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HĠDROJEN BAĞLI TERMOTROPĠK YAN ZĠRCĠRLĠ SIVI KRĠSTALĠK
POLĠMERLERĠN DĠELEKTRĠK SPEKTROSKOPĠSĠ
ÖZET
Yan zincirli sıvı kristalik polimerler, hem polimerlerin özelliklerini, hem de sıvı
kristallerin özelliklerini göstermeleri bakımından oldukça ilgi çekici malzemelerdir.
Yan zincirli sıvı kristalik polimer (SCLCP) yapılar, sıvı kristalik mezojen grupların
polimer omurgaya kovalent bağlarla bağlanmasıyla oluşurlar. Üzerinde çalışmış
olduğumuz poli(4-vinil piridin) bazlı hidrojen bağlı termotropik yan zincirli sıvı
kristalik polimer (PLC6PVPRD) bir tane hidrojen bağı içermektedir. Dielektrik
spektroskopi yöntemiyle 133 K- 423 K sıcaklık aralığında ve 10-3 Hz’den 107 Hz’e
kadar geniş bir frekans aralığında dielektrik ölçümler yaptık. Kompleks dielektrik
fonksiyonunun gerçel ve sanal kısımlarının sıcaklık fonksiyonlarını inceleyerek,
malzememizde ardışıklı faz geçişlerinin meydana geldiğini gözlemledik. Ardışıklı
faz geçişlerinin meydana gelmesi durulma süreçlerinin varlığını ortaya koyduğu ve
bu süreçler hakkında bilgi verdiği için, kompleks dielektrik fonksiyonun sanal
kısmını frekans fonksiyonu olarak inceledik. Camsı geçiş sıcaklığının altında, yan
zincirin hareketinden kaynaklanan sırasıyla γ ve β durulma süreçlerini, camsı geçişin
üzerindeki sıcaklıklarda ise polimerik omurganın hareketinden kaynaklanan α
durulma sürecini ve mezojen grubun kısa eksen etrafındaki hareketiyle ilişkili olan δ
durulma sürecini tespit ettik. Durulma zamanlarının sıcaklık ilişkilerini Arrhenius ve
Vogal-Fulcher-Tammann (VFT) bağıntılarına göre belirledik. γ, β ve δ süreçleri
Arrhenius bağıntısına ve α durulma süreci ise VFT bağıntısına oturtuldu. Durulma
zamanlarının sıcaklık bağımlılığının parametrelerini belirleyerek, PLC6PVPRD
örneğinde molekül dinamiğini ve ardışıklı mezofaz değişimleriyle molekül
dinamiğinin nasıl etkilendiğini ortaya çıkardık.
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DIELECTRIC
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OF
HYDROGEN
BONDING
THERMOTROPIC SIDE CHAIN LIQUID CRYSTALLINE POLYMERS
SUMMARY
Side Chain liquid Crystalline Polymers (SCLCPs) are very interesting material due to
their ability to show the properties of both polymers and liquid crsytals. SCLCP
structure is formed by combination of mesogenic groups that have liquid crystal
properties with polymeric backbone. Hydrogen bonding thermotropic side chain
liquid crystalline polymer poly (4-vinly pyridine) PLC6PVPRD consists of only one
hydrogen bonding. By dielectric spectroscopy method, the measurement is made in a
wide range of temperature from 133 K to 423 K, and frequency from 10-3 to 107 Hz.
We analyze the temperature dependence of the real and imaginary part of complex
dielectric function and the material shows sequential liquid crystalline mesophase
transitions. Since the sequential mesophases give information about the relaxation
times, we observe the frequency dependence of the imaginary part of complex
dielectric function. Below the glass transition temperature, we observe the γ and β
relaxation processes that are local motion of side chain. Above the glass transition
temperature, we obtain α relaxation process that ascribes the motion of polymeric
backbone and δ process due to movement of mesogenic groups around the short axes
of the side chain. Temperature dependence of the relaxation times is determined by
fitting the spectral data with respect to Arrhenius and Vogal-Fulcher-Tammann
(VFT) equations. γ, β and δ show Arrhenius behavior and α relaxation shows VFT
behavior. We determine the fit parameters. By using these data, we analyze the
molecular dynamics of PLC6PVPRD sample and how the molecular dynamics
affected with changing mesophases sequentially.
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1. GĠRĠġ
Makromoleküllü bileşikler olarak da bilinen polimerler, genel olarak monomerlerin
birbirlerine katılması ya da birbirleriyle etkileşmeleri esnasında küçük bir molekülün
ayrılmasıyla oluşurlar. Sıvı kristal (LC) hal ise akışkan-katı arası bir yapıda olan,
uzun menzilli yönelimsel düzene sahip ve kısmen konumsal düzene ya da tamamen
konumsal düzensizliğe sahip mezomorfik bir haldir. Kristal yapılı katılar konumsal
düzenleri nedeniyle anizotropik bir davranış, akışkanlar ise düzensizliklerinden
dolayı izotropik bir davranış sergilerler. Mezomorfik hal, hem uzun menzilli
konumsal düzenin, hem de yönelimsel düzenin varolduğu üç boyutlu katı kristal hal
ile uzun menzilli düzenin olmadığı izotropik sıvı, gaz, amorf katı halleri arasında var
olan bir orta haldir.
Sıvı kristal halde, bir madde çeşitli özellikleri bakımından hem katı hem de sıvıların
bazı özelliklerini gösterir. Moleküllerin yönelimi katılarda olduğu gibi yüksek bir
düzene sahip değildir ve öteleme simetrisi yoktur. Fakat katılar kadar düzenli
olmasalar da makroskopik ölçekte moleküllerin yönelimsel bir düzeni vardır.
Mezomorfik hal bünyesinde belirli bir sıcaklık, basınç ya da konsantrasyon aralığı
boyunca meydana gelen faza mezofaz denir. Bu fazları gösteren birimler de mezojen
olarak bilinir. Sıvı kristaller farklı yapısal özelliklere sahip anizotropik mezofazlar
gösterirler [1,2].
LC malzemeler, oluşum şekillerine göre Termotropik ve Lyotropik sıvı kristaller
olarak ikiye ayrılırlar. Bazı moleküller, mezojen olmayan bir çözücü içinde belli bir
konsantrasyonda çözülerek LC fazı gösterirler. Bunlar lyotropik sıvı kristallerdir. Bu
tip sıvı kristallerde sıcaklık ve konsantrasyon önem taşır.
Çalışmamızda yer alan termotropik sıvı kristallerde ise, sıvı kristal faz oluşumu
sıcaklık faktörüyle ilişkilidir. Bu tür sıvı kristaller, bazı malzemelerin katı
kristallerinin kısmen eritilmesi ile elde edilir. Yüksek sıcaklıklarda sıvı, düşük
sıcaklıklarda ise kristal katı görünümündedirler. Termotropik sıvı kristaller, örnek
ısıtıldığı zaman sıvı kristal fazı gösterirler. Sıvı kristal halin ortaya çıktığı bu
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sıcaklık, moleküler sıvı kristallerde erime sıcaklığı Tm, polimerik sıvı kristallerde
camsı geçiş sıcaklığı Tg ,olarak bilinir.
1.1 Sıvı Kristalik Polimerler
Termotropik bir sıvı kristal erime noktasına geldiğinde konumsal düzenini kaybeder
fakat moleküllerin yönelimsel düzeni mevcut kalabilir. Ortam akışkan niteliktedir
fakat anizotropik özellikler taşır. Daha da ısıtıldığında tüm simetriler ve yönelim
düzenleri yok olur. Malzeme tamamen sıvı hale geçer. Sıvı kristal hal, kırılma indisi
ve dielektrik sabit gibi özelliklerin anisotropisiyle karakterize edilir. Sıvı kristal
fazdan izotropik sıvı faza geçişe izotroplaşma, ikinci dereceden bir faz geçişi olan bu
sıcaklığa ise aydınlanma sıcaklığı (Tc) denir. Aydınlanma terimi, polarizasyon
mikroskobunda çalışılan örneğin yüksek sıcaklıkta izotropik sıvı haldeyken elde
edilen karanlık görüntüsünün, soğutulduğunda aydınlık hale dönüşmesinden dolayı
kullanılır.
Sıvı kristalik polimerler, hem sıvı kristallerin hem de polimerlerin özelliklerini
gösteren, sıvı fazda oldukça yüksek düzene sahip, yüksek sıcaklıklarda mekanik
dayanıklılık sergileyebilen ve kimyasal tepkimelere karşı dirençli malzemelerdir
[3,4]. Sıvı kristalik polimerler, mekanik, manyetik, optik, elektriksel özellikler;
yüksek dayanıklılığın yanısıra, kimyasal ve termal dirençleri, yönelimsel özellikleri
ve bunların uyumunu bir arada göstermeleri bakımından geniş bir çalışma alanı
oluşturan malzemelerdir. Ticari olarak optik ve elektooptik aygıtlarda ve yüksek
yoğunluklu optik veri depolama kullanımları için uygundurlar. Ayrıca sıcaklığın
fonksiyonu olarak farklı mezofazlar göstermeleri görüntüleme teknolojisinde
kullanımları için önemlidir. Bu uygulamalar için, dış bir alana sistemin tepkisi olan
mezojenlerin ve omurganın yeniden yönlenme dinamiği olduğu için bunu bilmek
önemlidir.
Polimerlerin sıvı kristal özellik gösterebilmeleri için, mezojen birimlerin polimerin
omurga kısmına esnek ayırıcı gruplarla (spacer) bağlanması gerekir [1,3]. Omurga
kısmı mezojenin bağlandığı kısımdır ve bu kısım polimerin, sıvı kristalik özellik
gösterip göstermeyeceğini belirleyen önemli bir faktördür. Polimere sıvı kristalik
özellik kazandıran kısım ise mezojen gruplarıdır. Ayırıcı gruplar ise bu bölümleri
bağlayan ve mezojenin omurgadan bağımsız bir özellik kazanmasını sağlayan
kısımdır. Sıvı kristal özelliğe sahip bu mezojen grupları çeşitli mezofazlar arasında
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faz geçişlerinin görülebildiği gruplar olduğu için, ayırıcı grubun yapısının ve
uzunluğunun faz geçişi sıcaklıkları üzerinde önemli etkisi vardır. Genellikle çok kısa
olan ayırıcı gruplar aksi durum mümkün olsa da ayırdedilebilir bir sıvı kristalliğin
oluşumuna izin vermez [3].
Sıvı kristalik polimerler, mezojenlerin omurga kısmına bağlanış şekillerine göre iki
kısma ayrılırlar.
1.1.1 Ana Zincirli Sıvı Kristalik Polimerler
Ana zincirli Sıvı kristalik polimerlerde (MCLCP), mesojen birimler kendileri de
omurganın bir parçası olacak şekilde omurgaya dahil olurlar.

