rekening houden met enerzijds een trage aanschakelsnelheid, die verbeterd kan worden door

de spanning op te drijven, en anderzijds met de draadvormige structuren bij het afschakelen,

die kunnen vermeden worden door de spanning te verlagen. Deze aspecten zorgen ervoor dat

veeleisende displaytoepassingen onmogelijk worden met een dergelijk mengsel. Voor een elek-

tronische contactlens die doelt op modulatie van het zonlicht lijkt deze tragere schakeling een

minder groot probleem, alhoewel dat de lange relaxatietijd van de draadvormige structuren

bij afschakelen wel hinderend kunnen zijn wanneer men van een goed naar een slecht ver-

lichte omgeving gaat. Ook de opmerkelijke absorptie van de 4% cellen in de uit-toestand ten

opzichte van de andere zorgt ervoor dat deze minder geschikt zijn voor een zonnebrilfunctie.

De keuze voor het mengsel met 2.3% kleurstofconcentratie en 180◦ twist met een contrast

van 3.44 bij 555 nm is duidelijk de beste. Deze haalt verrassend het hoogste contrast van de

geteste mengsels en daarenboven kan men zien op de spanningsgrafiek dat de cel met 2.3%

kleurstof de snelste schakelsnelheid heeft en voor de laagste spanning een contrast haalt dat

90% van zijn maximale waarde bedraagt. Deze spanning is slechts 3.63 Vrms voor de cel met

90◦ twist. Voor de toepassing in een elektronische contactlens, waar voeding ongetwijfeld

een pijnpult zal zijn, ondermeer door de strenge eisen op afmeting en veiligheid, kan men

eventueel deze cel gebruiken in plaats van de 180◦ cel. Een cel met 90◦ twist begint immers

reeds te kantelen voor lagere spanningen dan één met 180◦ twist. Het gebrek aan contrast

kan dan gecompenseerd worden door de toevoeging van één polarizer en een configuratie die

meer naar het Maugainregime neigt, zodat het licht meedraait met de twist van de moleculen

en zo een grotere absorptie kan vertonen. Dit kan enkel indien de polarizer dun genoeg kan

gemaakt worden om in de lens te passen. Een steile (contrast,spanning)-grafiek is echter niet

noodzakelijk een voordeel, aangezien dit het aantal mogelijke grijswaarden vermindert. Voor
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een zonnebrilfunctie kan het een extra troef zijn indien het licht met verschillende intenties

kan geattenueerd worden, afhankelijk van de inkomende intensiteit. Indien deze karakteristiek

te steil zou zijn, dan kan het voorvallen dat de lens voor een grenswaarde van het inkomende

licht te snel heen en weer schakelt tussen transmissief en absorberend, wat als zeer irritant

kan ervaren worden.

De verhoogde transmissie in de uit-toestand van de cellen met 1% kleurstofconcentratie ten

opzichte van de 2.3% cellen, kan een groot voordeel zijn voor een elektronische contactlens.

Het lijkt immers ongewenst dat er een permanente verduistering is door de relatief hoge

absorptie van de kleurstofmoleculen in de richting loodrecht op de lengterichting. Wederom

kan het gebrek aan contrast eventueel verholpen worden door het toevoegen van één enkele

polarizer.
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Conclusie

De valabiliteit van guest-host vloeibaarkristal mengsels werd onderzocht in het specifieke teken

van elektronische contactlenzen, die streven naar een flexibele attenuatie van het zichtbaar

licht, zoals een zonnebril dit doet. Doordat de dikte van huidige harde contactlenzen slechts

150µm bedraagt en de actieve cel hierin moet passen, zijn er strenge eisen voor de dikte

van de cel. Doordat polarizers niet nodig zijn bij guest-host vloeibaarkristal cellen, is dit

een mogelijke technologie voor dit doeleinde. Om een optimaal mengsel te bekomen werden

voornamelijk contrast en schakelsnelheid bekeken van mengsels die een kleurstofconcentratie

hebben van 1%, 2.3% of 4%, gepaard met een twist van 0◦, 90◦ of 180◦. Mengsels met 270◦ zijn

ook onderzocht, maar cellen die gevuld werden met dergelijke mengsels vertoonden schijnbaar

willekeurige lijnpatronen en schakelden niet.

Uit de opgemeten contrasten vertoont het mengsel met 2.3% kleurstofconcentratie en een

twist van 180◦ het hoogste contrast. Dit bedraagt 3.44 bij 555 nm, indien we opschuiven

naar de blauwe kant van het spectrum is dit gezakt tot 2.75 bij 450 nm, en naar de rode

kant is het contrast verminderd tot 2.85 bij 650 nm. Ook qua schakelsnelheid presteert dit

mengsel beter dan de andere cellen met 180◦ twist. Commercieel verkrijgbare zonnebrillen

die ontworpen zijn voor verscheidene lichtcondities vertonen een contrast van 3.5 en gaan

tot 10 als ze specifiek ontworpen zijn voor het gebruik in felle zonverlichte omstandigheden.

Dit mengsel zou dus reeds kunnen gebruikt worden, alhoewel de toepasbaarheid beperkt is.

Indien men echter één polarizer gebruikt, kan reeds een contrast van 13.7 gehaald worden voor

555 nm, wat de deur opent voor meer veeleisende displaytoepassingen, zoals kleurweergave.

Verder onderzoek is nodig om de actieve laag van de polarizers dan zo dun mogelijk te maken

dat deze in de lens kan passen.