ġekil 1.1 : Ana zincirli sıvı kristalik polimer yapısı.
MCLCP malzemeler erimiş halde düşük akmazlıkları, katı halde ise yüksek
dayanıklılık göstermeleri ve ayrıca düşük ısıl genleşmelerinden dolayı uygulamada
pek çok avantaj sağlarlar [4]. Ana zincirli sıvı kristalik polimerler belirgin mekanik
özellikleri yönüyle elektriksel bileşenler, fiberler, termoplastik karışımlarda takviye
gibi geniş uygulama alanına sahiptirler. Yan zincirli sıvı kristal polimerlerle
karşılaştırıldığında bu malzemeler için yapılan dielektrik çalışmaların sayısı azdır ve
ester sistemlerle sınırlıdır. Mezojen birimler ana zincire dahil olduğundan, kendi kısa
eksenleri etrafında dalgalanmalar göstermezler. Prensipte dielektrik tepkileri, yerel
bir beta durulması ve dinamik camsı geçiş göstermeleri bakımından diğer yarı esnek
zincirli malzemelere benzerdirler [3].
1.1.2 Yan Zincirli Sıvı Kristalik Polimerler
Yan zincirli sıvı kristalik polimerde (SCLCP) mezojenler, polimer omurgaya esnek
ayırıcı gruplarla bağlıdırlar. Mezojen birimler omurganın başına-sonuna dikey veya
yanlamasına eklenirler.
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ġekil 1.2 : Yan zincirli sıvı kristalik polimer için örnek yapılar.
Bu yapı sıvı kristal fazın kararlılığını sağlar. SCLCP malzemeler akrilat ya da
methakrilat omurgaya dayanırlar. Ortalama moleküler ağırlığın ve polimerleşme
derecesinin kontrolü ve karakterizasyonu, bu malzemelerin önemli moleküler
parametreleridir. Bu özellikler LC fazın görüldüğü SCLCP yapıların ısıl özellikleri
üzerinde önemli etkilere sahiptir. SCLCP malzemeler, moleküler sıvı kristallerin hem
optik hem dielektrik özelliklerini incelemeye olanak sağlarlar. Ayrıca elektrik ve
manyetik

alanlarda

yönelim

kabiliyetleri

olduğundan

polimerlerin

birçok

özelliklerini birarada incelenmesini sağlarlar. Örneğin, ana zincire uygulanan bir
voltaj mezojenlerin yönelimsel bir düzene geçmesini sağlayabilir. Kutuplanmanın
derecesi, malzemede oluşan ve dış elektrik alanın etkisiyle yönlenen dipollerin
yoğunluğuna ve büyüklüğüne bağlıdır. Dielektrik spektroskopi yöntemi bu
malzemeleri araştırmak için en ideal yöntemdir, çünkü bu malzemeler sıcaklıkla
farklı mezofazlar gösterirler. Dielektrik Spektroskopi yöntemi de geniş sıcaklık
aralıklarında inceleme yapmayı mümkün kıldığı için malzemenin faz geçişleri ve
molekül dinamiği hakkında pek çok bilgi edinilebilir.
Birçok uygulamada, yönelimin kararlılığı ve kolaylığı , durulma süreçlerinin geniş
bir sıcaklık aralığındaki doğası oldukça önemlidir ve bu anlamda dielektrik analiz
önemli bir rol oynar. Çeşitli çalışmalarda, bu malzemeler üzerinde yapılan dielektrik
ölçümler malzemenin LC ya da izotropik fazda olduğu sıcaklıklarda, mezojen
birimlerin hareketi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yöntemin önemi; dielektrik kayıp
spektrumunun ana özellikleri, hareketin hızı, durulmanın gerçekleştiği sıcaklıklar ya
da maksimum kayıp frekansının pozisyonu, aktivasyon enerjisi ve durulmanın
büyüklüğü hakkında bilgi vermesidir. Bu hareketler kimyasal yapının, sıcaklığın ve
yönelim derecesinin bir fonksiyonu olarak incelenir [3,5].
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1.2 Sıvı Kristalik Polimerlerde Mezofazlar
Sıvı kristallerde moleküller, bir yönelimsel düzene sahiptir ve yönleri, moleküler
uzun eksenlerinin aşağıdan yukarı doğru yönlenen bir vektör büyüklüğü hizasındadır.
Bu vektör büyüklüğe yönlendirici vektör (director) n denir.
Sıvı kristal moleküller kendilerini kimyasal yapılarına ve sıcaklığa bağlı olarak
organize edebilirler ve temel olarak Nematik, Simektik ve Kolesterik olarak üç ana
mezofazda incelenirler. Sıvı kristaller, sıcaklığa bağlı olarak birden fazla mezofazı
birarada gösterebilirler.

ġekil 1.3 : Sıvı kristal sistemlerin moleküler düzenlerinin sınıflandırılması; a)
nematik, b) smektik A c) smektik C d) kolesterik (bükülü nematik) ve
e) polimerik sıvı kristallerde kolesterik yapı [3].
1.2.1 Nematik Mezofaz
Nematik Sıvı kristal birimlerinde konumsal düzen yoktur ve moleküllerin kütle
merkezleri tamamen rastgeledir. Fakat uzun menzilli yönelimsel düzen hala vardır.
Moleküllerin uzun eksenleri n vektörünün eksenine ortalama olarak paraleldir.
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ġekil 1.4 : Nematik fazın şematik görüntüsü [1].
İzotropik sıvılar soğutulduğunda damlacık olarak bilinen küçük yuvarlak nesneler
şeklinde olurlar ve bu mezofaz izotrop faza geçiş sıcaklığında ortaya çıkabilir.
Polimer çalışmalarında bu önemlidir çünkü başka hiçbir mezofazda bu damlacıklar
oluşmadığı için nematik faz diğer fazlardan bu yolla ayırt edilebilir.
1.2.2 Smektik Mezofaz
Smektik malzemeler nematiklerden daha fazla düzene sahiptirler, yönelimsel
dizilimlerine ek olarak, bir tabaka içinde moleküllerin düzenliliği olmamasına
rağmen moleküllerin kütle merkezleri boşluklu tabakalarda hizalı şekilde olur.
Smektik mezofaz kendi içinde çeşitlik gösterir. Moleküllerin tabakalar içindeki
yönelimine göre Smektik A, Simektik C, Simektik B ve Smektik G mezofazları
ortaya çıkabilir.

ġekil 1.5 : Simektik sıvı kristallerin şematik görüntüsü a) Smektik A; b) Smektik B;
c) Smektik C ve d) Smektik G fazları [1].
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Smektik A fazında molekül merkezleri eşit uzaklıkta tabakalar üzerinde, yaklaşık
olarak yönlendirici vektöre dik olarak uzanırlar. Smektik B fazında yine bunun gibi
tabakalar vardır fakat, ayrıca her tabakada iki boyutlu altıgen kafesler bulunur.
Smektik C fazında ise altıgen bir yapı yoktur ve yönlendirici vektör tabakanın
normaline göre eğimli bir yapıdadır. Bu açıya eğimli açı (tilt angle) denir. Bu açı
SAve SC fazlarının ayırımını sağlar. Eğer yönelim Sc tabakaları arasında sarmal bir
biçimde değişirse güçlü dipoller var demektir ve Sc fazı ortaya çıkar. Bu genellikle
ferroelektriklerde görülür. SG mezofazı balıksırtı simetrisine sahiptir.
Bu mezojenik birimlerin polimerlerle birleştirilmeleriyle çok geniş sıvı kristalik
polimer yapıların oluşması sağlanabilir.
1.2.3 Kolesterik Mezofaz
Kolesterik sıvı kristaller optik olarak aktif bileşikler veya optik olarak aktif
karışımlarla oluşturulabilirler. Kolesterik faz nematik faza çok benzerdir. Yine
moleküllerin ağırlık merkezleri uzun erimli düzene sahip değildir fakat moleküller
yönlendirici vektör yönüne paralel olmaya meyillidirler. Yerel molekül düzeninin
nematik mezofazdan farkı, yönlendirici vektör burada sabit değil, molekülün uzun
eksenine dik olarak dönen bir yapıdadır. Yani sarmal bir yapı söz konusudur.

ġekil 1.6 : Kolesterik Sıvı Kristalin şematik gösterimi [1].
1.3 Camsı Faz GeçiĢi
Polimerler, camsı faz geçiş sıcaklığı olarak bilinen, polimerin özelliklerinin oldukça
fazla değiştiği bir ara sıcaklık sınırına sahiptirler. Bu geçiş gizil ısıya sahip değildir
ve termodinamik parametrelerde değişiklik gözlenmez. Ayrıca x ışını dağılım
desenlerinde de farklılık ortaya çıkmaz. Kristal bir katı için düşük sıcaklıklarda
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moleküller üç boyutlu kristal kafes içinde her ne kadar ortalama bir pozisyon
etrafında titreşseler de, belli bir pozisyonu işgal ederler. Kristalde uzun erimli düzen
vardır ve Brownian hareketten söz edilmez. Sıcaklık arttırıldığında belli bir kinetik
enerji sisteme eklenir ve moleküller daha çok titreşirler. Zamanla moleküllerin
titreşim hareketinin, molekülü kafeste tutan enerjiyi aşabildiği bir noktaya ulaşırlar.
Molekül artık hareket için daha serbesttir ve Brownian hareketler başlar. Daha
yüksek sıcaklıklarda moleküllerin hareketleri kafes içinde yayılır ve uzun erimli
düzen kaybolur. Erime noktası olarak bilinen bu sıcaklıkta sistem akışkan özellik
kazanır. Yüksek sıcaklıklarda hareketlilik için gerekli olan sıcaklık hemen hemen
erime noktası sıcaklığına eşit olmalıdır ve böylece çok dar bir sıcaklık aralığında
plastik gibi esnek bir hal oluşur. Birçok polimer tümüyle katı ya da amorf olmadığı
için durum farklıdır. Çünkü hem kristalik hem de amorf bölgelerin varlığı söz konusu
olur. Kısmen kristal olan polimerler hem camsı geçiş sıcaklığına hem de erime
noktasına sahiptir.
Eğer polimerin sıcaklığı camsı geçiş sıcaklığından küçükse T< Tg ise amorf bölgeler
camsı halde var olur ve kristal bölgeler kristal kalır. Bu sıcaklık bölgesinde
moleküler hareket, yan grupların tamamının ya da bazı parçalarının dönme
hareketiyle sınırlıdır. Eğer T=Tg ise amorf bölgeler lastik gibi esnek olmaya başlar
ama kristal bölgelerde hala önemli bir değişiklik yoktur. Moleküler zincirin hareket
etmesi için moleküller arasındaki boşluk artmalıdır. T>Tg olduğunda amorf ve
kristal bölgeler kaybolur çünkü erime gerçekleşir. Polarizasyon mikroskopu
kullanıldığında karmaşık polikristal bölgeler gözlemlenir. Bu bölgeler geometrik
olarak yüksek simetriye sahiptirler. Yaklaşık 1 mm çaplı daire şeklindeki bu bölgeler
çiftkırınım bölgeleri olarak bilinir.
Camsı geçiş sıcaklığını belirlemenin bir yolu özgül hacim incelemesidir. Camsı geçiş
sıcaklığı polimer ısıtılarak ya da erimiş haldeki polimer soğutularak belirlenebilir.
Amorf ya da yarı kristal polimerler camsı geçiş sıcaklığı üzerinde yumuşarlar ve bu
ısıl geçişler esnasında polimerin özgül hacmi değişir. Bu değişiklikler incelenerek
camsı geçiş sıcaklığı belirlenebilir. Camsı geçiş sıcaklığı Tg, sabit bir oranda ısıtma
veya soğutma işlemi boyunca geçiş bölgesinde H-T veya Cp-T eğrileri üzerindeki
karakteristik bir sıcaklık olarak da tanımlanabilir [6]. Deneysel olarak camsı geçiş
sıcaklığı (Tg), ısıtma veya soğutma oranı olan q’ya bağlılık gösterir.
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ve

(1.1)

Durulma zamanı, η ‘ yu şöyle ifade edebiliriz:
(1.2)
Burada

-

ilgilenilen sıcaklıkta, enthalpi

’nin, denge sıvı değeri

‘den

ayrıldığı yerdir.Durulma zamanı η sıcaklık arttıkça azalır. Δt>> η sıvı durumu, Δt≈
η geçiş bölgesini , Δt<<η ise camsı durumu ifade eder. Eğer q büyüklük olarak
artarsa, η buna bağlı olarak azalmalıdır. Çünkü Δt azalıyor demektir. Böylece geçiş
bölgesi daha yüksek sıcaklığa kayar. Yani Tg ‘nin ısıtma veya soğutma oranı q’ ya
bağlılığı hakkındaki bilgi, η ‘nun sıcaklığa bağlılığı hakkında da bilgi verir. Camsı
geçiş genellikle α durulma süreci ile belirtilir. Sıvı kristalik polimerlerde camsı geçiş
sırasında polimer ana zincir ve yan grupların ağırlık merkezleri hareketli olmaya
başlar. Mezojenik grupların yönelimleri ve ayrıca smektik mezofaz için tabaka
yapıları korunur. Bu yüzden micro-Brownian hareketler normal esnek polimerlerle
karşılaştırıldığında kısıtlıdır. Camsı geçiş sıcaklığının değeri mezojenik gruplar
arasındaki etkileşimlerden oldukça etkilenir [1,3,5].
1.4 Sıvı Kristalik Polimerlerin Dielektrik Spektroskopisi
Sıvı kristal ve polimer özelliklerini birarada barındırmalarndan dolayı sıvı kristalik
polimerler yıllardır yeni malzemelerin üretilmesi için önemli bir çalışma alanıdır.
Moleküler sıvı kristallerin elektrik alan ve manyetik alana karşı duyarlı olması
,yönelim özellikleri çok geniş uygulama alanlarında kullanılmalarını sağlar [3]. Sıvı
kristalik polimerleri incelemek için en etkili yöntemlerden biri dielektrik
spektroskopisidir. Çünkü dielektrik spektroskopisi geniş bir frekans ve sıcaklık
aralığında malzemenin elektrik alana duyarlılığı ve çok çeşitli özellikleri hakkında
bilgi verir. Geniş frekans aralıklarında malzemenin molekül dinamiği, yerel
hareketlere

ve

müşterek

hareketlere

ait

farklı

durulma

zamanlarının

süperpozisyonuyla karakterize edilir [7]. Kompleks dielektrik fonksiyonunu Maxwell
denklemleri açısından tanımlarsak malzemenin tepkisinin bir sistematik ifadesidir ve
elektromanyetik dalgaların maddeyle etkileşimi hakkında bilgi verir. Maxwell
denklemlerine göre eğer zamana bağlı süreçler malzemenin içinde yer alıyorsa,
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komplex dielektrik fonksiyonu (ε*) zaman, ya da başka bir ifadeyle frekansa bağlıdır.
Sıvı kristalik polimerlerin dielektrik özellikleri ile ilgili yapılan çalışmalarda
genellikle kompleks dielektrik fonksiyonunun gerçel kısmı olan dielektrik sabitin ve
sanal kısmı olan dielektrik kayıbın frekansa ve sıcaklığa bağımlılığı incelenir.
Molekülde oluşan çeşitli dipoller, molekülün tüm parçalarındaki hareketleri
anlayabilmek için belirleyici bir etkendir. Ölçümler çok geniş bir sıcaklık ve frekans
aralığında yapılabildiği için farklı durulma süreçleri ve bu süreçteki özellikler
incelenebilir. Sıvı kristalik polimerler için yapılan dielektrik durulma spektroskopisi
çalışmalarının büyük bir kısmı, yan zincirli sıvı kristalik polimerler (SCLCP)
üzerinedir.
1.4.1 Durulma Kavramı
Durulma kavramı dipollerin dalgalanmalarıyla ilişkilidir. Elektronlar, iyonlar veya
yük bozuklukları, hareket eden yük taşıyıcılarının sürüklenme hareketleri, dielektrik
tepkiye iletkenlik katkısı verir. Genel olarak malzemenin içinde zamana bağlı
süreçler dış elektrik alan ve sonuçta oluşan dielektrik yer değiştirme D(t) vektörünün
bir farkına neden olur. Kutuplanma P, malzemenin sadece dış alana tepkisinden
doğan bir dielektrik yer değiştirmedir. Kompleks dielektrik sabitinin gerçel kısmı
ε’(ω) sistemde periyot başına ters olarak depolanan enerjiyle orantılıdır.
(1.3)
Durulma süreci, frekansın artmasıyla sanal kısımdaki bir pik ve gerçel kısımdaki
basamak gibi olan bir azalmayla karakterize edilir. Ohmik iletim için kompleks
dielektrik fonksiyonun gerçel kısmı zamandan bağımsızdır, ohmik olmayan iletim ya
da polarizasyon etkileri için ise azalan frekansla artar. Uygulanan dış elektrik alanın
frekansı

, moleküler dipollerin yeniden yönelmesi için geçen süre η ile

ilişkilidir ve kompleks dielektrik fonksiyon frekansa bağlı olarak karakteristik bir
desen gösterir (bakınız şekil 5.3 ve 5.4)
1.4.2 Sıvı Kristalik Polimerlerde Durulma Süreçleri
Dielektrik Spektroskopi analizinde durulma süreçleri

gibi sembollerle

gösterilir. Sıvı kristalik polimerler üzerine yapılan deneysel çalışmalarda düşük
sıcaklıklarda

ve

, yüksek sıcaklıklarda ise

bilinmektedir [1, 5, 8].
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ve

süreçlerinin oluşumu

Çalıştığımız malzemede bu durulma süreçlerinin belirttiği hareketler şekil 1.7’ de
gösterilmiştir.

ġekil 1.7 : PLC6PVPRD, poli(4-vinil piridi) bazlı hidrojen bağlı termotropik yan
zincirli sıvı kristalik polimerde durulma süreçleri.
1.4.2.1 γ durulma süreci
LCP malzemeler, β durulmasıyla kıyaslandığında daha yüksek frekans bölgelerinde
γ1 durulması gösterirler. Bu süreç camsı durumda, ayırıcı grubunun yerel hareketi
olarak tanımlanır. Yeterince uzun ayırıcı içeren malzemelerde gözlenir. γ2 durulması
ise daha da yüksek frekanslarda uç bileşenlerin dönme hareketinden kaynaklanır.
Camsı halde oluşabilen hareketler, dipol hizalanmasının kaybolmasına neden
olabileceğinden uygulamalar için bu sürecin incelenmesi oldukça önemlidir.
1.4.2.2

durulma süreci

LCP malzemelerde, mezojenik grubun merkezinde yer alan enine dipollerin uzun
moleküler eksen etrafında yeniden yönelmeleriyle β durulması oluşur. Bu sürecin
ayırıcı grubun uzunluğundan ve doğasından çok az etkilendiği düşünülmüştür [9,10].
Fakat daha sonra Gedde [11] uzun akrilat ayırıcı gruplu poli-ether yan zincirli
sistemlerle yaptığı deneylerle bu sürecin yapıdan etkilendiğini göstermiştir. Bu
durulmanın şiddeti ester birimlerin ve enine dipol momentlerin sayısı ile ilişkilidir.
Boyuna dipol momentlerin kutuplanmasından bağımsızdır. β sürecinde, enine
dipollerin hareketleri çok küçük yer değiştirmeler şeklindedir ve bu sebeple β süreci
yüksek frekanslı bölgelerde oluşur.
1.4.2.3 α durulma süreci
Camsı geçiş sıcaklığının üstündeki sıcaklıklarda oluşan bu süreç polimerik
omurganın hareketiyle ilişkilidir. δ durulma sürecine göre daha düşük sıcaklıklarda
ve daha yüksek frekanslarda meydana gelir. Dinamik camsı süreci temsil eder. Camsı
geçişte polimer ana zincir ve yan zincirlerin kütle merkezleri hareketli olmaya başlar.
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Mezojenik grupların yönelimleri ve smektik mezofazlar için ayrıca katman yapısı
korunur. Camsı geçiş sıcaklık değerleri, camsı geçişin mezojenik gruplar arasındaki
etkileşimlerden çok etkilendiğini göstermiştir [12,13].

durulma süreci camsı geçiş

sıcaklığının değerini belirlemeyi sağlar. Dielektrik ölçümlerde, ana zincirin
hareketleri, kendisine bitişik olan ester
olduğu için bu yönelmeler

dipollerin yeniden yönelimlerine neden

durulmasının ortaya çıkmasına katkı verir [3].