Het belang van de eigenschappen van de zwarte dichröısche kleurstof en diens interactie met

het vloeibaarkristal en de chirale dopant werd benadrukt door de waarneembare verschillen

in de 2.3% mengsels ten opzichte van de 1% en 4% mengsels. Deze tweede kleurstof vertoonde

opvallend meer problemen om een homogeen mengsel te bekomen en in hoge concentraties was
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een verklontering in het mengsel zichtbaar. Ook de respons op een elektrisch veld van deze

latere mengsels strookte niet met die van de 2.3% mengsels. Door het gebrek aan informatie

die de fabrikant verschafte, is een analyse van deze kleurstoffen moeilijk. Men verwacht

een beter contrast voor de mengsels met 4% ten opzichte van die met 2.3%, maar voor 90◦

en 0◦ twist is dit verschil echter marginaal. Voor 180◦ twist heeft het mengsel met 2.3%

kleurstofconcentratie zelfs een contrast dat een halve eenheid hoger is. Deze resultaten zijn

bëınvloed door het verschil in gebruikte kleurstof. Zodoende is het mogelijk dat een hoger

contrast haalbaar zou geweest zijn indien de tweede kleurstof van dezelfde kwaliteit was als

de eerste.

Voor het verder onderzoek naar guest-host toepassingen, is een chemische analyse van de

kleurstoffen en diens interactie met de andere componenten noodzakelijk. De statische per-

manente draadvormige structuren die zich manifesteren wanneer er genoeg chirale dopant

toegevoegd wordt, zodat we een mengsel verkrijgen met 270◦ twist, kan ook in dit licht gezien

worden. Alsook het vormen van dynamische draadstructuren bij het afschakelen van een 4%

guest-host cel met 180◦ twist, nadat deze met een voldoende hoge spanning en gedurende

een zekere tijd aangeschakeld werd is een onverwacht overgangsverschijnsel wiens oorzaak in

het complexe samenspel van de verschillende componenten ligt. Een analyse van dergelijk

schijnbaar willekeurige structuren in guest-host mengsels is nog niet beschreven in de litera-

tuur. Een voorzichtige mogelijke verklaring werd gezocht in sterkere lokale dipoolinteracties

door de toevoeging van chirale dopant, zodanig dat deze in competitie treden met de sterische

hindering om de moleculen te roteren. In het statische geval zou dit ervoor kunnen zorgen dat

de moleculen lokaal niet langer homeotroop gealligneerd en absorptie vertonen. In het geval

van het dynamisch overgangsverschijnsel kan de hogere kleurstofconcentratie van 4% voor

voldoende viscositeit zorgen zodat de moleculen bij het afschakelen niet meteen homeotroop

gealigneerd worden en er tijdelijk dergelijke structuren zichtbaar zijn. Het verder onderzoe-

ken van deze structuren en het verband tussen het statisch en dynamish fenomeen kan verder

inzicht verschaffen in guest-host mengsels in het bijzonder en moleculaire intereacties in het

algemeen.

Doordat het vervaardigen van de cellen manueel gebeurde, waarbij men de randen van de

glazen substraten tracht te aligneren ten opzichte van elkaar om zo op een accurate manier

de gewenste twist te bekomen, was deze twist beperkt tot een veelvoud van 90◦. Indien

men hier andere technieken zou kunnen toepassen, waarbij men nauwkeurig de hoek tussen

de twee alignatielagen kan bepalen, wordt het mogelijk om een continuüm aan twisthoeken

te bekomen. Zo is het waarschijnlijk dat er voor cellen met twist tussen 180◦ en 270◦ een

optimum te vinden valt die een hoger contrast vertoont dan een cel met 180◦ twist, maar niet

geconfronteerd wordt met de problemen die aanwezig zijn in een cel 270◦ twist. In dat geval

wordt echter ook het aanbrengen van de lijmnaad een stuk complexer, doordat deze dan niet

meer parallel met de substraatranden zou zijn. Het manueel aanbrengen van de lijmnaad
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zonder hulpmiddelen zou dan ook te weinig accuratie verschaffen voor het vervaardigen van

dergelijke cellen.

De keuze voor het (2.3%,180◦) mengsel is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Door-

dat deze cel ook de steilste helling vertoont in een contrastmeting in functie van aangelegde

spanning, wordt het moeiljker om verschillende grijswaarden weer te geven. In huidige dis-

playtoepassingen is dit geen probleem voor de aanwezige aanstuurelektronica, maar het is

op dit moment niet voorspelbaar welke mogelijkheden de elektronica op een contactlens zal

hebben. Er zullen immers strenge eisen zijn door de beperkte plaats op de contactlens, de

bijkomende garanties op veiligheid en het draagcomfort. Mengsels met een lagere twist scha-

kelen reeds voor lagere spanningen, wat een groot voordeel kan zijn doordat ook de voeding

aan deze beperkingen moet voldoen. Het mindere contrast kan dan gecompenseerd worden

door eventueel één enkele polarizer te gebruiken. Doordat de absorptie ook nog aanzienlijk

is in een homeotrope alignering, hebben ook cellen met een lagere kleurstofconcentratie een

voordeel door hun hogere transmissie in uit-toestand. De lens moet immers ook genoeg zicht-

baarheid leveren in slecht verlicht omstandigheden. De keuze van het mengsel is dus zeer

applicatie-afhankelijk.
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