1.4.2.4 δ durulma süreci
Mezojenik yan grupların

kısa eksen etrafında hareketleriyle oluşan bu süreç

durulma sürecine göre daha da yüksek sıcaklıklarda oluşur. Çünkü genel olarak yan
zincir, omurgayla karşılaştırıldığında daha fazla moleküler ağırlığa sahiptir. Bu
sıcaklıkların üzerinde malzeme sıvı faza geçer bu yüzden dielektrik kayıp piklerinin
genliği oldukça büyüktür. δ durulma süreci izotrop,nematik ve smektik fazlarda aktif
olabilir ve faz geçişlerinden oldukça az etkilenir [4,14].
1.4.3 Durulma Zamanlarının Sıcaklık Bağımlılıkları
Durulma zamanlarının sıcaklığa bağımlılığı temel iki denklemle belirlenir. Bunlardan
ilki Arrhenius bağıntısıdır. Aslında kimyasal tepkimelerde reaksiyon oranını bulmak
için tanımlanan Arrhenius ifadesi,
(1.4)
şeklindedir. Burada η , T sıcaklığındaki durulma zamanı, A ise, aktivasyon enerjisi
ve kB boltzman sabitinin oranı olan bir değerdir (

).

ise yüksek sıcaklıklar

limitinde atomik salınımlara tekabül eden ve sabit alınan durulma zamanıdır. Bu
denklemin logaritması alınarak, durulma zamanlarının sıcaklığın tersine göre grafiği
çizildiğinde düz bir çizgi elde edilir. Bu grafiğin eğimi aktivasyon enerjisini (
verir. Dielektrik spektroskopide β ve γ durulma süreçlerine ait durulma zamanlarının
sıcaklık bağımlılığı Arrhenius bağıntısı ile verilir.
Durulma zamanlarının sıcaklık bağımlılığını ifade eden ikinci denklem VogelFulcher-Tammann (VFT) denklemidir. VFT, Arhennius olmayan davranış olarak
bilinir. Sıcaklık azaldıkça durulma zamanı artar. Kırılgan olarak adlandırılan bazı
camsı yapılarda, sıcaklık Arrhenius oturtmasında olduğundan daha hızlı bir azalma
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gösterdiği için, durulma zamanında da etkin bir artış meydana gelir. Sıcaklık
azaldığında parçacıkların hareket ettiği serbest enerji engeli artar. Bu durumda
durulma zamanlarının sıcaklığa bağımlılığı VFT denklemiyle verilir.
(1.5)
B parametresi Arrhenius bağıntısı durumu için verilen engele tekabül eden bir
parametredir. Tvft sıcaklığı Tvft=T ‘de bir ıraksaklığa neden olan ek bir sıcaklık
parametresidir. Fakat günümüzde VFT ile öngörülen ıraksama için gerçek bir
deneysel kanıt olmadığı belirtilmiştir [15]. Bazı çalışmalarda, bu denklemdeki B
parametresi DTvft ifadesiyle değiştirilmiştir [16,7]. D parametresi, Arrhenius
davranışından sapmanın bir ölçüsüdür. VFT denklemine göre Tvft sıcaklığında bir faz
geçişinin olduğu belirtilir. Oldukça kırılgan cam yapılar için Tvft ,Tg değerine daha
yakındır. Güçlü cam yapılarda ise Tvft sıfıra yaklaşır ve artık sıcaklık bağımlılığı
Arrhenius denklemiyle oturtma yapılarak belirtilir. Kırılgan cam yapılarda T
azaldığında etkin engel yüksekliğinin artışı, hareket için daha fazla parçacığın
müşterek bir davranışını gerektirir [17]. Sıvı kristalik polimerler hakkında yapılan
deneysel çalışmalarda Tg değerinin altındaki düşük sıcaklıklarda meydana gelen γ ve
β süreçleri Arrhenius davranışı gösterirken, Tg değerinin üstündeki yüksek
sıcaklıklarda meydana gelen α ve δ durulma süreçleri VFT davranışı gösterirler
[18,19,20].
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2. TEZ KONUSU VE AMACI
Grubumuzun yaptığı önceki çalışmalarda, cyanobiphenyl poliakrilat polimerlerin
dielektrik spektrumları incelenmiştir [8,20]. Bu malzemelerde cyanobiphenyl zinciri
poliakrilat polimerik omurgaya ester grubu aracılığıyla bağlanmaktaydı. Dolayısıyla
bu malzemelerde mezojenik yan zincirin akrilat [-CH2-CH-]n grubu, kovalent bağ
aracılığıyla

polimerik

omurgaya

bağlanmıştı.

malzemelerde hem yan zincir dinamiğini yansıtan

Yapılan

araştırmalarda,

bu

δ durulmasının , hem de

omurganın hareketini yansıtan α durulmasının VFT formülüne göre uyumlu bir
şekilde dinamik sergilediği gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre mezojenik
grubun davranışı bir nevi omurga hareketinin davranışı ile kontrol edilmektedir. Yan
zincirin uzunluğuna bağlı olarak, sıcaklıkla bu malzemede farklı ardışıklı faz
geçişleri meydana gelmektedir.
Yan zincirin alkil grubunun 6 elemanlı olduğu şimdiki örneğimizde ise yüksek
sıcaklıklardan düşük sıcaklıklara doğru, faz geçişlerinin ardışıklığı şu şekilde ortaya
çıkmıştır..
İzotrop → Nematik → SmA →Ner → Camsı durum
Şimdiki araştırmanın amacı, mezojenik yan zinciri, polimerik omurgaya kovalent
bağla değil de daha zayıf bir bağ olan hidrojen bağıyla bağlayarak, yan zincirin
dinamiğini (δ durulması) polimerik omurgadan bağımsız hale getirmektir. Bu sayede
mezojen grubunu, dış bir etki altında daha kolay bir şekilde yönlenebilecek duruma
getirebiliriz. Araştırmanın diğer bir amacı ise bahsettiğimiz ardışıklı faz geçişlerinin
bu durumdan nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır.
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3. DĠELEKTRĠK SPEKTROSKOPĠ YÖNTEMĠ
Dielektrik spektroskopi yöntemi, kompleks dielektrik fonksiyonunun ölçülmesiyle
malzemenin molekül dinamiği ve yük taşıyıcıları hakkında pek çok bilgi edinmeyi
sağlayan en uygun yöntemdir. Uzun yıllardan beri bu konuda çalışmalar devam
etmektedir. Günümüzde dielektrik spektroskopi yöntemi, ‘Broadband Dielectric
Sectroscopy’ (BDS) ‘nin geliştirilmesiyle, 10-6 Hz ve 1012 Hz gibi çok geniş bir
frekans aralığında araştırma yapmayı mümkün kılmıştır. Bu frekans aralığını
kapsamak için farklı ölçüm teknikleri vardır. Bu teknikler dört temel ölçüm sistemi
olarak çalışır.


Frekansa tepki analizi (10-4 Hz ve 1011 Hz aralığında)



İmpedans analizi (102 Hz ve 107 Hz aralığında)



Radyo frekansı (RF) reflektometri (106 Hz ve 109 Hz aralığında)



Network analizi (107 Hz ve 1012 Hz aralığında )

3.1 Ölçüm Teknikleri
3.1.1 10-6 ve 1011 Hz Frekans Aralığındaki Ölçümler
Dielektrik ölçüm yapmak açısından bakıldığında kompleks dielektrik fonksiyonu
ile malzemeyle doldurulmuş bir kapasitor arasında
(3.1)

ε* (ω)=ε’(ω)-iε’’(ω) =

ilişkisi vardır. Burada C0 , çalışılan yapının boşluk sığasıdır ve ω açısal frekanstır.
Sinüs şeklinde bir elektrik alan kullanılarak

, malzemenin

impedansı ölçülür ve dielektrik fonksiyonu elde edilebilir.
(3.2)
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Bu denklemde

J*(ω) kompleks akım yoğunluğudur ve ε0 boşluğun elektriksel

geçirgenliğidir. Bu teknikte 10-6 Hz ve 107 Hz frekans aralığını kapsayan ω/2π
frekanslı U1(t) sinüs dalgası malzemeye uygulanır. Bu tekniğin temel yapısı Şekil
3.1’ de gösterilmiştir.

ġekil 3.1 : Analiz aracının şeması [4].
R direnci Is(t) malzeme akımını U2 (t) voltajına çevirir. U1 (t) ve U2 (t) voltajlarının
genlikleri ve fazları, iki tane faza duyarlı voltmetre kullanılarak ölçülür. Ölçülen
verilerle malzemenin kompleks impedansı Z*s
[

]

(3.3)

formülüne göre hesaplanır. Burada U*s(ω) ve I*s(ω) sırasıyla malzemenin voltajı ve
akımıdır. Sistemdeki faz farkına duyarlı analizörün içindeki düzenleyicinin Ui (t)
sinyaline tepkisinin iki bileşeni vardır.
j

∫

(3.4a)

ve
∫
U’j

(j=1,2)

(3.4b)

burada aynı fazdaki bileşen , Uj’’ ise harmonik tabanlı dalganın ortagonal

bileşenidir. Sistemde düzenleyici kısım, T =2π/ω zamanı boyunca N periyot sayısını
ölçer. Şekil 3.1’ deki düzenekte yer alan R direncinin, akımı voltaja çevirmesi sınırlı
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olduğu için genellikle bu iş için bir dielektrik çevirici kullanılır. Eğer Z*x(ω) direnç
ve sığayla değişebilen değişken bir impedans ise, malzemenin impedansı Zs*(ω);
(3.5)
denklemiyle verilir. Bu denklemdeki ölçümün doğruluğu, analiz cihazında ve akımı
voltaja çeviren dönüştürücüdeki genlik ve faz hatalarından dolayı sınırlıdır. Aynı
koşullar altında, özellikle akım voltaj dönüştürücüsü için referans ölçümler yapılırsa
bu durum iyileştirilebilir.
(3.6)
Denklem 3.5 ve 3.6 nın birleştirilmesiyle,
(3.7)
elde edilir. Malzemenin impedansı, görüldüğü gibi düzenleyicinin genliğinden ve
doğrusal faz hatalarından bağımsızdır. Sistematik hataları azaltmak için malzeme ve
referans ölçümleri arasındaki farkı en küçük hale getirmek gerekir. Bu durumda
dönüştürücü referans ve numune ölçümleri için neredeyse aynı değerleri ölçer ve
doğruluk sadece analizörün çözünürlüğüyle sınırlıdır. Pratikte malzemenin
impedansı, referans değerinden %10 dan daha fazla farklıysa doğrusal olmayan bazı
sapmalar oluşur.
100 kHz den daha az frekanslar için fA mertebesi kadar düşük akımlı yükselticiler
kullanılır. Fakat bu yükselticiler düşük frekanslarla sınırlıdır. 105 Hz ile 107 Hz
arasındaki frekanslarda akım voltaj dönüşümü içn farklı bir teknik kulanılır. Aktif
akım voltaj dönüştürücüsü, pasif değişken bir impedans Zx ile değiştirilir.
[

]

(3.8)

Bu denklemle referans tekniği aynı mantıkla uygulanır. Novacontrol BDS ve
Solarton 1260 kombinasyonu ile yüksek impedans düşük sığa için limitler 1014 Ώ ve
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1 pF tır. Uygun malzeme seçilirse öz iletkenlik 105 ile 10-18 S/cm ye kadar ölçülebilir
[4].
3.1.2 Ġmpedans Analizi
Bu teknikte ölçümler iki çeşittir. Birincisi I-V metodudur ve bu metotda elektrometre
yükseltici yerine referans tekniği kullanılmadan, geniş bantlı bir akım voltaj
dönüştürücüsü kullanılır.
Buna alternatif diğer bir teknik ise malzemenin sığası Z*s(ω) ve ayarlanabilir
dengeleme impedansı Z*c(ω)

içeren bir a.c impedans köprüsüdür. Bu teknikle

dielektrik örnekler hariç, düşük frekans limitine ulaşılamaz çünkü malzemenin
impedansı köprünün impedansını aşar. Ölçüm zamanı frekansa tepki analiziyle
karşılaştırıldığında daha düşük olduğu için a.c. impedans köprüsü kimyasal
tepkimeler, faz geçişlerinin karakterizasyonu gibi zamana bağlı dielektrik özellikleri
ölçmek için uygundur.
3.1.3 RF Reflektometre
Dielektrik ölçümlerde standart bir örnek hücresini köprüye eş eksenli kablolarla
bağlamak gerekir. Düşük frekans tekniklerinin zıttı olarak burada 1MHz frekansın
üstünde, kablolar malzemenin impedansına katkıda bulunurlar. Yaklaşık olarak 30
MHz üstünde durağan dalgalar artar ve dielektrik ölçümler yapılamaz. Bu
mikrodalga tekniği uygulamasıyla engellenir. Mikrodalga tekniğinde bağlantı
ölçümü, ölçülen impedansın ana parçası olarak dikkate alınır. Çalışmalarda
kalibrasyon prosedürü uygulanmalıdır.
3.1.4 Network Analizi
1 GHz üstündeki frekanslar için network analiz kullanılabilir. Bu teknikte sadece
yansıyan dalga değil ayrıca örnek boyunca iletilen dalga da genlik ve faz anlamında
analiz edilir. Bu uygulama, frekansı 100 GHz ‘e kadar genişletmeye olanak sağlar.
Fakat frekansın artmasıyla ve böylece eş eksenli kabloların boyutlarının azalması
nedeniyle kalibrasyon prosedürü oldukça kullanışsız olur. Uygun örnek hücreleri
gerektirir.
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3.2 Dielektrik Verilerin Analizi: Model fonksiyonlar
Dielektrik veriler bazı model fonksiyonların, kompleks dielektrik fonksiyonun sanal
kısmına ε’’(ω), oturtulmasıyla analiz edilir.
3.2.1 Debye Fonksiyonu
Debye fonksiyonu, maksimum kayıbın pozisyonunu gösteren piki simetrik olarak
alır.

ġekil 3.2 : Debye durulma fonksiyonu.
Debye durulma fonksiyonu
(3.9)
şeklindedir. Bu denklem malzemede kutuplanmanın zamana bağımlılığının üstel
olarak azalması gerektiği fikriyle türetilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi kompleks
dielektrik fonksiyonun sanal kısımda görülen maksimum noktasına denk gelen
frekans ω, karakteristik durulma zamanı

şeklinde ilişkilidir.

Yapılan deneylerde birçok durumda ölçülen kayıp pik, denklemle tahmin edilenden
daha geniştir ve şekli yüksek frekanslarda kuyruğu asimetrik olacak şekildedir.. Bu
ideal olmayan durulma davranışı olarak bilinir.
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3.2.2 Cole-Cole fonksiyonu
Debye durulma fonksiyonu kayıp pikini simetrik olarak alır, fakat deneysel
çalışmalarda tam olarak simetrik bir genişliğe sahip olmayan veriler elde edilmiştir.
Cole-Cole fonksiyonu dielektrik fonksiyonun genişliğini ifade eder.
(3.10)
Bu denklemde a, 0 ile 1 arasında değer alabilen ve genişliğin derecesini belirten bir
parametredir. a değerinin az olması daha geniş ve alçak bir pik oluştuğunu belirtir. a
değerinin 1 olması durumu ise Debye denklemini verir.

ġekil 3.3 : Cole-Cole durulma fonksiyonu. Burada η = 0.01 s, b=1 ve a=0.9, 0.6, 0.4
değerleri için çizilmiştir.
3.2.3 Cole-Davidson fonksiyonu
Durulma piki sadece yüksek frekanslı kısımda genişliyorsa Cole-Davidson
fonksiyonu kullanılır. Durulma pikinin düşük frekanslı kısmında değişim yoktur.
(3.11)
Denklemde b parametresi, 0 ile 1 arasında değer alabilen, pikin simetrisi hakkında
bilgi veren bir parametredir. b =1 olduğunda Debye denklemi elde edilir.
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ġekil 3.4 : Cole-Davidson durulma fonksiyonu. Burada grafik η=0.01 s, a=1 ve
b=0.9, 0.7, 0.4 değerleri için çizilmiştir.
3.2.4 Havriliak Negami fonksiyonu
Havriliak-Negami

fonksiyonu

Cole-Cole

ve

Cole-Davidson

fonksiyonlarını

birleştirerek, pikin genişliği ve simetrikliğini belirleyen a ve b parametrelerinin
ikisini de içerir. Deneysel verilerin oturtulması için için en uygun fonksiyondur.
(3.12)
Bu denklemde

ve

‘dir.
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4. DENEY DÜZENEĞĠ
PLC6PVPRD olarak adlandırdığımız

poli(4-vinil piridin) bazlı hidrojen

bağlı

termotropik yan zincirli sıvı kristalik polimer üzerinde yapmış olduğumuz çalışmayı,
İTÜ Fizik bölümü Dielektrik Spektroskopi laboratuarında bulunan Novocontrol
Broadband Dielecric Spectroskopi (Novocontrol BDS) düzeneği ile gerçekleştirdik.
BDS düzeneği 10-2 den 107 Hz gibi geniş bir frekans aralığında ve 133 K’den 423
K’e kadar geniş bir sıcaklık aralığında ölçüm yapabilmemize olanak sağlamıştır. Bu
kısımda düzeneğimizde yer alan bazı kısımlardan, ölçüm yapılan örnek hücresi ve
bunların birleşimlerinden bahsedeceğiz.
Deney sisteminde veri analizi için yazılım kısmı , spektrumları gördüğümüz ve
verilerimizi kaydettiğimiz Novocontrol WINDETA ile, elde ettiğimiz soğurulma
piklerini Havriliak-Negami formülüyle oturttuğumuz WINFIT programlarıdır.
Novocontrol Teknolojileri Alfa Dielektrik Spektrometresi ve Quatro sıcaklık kontrol
sistemi genelde, birlikte ‘Novocontrol’ olarak adlandırılır.

ġekil 4.1 : Deney düzeneği.
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Öncelikle ölçüm yapacağımız örnek için uygun hücre dizaynı yapılmıştır.

ġekil 4.2 : Hazırladığımız örnek hücresi için şematik görüntü.
Toz halinde olan PLC6PVPRD örneği, bulk hale gelmesi için 393 K’e

kadar

ısıtılarak eritilmiştir. 0.1 mm kalınlıkta olan Silika (Kuvartz) elektrot ayırıcısı, paralel
iki elektrot arasına yerleştirilmiştir. Elektrot ayırıcı olarak genelde teflon ya da
kuvartz kullanılır. Kuvartz ayırıcı kullanmak boş hücrenin frekans bağımlılığını
ölçümlerimizde parazit olarak görmemizi engellemiştir.Altın kaplı pirinç olan
elektrotlarımızdan üst elektrodumuzun çapı 17 mm’ dir ve alt elektrottan daha küçük
olacak şekilde hazırlanmıştır. Bunun amacı malzemenin deney esnasında
elektrotlardan dışarı taşmasını önlemektir. Örnek hücresi, amaca uygun olarak
malzemenin yapısına göre dizayn edilir. Kullandığımız yapıdaki örnek hücreleri,
sıvı kristaller gibi akışkan yapıya sahip olabilen malzemeler için oldukça
kullanışlıdır.
Deney düzeneğimizde Alfa-A yüsek performanslı frekans analizörü , Quatro sıcaklık
kontrol sistemi, aktif örnek hücreli test arayüzeyi, dielektrik spektrometre ve
cryosistem gibi kısımlar bulunmaktadır. Alfa analizörü, ölçümleri frekans etki
alanında yapar ve bizim sistemimizde frekans aralığı 10 -2 Hz ile 107 Hz arası
bölgededir. Ölçüm metodu için Alfa analizör, impedans analizörü kullanır. Sıcaklık
kontrol sistemimiz, ölçümlerimizi 133 K ve 423 K arasında yapmaya olanak
sağlamıştır. Soğutma için sıvı azot kullanılmıştır.
Yapmış olduğumuz ölçümde, 2π/ω frekanslı V0 voltajı örneğe uygulanır. V0 voltajı
malzemede kendisiyle aynı frekansta bir Io akımına neden olur. Buna ek olarak akım
ve voltaj arasında θ açısı kadar bir faz kaymasına neden olur.
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ġekil 4.3 : Elektriksel ölçümler için örneğin voltajı ve akımı arasındaki genlik ve faz
ilişkisi.
U0 ve I0 arasındaki oran ve faz açısı,

malzemenin geçirgenlik, iletkenlik gibi

elektriksel özellikleri ve örneğin geometrisi ile belirlenir. Malzemenin dielektrik
sabiti yaklaşık olarak biliniyorsa örneğin sığası;
(4.1)
formülüyle bulunur. D, burada elektrotun çapı, d ise paralel plakalar arasındaki
uzaklıktır.
Kullanılan

örneğin

ölçülen

impedansının

değerindeki

doğruluk,

örneğin

geometrisiyle ilişkilidir ve bu yüzden Alfa analizör çalışılan örneğin sığası C s*
değerini bilinen
(4.2)
formülüne göre almaz. Burada ε* numunenin geçirgenliği, ε0 boşluğun geçirgenliği,
A alanını ve d kalınlığını ifade eder.
Yapılan ölçümler neticesinde PLC6PVPRD örneğinde boş hücre sığasının 20 pF
olduğu görülmüştür. Ölçümlerimiz tamamlandıktan sonra elde ettimiz soğurulma
spektrumlarına verilerinin analizi için, WINFIT programında Havriliak Negami
fonksiyonuna göre oturtma işlemi yapılmıştır. Durulma süreçleri belirlendikten
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sonra, durulma zamanlarının sıcaklık spektrumları MATLAB programında
çizilmiştir. Sonrasında durulma zamanlarının sıcaklık bağımlılığı tartışılmış ve
Arrhenius ya da VFT davranışına uygunluğuna göre oturtularak

hidrojen bağlı

termotropik yan zincirli sıvı kristalik polimer olan malzememizde ortaya çıkan
durulma süreçleri ve mezofazlar incelenmiştir.
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5. HĠDROJEN BAĞLI TERMOTROPĠK YAN ZĠNCĠRLĠ SIVI KRĠSTALĠK
POLĠMERLERĠN DĠELEKTRĠK SPEKTROSKOPĠSĠ
Bu bölümde PLC6PVPRD poli(4-vinil pridin) bazlı hidrojen bağlı termotropik yan
zincirli sıvı kristalik polimerin yapısı ve dielektrik spektroskopi yöntemiyle yapılan
ölçümlerinin sonuçlarından bahsedeceğiz.
İncelemiş olduğumuz PLC6PVPRD sıvı kristalik polimerinin, polimer omurga kısmı,
yan zincir kısmı ve bütün hali Şekil 5.1’de gösterilmiştir.
CH2

CH

CH2-CH )
n

N

N

n

HO H2C

H2C CH2 O

(a)

H

O

H 2C

H 2C

4

CH2

CN

4

O

(b)

CN

)

(c)
ġekil 5.1 : PLC6PVPRD, hidrojen bağlı termotropik yan zincirli sıvı kristalik
polimerin a) polimer omurga kısmı poli (4-vinil piridin) b) sıvı kristalik
yan zincir kısmı ve c) yan zincirin polimerik omurgaya bağlanmış hali.
5.1 ArdıĢıklı Faz GeçiĢlerinde Gerçel ve Sanal Dielektrik Sabitlerinin Sıcaklık
fonksiyonu
İncelediğimiz PLC6 poli(4-vinil piridin) polimerik sıvı kristal literatürde bilinen
kovalent bağlı yan zincirli termotropik sıvı kristallerden farklı olarak hidrojen bağ
içermektedir. Hidrojen bağ aracılığı ile yan zincir omurgaya kovalent bağla bağlı
olan piridine bağlanmıştır. Malzeme İTÜ Kimya bölümünde sentezlenmiştir.
Molekülün yapısı Şekil 5.1 ‘de gösterilmiştir. Literatürde, incelenen kovalent bağlı
yan zincirli polimerik sıvı kristallerin ardışıklı faz geçişlerini sergilediği
bilinmektedir [7,12]. Bu çalışmada incelenen polimeri, kovalent bağlı polimerlerden
ayıran fark sadece bir tane hidrojen bağın varolmasıdır. Dolayısıyla incelediğimiz
hidrojen bağlı PLC6PVPRD polimerinde ardışıklı mezofaz değişimleri, camsı faz
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geçişi üstündeki sıcaklıklarda beklenmektedir. Literatürde, incelediğimiz tür
malzemede faz geçişleri hakkında bir bilgi yoktur.
Ardışıklı faz geçişlerinin sıcaklıklara göre konumunu ilk önce diferansiyel taramalı
kalorimetre (DSC) yöntemini kullanarak araştırdık.

ġekil 5.2 : DSC yöntemiyle PLC6PVPRD örneğinin ısı akışının sıcaklık fonksiyonu.
Şekil 5.2’de 20C/dakika hızla ölçülen ısı akışı, sıcaklığın fonksiyonu olarak
gösterilmektedir. Isı akışı malzemenin entalpisi ve dolayısıyla sabit basınçta ısı
sığasıyla orantılı bir sinyaldir [6].

∑

(5.1)

| |

Burada Cp sabit basınçta ısı kapasitesi, Cpg camsı halin ısı kapasitesi, q ısıtma veya
soğutma oranı ve η durulma zamanıdır. Artı işaret ısıtma, eksi işaret ise soğutmayı
ifade eder.
Şekilde görüldüğü gibi düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara gidildiğinde,
dielektrik spektroskopi yöntemiyle elde ettiğimiz sonuçlarla karşılaştırdığımızda
(bakınız şekil 5.10), 238.6 K’ de camsı geçiş gözlenmektedir. 318.3 K civarında
entalpi minimumu nematik fazın başlangıcına denk gelmektedir ve 339 K’ de izotrop
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faza geçiş gözlenmektedir. 339 K sıcaklığında gözlenen entalpi minimumu nematik
fazdan izotrop faza geçiş noktasıdır. 35 J/gr değerinde olan en çarpıcı ısı değişimi
ise izotrop faz geçişinde izlenmektedir.
DSC diyagramında minimumların dışında, sinyalin mezofaz geçişleri yakınında bazı
piklerden de geçtiği tespit edilmiştir. Tahminimize göre, ölçüm yaptığımız cihazda
endotermik özellik taşıyan bu pikler mezojenik yan zincirin belli mezofazlarda
olabilecek maksimum düzenlerinin şekillenmesiyle ilişkilidir. Burada faz geçişleri
birinci türden faz geçişleridir ve dolayısıyla ısıtma yerine soğutma yapılmış olsaydı
değişimler aynı olmayabilirdi. Sıcaklık değişimlerine karşı bir hassaslık söz konusu
olurdu.
Kompleks dielektrik sabitin gerçel kısmı, faz geçişlerinde dipol düzeninin meydana
gelmesine ve dipol düzeninin değişimlerine hassas olduğu için araştırmanın bu
bölümünde gerçel ve sanal dielektrik sabitlerinin sıcaklık fonksiyonlarından
bahsedeceğiz.

ġekil 5.3 : PLC6PVPRD örneği için belirtilen frekanslarda kompleks dielektrik
sabitinin gerçel kısmının sıcaklık fonksiyonu.
Şekilde geniş bir sıcaklık ve frekans aralığında PLC6PVPRD sıvı kristalik
polimerinin

gerçel

dielektrik

sabitinin

davranışı

gösterilmiştir.

Dielektrik

spektroskopi ölçümlerine göre PLC6PVPRD malzemesinin ardışıklı faz geçişlerinin
sıcaklıkları aşağıda verilmiştir.
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Gerçel dielektrik sabitin sıcaklık fonksiyonu Şekil 5.3 ’de incelendiğinde, camsı faz
geçişinde bir dağılma (dispersiyon) artışı gözlenmektedir. Nematik reentrant
fazından SmA fazına geçişte, düşük frekanslı dielektrik sabitte bir ‘omuz’ un
meydana gelmesiyle SmA ’dan nematik faza geçiş bölgesinde zamana bağlı
dielektrik sabit artmaktadır ve izotrop faz geçişinde düşük frekanslı ε‘ sıçrayışlı bir
şekilde artmaktadır. Düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru dielektrik sabitin
gittikçe artan bu dağılımı, mezofaz düzeni değiştiğinde sıvı kristalik yan zincirlerin
dipol momentlerinin dielektrik sabite katkısını göstermektedir.
Gerçel dielektrik sabitinin nematik fazdan izotrop faza geçerken çarpıcı bir şekilde
artmasının nedeni, iletkenlik sürecinde yer alan iyonların düşük frekanslı dielektrik
sabite katkı vermesindendir. 10 Hz ve 1 MHz frekansları aralığında, izotrop faz
geçişinden hemen önce (341 K) bir basamak gözlenmektedir. Bu basamak 3 K kadar
bir aralıkta meydana gelmektedir, bunun nedeni nematik faza has olan domain
yapısının bozulmasıyla ve sonrasında polimerin tümüyle izotrop faza geçmesiyle
ilşkilidir.
Gerçel dielektrik sabitte geniş bir sıcaklık aralığında gözlenen dipol düzenin
değişimleri, bazı durulma süreçlerinin varlığını gösterirmiştir. Gerçel dielektrik
sabitteki dağılım farklı durulma süreçlerinin olduğunu ortaya koymamızı sağlamıştır.
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ġekil 5.4 : PLC6PVPRD örneği için belirtilen frekanslarda kompleks dielektrik
sabitinin sanal kısmının sıcaklık fonksiyonu.
Şekil 5.4’te geniş bir sıcaklık aralığında PLC6PVPRD sıvı kristalik polimerinin sanal
dielektrik sabitinin, sıcaklıklara göre davranışı verilmiştir. Camsı geçiş sıcaklığının
altındaki düşük sıcaklıklarda, yerel hareketlerden kaynaklanan durulma süreçleri
gözlenmektedir. Bunlardan sırasıyla γ durulması , yan zincirin alkil kısmının
hareketinden dolayı meydana gelir. Sıcaklık yükseldiğinde, mezojen grupların yan
zincirin ekseni etrafında sallanma hareketiyle bağlantılı olan β durulma süreci ortaya
çıkmaktadır.
Camsı geçişin üstünde sanal dielektrik sabitin sıcaklık fonksiyonunda sırasıyla
polimerin omurga hareketiyle ilişkili olan α durulma süreci ve daha yüksek
sıcaklıklarda yan zincirde mezojen grupların kısa eksen etrafında hareketiyle ilişkili
olan δ durulma süreci gözlenmektedir. Sıcaklık yükselince, düşük frekanslı ε’’ (10-1
Hz) ‘ nin izotrop faza geçmeden önce hızla artması, iletkenlik sürecinde yer alan
katkı iyonlarından kaynaklanmaktadır. Aynı gerçel dielektrik sabitte olduğu gibi
sanal dielektrik sabitte izotrop faza geçişin yakınında gözlenen basamaklı yapı,
nematik faza özgü olan domain yapısının bozulmasıyla ilgilidir. Bu bozulmanın da
gerçel dielektrik sabitte olduğu gibi hemen olmadığı görülmektedir.

33

Bu bölümde gerçel ve sanal dielektrik sabitlerde ardışıklı faz geçişlerinin görülmesi
ve bunların durulma süreçleri hakkında bilgi verdiğinden bahsettik. Sıradaki
bölümde PLC6PVPRD sıvı kristalik polimerin ardışıklı faz geçişlerinde durulma
spektrumlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.
5.2 Hidrojen Bağlı PLC6PVPRD Örneğinde Durulma Süreçleri
Sıvı

kristalik

polimerlerin

dielektrik

spektroskopisi

bölümünde

soğurulma

spektrumlarının piklerinin hangi moleküler durulma hareketlerine ait olduğunu
açıklamıştık. Bu bölümde PLC6PVPRD sıvı kristalik polimerinin geniş bir sıcaklık
aralığında soğurulma spektrumlarını ve bunların nasıl değiştiğini, hangi özellikleri
sergilediğini açıklayacağız.

ġekil 5.5 : PLC6PVPRD örneğinde belirtilen sıcaklıklar için camsı fazda yan zincir
yerel hareketlerinin durulma süreçleri.
Şekil 5.5’de düşük sıcaklıklarda mezojenleri taşıyan yan zincirin soğurulma
spektrumları gösterilmiştir. Yüksek frekanslı ve düşük sıcaklıklı kısımda γ durulması
gözlenmektedir. γ durulması alkil (CH2-CH2)6 grubunun yerel hareketiyle ilgili olan
soğurulmadır. γ durulmasına ait olan piklerin yeterince geniş olduğunu görmekteyiz.
Soğurulma piklerinin genişliği alkil grubuna ait olan relaksatörlerin geniş bir frekans
aralığında dağılım sergilediğinin göstergesidir. γ durulmasının pikleri yaklaşık olarak
213 K ‘e kadar gözlenmektedir. 213 K ‘nin üstündeki sıcaklıklarda γ durulması,
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inceleme yaptığımız spektral bölgenin dışına çıkmaktadır. Şekil 5.5’te aynı zamanda
ikinci bir yerel durulma süreci olarak β durulmasını görmekteyiz. β durulması
mezojen grubun yan zincirin uzun ekseni etrafındaki dipol momentinin eksene dik
olan μ﬩ bileşeninin yerel hareketidir. Çünkü eksene paralel olan bileşen harekete
katkı veremez. γ durulması ile kıyaslandığında β durulma piklerinin şiddetinin daha
zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca β durulması burada spektral olarak daha dar bir
bölgede gözlenmektedir. Mezojenik gruplar, bir altıgen halka olarak alkil grubundan
daha fazla kütleli ve büyüklükleri yaklaşık olarak 6 angstromdur. Camsı fazda bu
gruplar alkil gruba göre daha çok sıkışmış durumdadır. Gözlenen piklerin nispeten
daha düşük şiddetli olması, mezojen halkaların yerel hareketinin zayıf olduğunun bir
göstergesidir. β durulması geniş bir sıcaklık aralığında, camsı faz geçişini de
kapsayacak şekilde varlığını sürdürmektedir. Sıcaklık yükseldiğinde yeni durulma
süreçlerinin ortaya çıkmasından dolayı spektrumların şekli değişmektedir.

ġekil 5.6 : PLC6PVPRD örneğinde belirtilen sıcaklıklar için camsı faz geçişinde α
durulma süreci ve ifrat kanat spektrumları.
Şekil 5.6’da camsı faz geçişinde ve üstünde α durulması görünmektedir. α durulması
polimer zincirinin omurgasının durulmasından dolayı ortaya çıkan bir harekettir.
Şekilde yüksek frekans kısmında ε’’(ω) spektrumlarının genişlediği görülmektedir.
Bu davranış camsı geçişin üstündeki (T>Tg) bölgede, β durulmasının bir devamı
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olarak ortaya çıkmaktadır. Literatürde ‘excess wing’ olarak adlandırılan bu durumu,
biz ‘ifrat kanat’ olarak adlandıracağız. Bu olguyu bölüm 5.3 ‘ te açıklayacağız.

ġekil 5.7 : Camsı faz geçişi yakınında α durulma süreci ve ifrat kanat
spektrumlarının H-N formülüne göre oturtulmasına bir örnek (253 K
sıcaklığında α durulmasına ait parametreler a=0.585, b=1 ve ifrat kanada
ait parametreler a=0.5, b=0.7).
Sıcaklık daha da yükseldiğinde α durulmasının dışında mezojenik yan zincirin δ
durulması ortaya çıkmaktadır.
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ġekil 5.8 : Ner mezofazında, Ner→SmA geçişinde ve SmA mezofazında yan zincir
hareketi (δ durulması) ile omurganın hareketlerinin (α durulması)
durulma süreçleri.
Şekil 5.8‘de birkaç sıcaklık için δ durulmasının spektrumları ve α durulması birlikte
verilmiştir. δ durulma süreci mezojen grubunun yan zincirin kısa ekseni etrafındaki
durulma hareketinden kaynaklanmaktadır. Şekil 5.8’ de δ durulma spektrumlarının
geniş olduğunu ve dolayısıyla mezojen hareketlerinin geniş bir spektral aralıkta
dağılım sergilediğini görmekteyiz. 291 K ‘in altında δ durulması tam bir pik
sergilememiştir fakat 293 K’in üstünde δ durulması belirgin bir pik olarak ortaya
çıkmaya başlamıştır. Soğurulma spektrumlarının bu farklı görüntüsü, mezojen
grupların 291 K sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda daha sıkışık, başka bir ifadeyle
daha dar bir bölgede hareket ettiklerinin bir göstergesidir. 293 K’ in üstündeki
sıcaklıklarda δ süreci SmA fazında daha belirgindir. SmA fazında yan zincirlerin
ortaklaşa hareketi, nematik faza göre daha düzenli bir şekilde gerçekleşmektedir.
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ġekil 5.9 : SmA→ Ne mezofaz geçişinde δ durulmasının yarılmasını gösteren
spektrum örnekleri
Sıcaklığın yükselmesiyle δ durulma süreci Şekil 5.9’da gördüğümüz gibi yaygın ve
belirgin pikler şekline dönüşmektedir. Bu mezofaz değişimlerinin sonucu olarak , δ
durulmasının spektral olarak değişimidir. δ durulma sürecinin 103-104 Hz frekans
aralığındaki bölgede ayrılması gözlenmektedir. SmA faza özgü olan pik daha düşük
frekanslarda varlığını korurken, 103-104 Hz aralığında oluşan yeni pik yeni bir
mezofazın oluşmasından kaynaklanmaktadır. SmA→ Ne mezofaz geçişi, δ sürecinde
bir enerji aralığının meydana gelmesiyle gerçekleşmektedir. α durulması ise yüksek
frekanslara kayarak (105-107 Hz aralığında), polimerik omurganın daha hızlı hareket
ettiği hakkında bilgi vermektedir.
Şimdiye kadar bahsettiğimiz PLC6PVPRD sıvı kristalik polimerine ait soğurulma
spektrumları, Şekil 5.10’da, dielektrik spektroskopi yönteminde belirtilen HavriliakNegami formülüne göre oturtulmuştur.

38

ġekil 5.10 : PLC6PVPRD sıvı kristalik polimerinin ardışıklı faz geçişlerinde
durulma zamanlarının sıcaklık fonksiyonları: γ, β, α ve δ durulma
süreçleri.
Gözlenen süreçlerin durulma zamanları Şekil 5.10’da verilmektedir. Camsı geçişin
altında, mezojenik yan zincirin yerel hareketlerinin durulma zamanlarının sıcaklıkla
doğrusal bir şekilde olması, bu davranışın sıcaklığa bağlılığının Arrhenius formülüne
göre uygun şekilde oturtulmasıyla ifade edilmiştir. Fakat β durulması camsı geçişin
yakın bölgesinde Arrhenius davranışından sapmaktadır. Şekil 5.6’ da camsı geçiş
bölgesinde β durulmasının ifrat kanata dönüştüğünü görmüştük. β durulma
zamanlarının Şekil 5.10‘ da camsı geçiş bölgesinde özel bir davranış sergilemesi,
ifrat kanattan kaynaklanmaktadır. Burada dikkati çeken başka bir önemli davranış
ise, β sürecinin durulma zamanlarının doğrusal extrapolasyonu, izotrop fazda δ
sürecinin, yani mezojen grupların kısa eksen etrafındaki hareketlerinin durulma
zamanlarının bir devamı olarak görülmektedir. Şekil 5.10 ‘ da her bir durulma
sürecinin oturtulma eğrileri gösterilmiştir. Dikkat çekici diğer bir özellik, α durulma
süreci geniş bir sıcaklık aralığında VFT formülüyle ifade edilmektedir. δ süreci ise α
sürecinden farklı olarak Arrhenius formülüne göre uygun bir şekilde oturtulmuştur.
Oturtma parametreleri Çizelge 5.1’ de verilmiştir.
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Çizelge 5.1 : γ, β, δ süreçlerinin sıcaklık fonksiyonlarının Arrhenius ve α sürecinin
sıcaklık fonksiyonunun VFT formüllerine göre oturtulma parametreleri:
γ durulması

β durulması

α durulması

Ner-δ

SmA-δ

Ne-δ

η(0)=1e-14.3

η(0)=3e-15

η(0)=3e-9

η(0)=6e-23

η(0)=4e-22

η(0)=1e-54

A=3620

A=5850

B=760

A=14350

A=13850

A=37250

E=0,31 eV

E=0,5eV

Tvft=210K

E=1.23eV

E=1.19eV

E=3.21eV

Biz PLC6PVPRD sıvı kristalik polimerde camsı geçiş üstünde meydana gelen
durulma süreçlerinin davranışı üzerinde duracağız.

ġekil 5.11 : Polimer fazında PLC6PVPRD malzemesinin α ve δ süreçleri.
Şekil 5.11‘de durulma zamanlarının sıcaklık fonksiyonu ardışıklı mezofaz
geçişlerinde daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Şekil 5.11’ de δ sürecinin durulma
zamanlarında Ner→SmA mezofaz geçişinde bir anomali gözlenmektedir. Bu veri
Şekil 5.3 ve 5.4 ‘te dielektrik sabitlerin sıcaklık fonksiyonlarından açığa çıkardığımız
anomali ile uyumludur. Ner ve SmA mezofazlarında δ durulma zamanları Arrhenius
fonksiyonuna göre değişmektedir. Fakat sıcaklık yükseldiğinde SmA→Ne mezofaz
geçişinde, δ durulma zamanlarının sıradışı bir davranışı gözlenmektedir. Yaklaşık
olarak 12 K aralıkta SmA ve nematik mezofazlarının δ modları birarada
bulunmakatadır. Literatür araştırması böyle bir davranışın şimdiye kadar
gözlenmediğini ortaya koymuştur (bakınız Şekil 5.9).
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Bu sıcaklık aralığında (12 K) dikkati çeken davranış, geçiş bölgesinde oturtma
eğrisinin devamı ile kıyasladığımızda SmA mezofazının durulma zamanları
yavaşlamaktadır. Fakat oturtma eğrisinin uzantısına göre nematik mezofaza has olan
durulma zamanları ise hızlanmaktadır. Diğer bir özellik ise nematik faza has olan
durulma zamanı ortaya çıktığında, α durulma zamanı VFT yörüngesinden saparak
yeni bir Arrhenius’a dönüşmektedir. Tam bu sıcaklıkta (318.3K), Şekil 5.2 ’de ısı
akışı eğrisinde bir ısı soğurulması da tespit edilmiştir. Bu veriler Smektik
A→Nematik mezofaz geçiş mekanizması hakkında önemli bilgi vermektedir. Isı
sığasının endotermik davranışı bu sıcaklıkta muhtemelen sıvı kristalik polimer
moleküllerinin serbestlik derecelerinin artışının bir göstegesidir. Şekil 5.11 ’ de α
durulmasının VFT yörüngesinden Arrhenius’a sapması polimerik omurganın,
sıcaklık yükseldiğinde ortamın akmazlığının değiştiğinin bir göstergesidir. Nematik
fazın durulma zamanının beklendiğinden daha düşük olması ve SmA mezofaza has
olan δ durulma zamanının beklendiğinden daha yavaş olması, sıvı kristalik polimerin
katmanlı yapısında SmA bölgelerinin ve nematik bölgelerin bu sıcaklık aralığında
birarada olmasıyla açıklanabilir. Nematik mezofazın ortaya çıkması polimerik
omurganın

kısmen

yumuşamasının

sonucu

olarak

gerçekleşmektedir.

Bu

yumuşamayla mezojenik yan zincirler SmA mezofazının düzenli konumundan
nematik fazda yan zincirlerin kütle merkezlerinin düzensiz bir şekilde olduğu hale
gelmektedir. Yani polimerik omurganın kısmi ya da bölgesel yumuşaması, SmA ve
Nematik mezofazlarının birarada bulunmasını sağlamaktadır. Nematik fazda durulma
zamanları Arrhenius formülüne tabi olarak izotropik faz geçişine kadar devam
etmektedir. İzotropik faz geçişinde δ durulma sürecinde bir basamak ortaya
çıkmaktadır ve bu da Şekil 5.2 ’de gösterilen entalpinin minimumu ile aynı sıcaklığa
denk gelmektedir (339 K). İzotrop fazda δ durulma süreci yaklaşık olarak 293 K
aralığında incelediğimiz spektral bölgede varlığını sürdürmektedir. Fakat izotrop
fazda δ durulması aynı zamanda düşük sıcaklıklarda ölçtüğümüz β durulma
zamanlarının ekstrapolasyonuyla çakışmaktadır (bakınız şekil 5.10) Bu gözlem
mezojenik yan zincirlerin izotrop fazda büyük ölçüde, uzun eksene dikey olan dipol
momentinin μ﬩ hareketi ile belirlendiğini ortaya koymaktadır.
Polimerik omurga zincirinin yumuşamasınının bir diğer kanıtı da Şekil 5.12 ’ de
iletkenlik sürecinde yer alan iyonların durulma zamanlarından da kolayca
görülmektedir.
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ġekil 5.12 : PLC6PVPRD sıvı kristalik polimerde 10-1 Hz frekansında iletkenlik ve
katkı iyonlarının durulma zamanlarının ilişkisi.
PLC6PVPRD aslında iyi bir yalıtkandır. Fakat teknolojik nedenlerden dolayı
malzemede mevcut olan katkı iyonları, malzemenin iletkenliğini etkilemektedir.
Şekilde 10-1 Hz frekansında mevcut olan iletkenlik eğrisi gösterilmiştir. 10-1 Hz gibi
bir frekans, aslında büyük ölçüde doğru akım iletkenliği gibi kabul edilebilir.
İletkenliğin ortaya çıktığı sıcaklık, Şekil 5.11’ de polimerik omurganın durulma
zamanının 318 K’ deki kırılma noktasıyla uyumlu bir şekilde örtüşmektedir.
Polimerik omurganın yumuşaması sonucu olarak katkı iyonları sistemin doğru akım
iletkenliğinde yer almaktadır. Şekil 5.12 ’de Debye-Stoches-Einstein formülüne göre,
durulma zamanları ile iletkenlik değerleri, uyumlu bir şekilde düz
bir çizgi üzerine denk gelmektedir. Yani ηiyon(T) ve ζ (T), Debye-Stoches-Einstein
formülüne göre birbirleriyle orantılı olarak değişmektedirler.
5.3 Ġfrat Kanat: Beta Durulmasının Polimerik Fazda Varlığı ve Camsı GeçiĢi
Şekil 5.6 ’ da ifrat kanadın, dielektrik spektrumunda ortaya çıktığını göstermiştik.
Deneysel olarak ifrat kanat çok geniş bir malzeme yelpazesinde tespit edilmiştir
[21,22,23]. Bizim gözlemiş olduğumuz ifrat kanat camsı faz geçişinin üstündeki
sıcaklıklarda β durulma sürecinin uzantısı olarak ortaya çıkmaktadır. Literatür
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taraması, sıvı kristalik polimerlerde ifrat kanadın tespitinin olmadığını göstermiştir.
Bu konuda sadece bir makale [19] isooctylcyanobiphenyl (8*OCB) malzemesinde
ifrat kanadın ortaya çıktığını göstermiştir.

ġekil 5.13 : İsooctylcyanobiphenyl (8*OCB) örneği için β ve γ durulma
zamanlarının Arrhenius, α durulmasının VFT’ ye göre oturtulması ve
camsı geçiş sıcaklığının hemen üzerinde meydana gelmeye başlayan
ifrat kanat [19].
Bahsettiğimiz bu gözlem Şekil 5.13 ‘de gösterilmiştir. Fakat burada vurgulamamız
gereken nokta 8*OCB malzemesi, bizim malzememiz gibi termotropik yan zincirli
sıvı kristalik polimer değildir. Fakat yine de kendi içinde bizim malzememizle aynı
olan cynobiphenly grubunu içermektedir. Şekil 5.13’de gördüğümüz β durulma
süreciyle bağlı olan özellik durulma zamanlarının Arrhenius uzantısı Tβ noktasına
işaret etmektedir. Literatürde böyle bir davranışa sahip olan yerel moda JohariGoldstein süreci denir [19,21]. Fakat PLC6PVPRD sıvı kristalik polimerde bizim
bulduğumuz sonuçlar ifrat kanadın varlığıyla beraber β durulma sürecinin Arrhenius
uzantısı izotropik fazda yan zincirin δ durulma sürecinin μ﬩ nin hareketiyle
bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bizim malzememizde Tβ söz
konusu değildir. Şekil 5.10 ‘da β durulma zamanlarının sıcaklık fonksiyonunda,
camsı geçişe düşük sıcaklıklardan yaklaşıldığında Arrhenius davranışından sapma
gözlenmektedir. Mezojen grubun dipol momentinin dik bileşeni μ﬩ durulması camsı
faz geçişi civarında bir anomaliden geçmektedir. Şekil 5.10 ’da sıcaklık
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fonksiyonunun dikkat çekici bir tarafı Tg ‘nin üstündeki yakın bir aralıkta ifrat
kanatla bağlı olan durulma zamanı, sıcaklığın yükselmesiyle bir miktar
yavaşlamaktadır. Bu davranış beklenmeyen bir durumdur çünkü sıcaklık uyarımı
arttıkça hareketin de hızlanmasını bekleriz. Fakat ifrat kanadın durulma zamanlarının
kısalması camsı geçişin yaklaşık 11 K üstünde gözlenmektedir. 249 K ‘nin üstündeki
sıcaklıklarda ifrat kanadın durulma zamanları kısalarak omurganın hareketiyle ilgili
olan α durulmasının hizasını takip etmektedir. Camsı geçişin üstünde 10-11 K
sıcaklık aralığında mezojen grupların durulma zamanlarının yavaşlaması, tahmin
ettiğimiz kadarıyla serbest hacmin artması ve komşu yan zincirlerin tepkisinin camsı
faza göre azalması nedeniyle, mezojen grubunun uyarılma enerjisi (kT) artmasına
rağmen hareketlerin yavaşlamasıdır. Bu özelliğin araştırılmasına grubumuzca devam
edilmektedir. Fakat yeni gözlemimiz cynobiphenly mezojeninin polimerik sistemde
ifrat kanat davranışı 8*OCB örneğindekinden farklıdır. Çünkü bizim örneğimizdeki
β durulmasında Johari-Goldstein modu yoktur ve polimerik bir omurganın varlığı söz
konusudur.
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6. SONUÇLAR
A. PLC6PVPRD örneği için yapılan dielektrik ölçümlerin sonucunda elde ettiğimiz
kompleks dielektrik fonksiyonunun, gerçel kısmının sıcaklık bağımlılığındaki
dağılım malzemede ardışıklı mezofazların meydana geldiğini göstermiştir.

B.

Ne→ İzotrop faz geçişinde nematik fazın domain yapısının bozulması ile

bağlantılı olan gerçel dielektrik sabitin anomalisi tespit edilmiştir. Bu durum DSC
ölçümünde izotropik faz geçişini gösteren endotermik minimumla kanıtlanmaktadır.
C.

Sanal dielektrik sabitin sıcaklık fonksiyonunda geniş sıcaklık aralığında

PLC6PVPRD’ ye has olan düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru γ, β, α, δ
durulma süreçleri belirlenmiştir.
D.

Dielektrik spektrumların H-N formülüne göre yapılan analizinden, α durulma

sürecinde dinamik camsı geçişin 238 K’ de ortaya çıktığını gözlemledik ve DSC
ölçümüyle bunu kanıtladık.
E. α durulma süreci VFT formülüyle ifade edilirken , yan zincir dinamiği kovalent
bağlı olan sıvı kristalik polimerlerden farklı olarak Arrhenius formülüyle ifade
edilmiştir. Bu sonuç yan zincirin polimerik omurgadan bağımsızlaştırıldığını
göstermiştir.
F. Sıcaklık yükseldiğinde SmA’ dan Ne mezofaza geçişin, 12 K bölgesinde her iki
faza da özgü olan durulma modlarının birarada bulunmasıyla gerçekleştiği
bulunmuştur.
G. β durulma süreci PLC6PLVRD sıvı kristalik polimerinde, birçok yan zincirli
polimerlerden farklı olarak Johari-Goldstein modu davranışı sergilenmemiştir. ηβ ‘nın
ekstrapolasyonu yüksek sıcaklıkta ηδ ile çakışmıştır. Bu sonuç izotrop fazda, yan
zincir dinamiğinin, μ﬩ dipol momentin dik bileşeni ile belirlendiğini göstermektedir.
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H. β durulma sürecinin camsı geçişinin üstündeki sıcaklıklarda ifrat kanat şekline
dönüştüğü gözlenmişti (bakınız Şekil 5.6). İfrat kanat, mezojen grubunun polimer
fazında μ﬩’nin durulması olarak ortaya çıkmaktadır.
I. PLC6PVPRD’ de camsı geçiş karmaşık şekilde meydana gelmektedir. Şekil 5.10
ve Şekil 5.2 kıyaslandığında sıcaklık aşağı indikçe, önce yan zincirin dinamiğini
kaybettiği ve sonra polimerik omurganın dinamiğini kaybettiği tespit edilmiştir.
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