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ÖNSÖZ
Günümüzde bilgi çağı ile teknoloji çağı birleştiği ve çok büyük bir hızla geliştiği için
elektronik cihazlar oldukça önemli hale gelmiştir. Bu nedenle elektronik cihazlarda
kullanılan iletkenlerin düşük maliyetle ve kolay üretilmesi, esnekliği ve kararlılığı da
aynı doğrultuda önem kazanmıştır. İnorganik yarı iletkenlerin yüksek üretim
maliyeti, üretiminin zorluğu ve esneme yeteneğinin olmaması organik yarı iletkenleri
daha fazla ön plana çıkarmıştır. Tiyofen temelli organik yarı iletkenler üstün
özelliklerinden dolayı elektronik cihazlarda en fazla tercih edilen yarı
iletkenlerdendir. Bu çalışma kapsamında ise, birçok organik materyallerde yarı
iletken olarak kullanılan ditiyenotiyofenlerin sentezi ve karakterizasyonu yapılmıştır.
Öncelikle doktora tezimin çalışmalarını yaparken ve yazarken tecrübesini ve bilgi
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danışman hocam Sn. Prof. Dr. Turan ÖZTÜRK'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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destekleri için çok teşekkür ederim.
Çalışmalarımda bana yardımcı olan, deneyimlerini benimle paylaşan değerli çalışma
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laboratuvar arkadaşlarıma da teşekkür ederim.
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ALKİL SÜBSTİTUENTLİ DİTİYENOTİYOFENLERİN SENTEZİ VE
ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
ÖZET
Günümüz dünyasındaki elektronik cihazlarda, organik yarı iletkenlerin kullanımı büyük
bir önem kazanmıştır. Bunun nedeni organik yarı iletkenlerin, inorganik yarı iletkenlere
göre kolay üretim teknolojilerine, düşük üretim maliyetine, mekanik esnekliğe ve çok
yönlü kullanım alanlarına sahip olmasıdır. İnorganik yarı iletkenlerle yapılması
imkânsız değişimler, organik yarı iletkenler ile yapılmaktadır. Bu değişimler içerisinde
en göze çarpanı organik malzemeyi mürekkep gibi kullanabilmektir. Bu özellik, hem
kolay hem hızlı üretime olanak sağlar. Böylelikle devreler esnek hale getirilebilir ve sert
kutuların içine korunmasına gerek kalmaz. Organik yarı iletkenlerin sahip oldukları bu
avantajlar, organik ışık yayan diyotlar (OLED), organik alan etkili transistörler (OFET),
organik fotovoltaik piller (OPV) organik fotodedektörler (OPDS), elektrokromik
cihazlar (OECD), organik lazerler (OL) ve benzeri elektronik cihazlarda organik yarı
iletkenlerin kullanımını çekici hale getirmektedir.
Birleşik tiyofen bileşikleri, son zamanlarda yayımlanan birkaç yayında belirtildiği gibi,
geniş bant boşlukları nedeniyle çok iyi çevresel kararlılık sergiler. Çeşitli birleşik
tiyofen birimleri arasında, ditiyeno [3,2-b: 2',3'-d] tiyofen (DTT) S atomundan kaynaklı
elektron açısından zengin olması nedeniyle dönor olarak büyük ilgi görmüştür. Birleşik
tiyofen yapılarında π konjugasyonu artması moleküllerin yük taşıyıcı hareketliliğini
artırabilir. Bununla birlikte, çoğu durumda, konjugasyonun artması çözünürlük,
işlenebilirlik, bozulma gibi sorunlara neden olabilir. Organik yarı iletkenin çözünürlüğü
uygulamalar ve deneyler için önemli bir faktördür. Bu nedenle, çözünürlüğü ve
işlenebilirliği artırmak için DTT çekirdeğinin 3- ve 5-pozisyonlarında alkil grupları
içeren alkil DTT'leri sentezledik.
Ditiyenotiyofenlerin birçok sentez yöntemi mevcuttur lakin bu sentezler uzun
basamaklar içermektedir. Alkil sübstitüentli (3, 5 konumundan) ditiyenotiyofenlerin
sentezi de, önceki çalışmalarda en az dört basamak içerdiğinden bu bileşiklerin
kullanımı yaygınlaşamamıştır.
Bu çalışmada alkil grubu içeren ditiyenotiyofenlerin sentezi, diketon oluşumu ve halka
kapama basamakları olmak üzere sadece iki adımda gerçekleştirildi. Yapısı ve
özellikleri aydınlatıldı. Bunun dışında DTT halkasının 3 ve 5 konumlarında alkil ve aril
grubunu birlikte içeren ditiyofenlerin sentezi de yine iki basamakta gerçekleştirildi.
Alkil-DTT'lere tiyofen ve OMeTPA grupları bağlanarak bu moleküllerin de yapısı
aydınlatıldı ve elektronik özellikleri incelendi. Sentezlenen moleküllerin polimerlerinin
davranışlarının incelenmesi adına Nonil-DTT (M), nonil DTT ditiyofen (M1), DTNBT
(M2) ve M1+M2 (1/1 w:w) monomerleri döngülü voltametri aracılığıyla
polimerleştirildi.
Alkil-DTT'lerden en uzun zincirli nonil-DTT'nin en kararlı konformeri Gaussian 09W
paket programıyla B3LYP/6-31G+ temel setiyle hesaplandı.
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Alkil gruplarının ditiyenotiyofen iskeletiyle aynı düzlemde olmadığı saptandı. Alkil
DTT'lerin yaygın organik çözücülerdeki çözünürlüğünün iyi olduğu saptandı. Alkil
DTT'ler düşük verimle elde edilmesine rağmen dört basamakta elde edilen sentez
yöntemlerine göre daha yüksek verimli olduğu kanıtlandı.
UV spektrumlarından, Alkil DTT'lerin alkil grubundaki karbon sayısının azalması hafif
bir botokromik etki (kırmızıya kayma) gösterdiği gözlemlendi. Bunun aksine alkilDTT-OMeTPA'larda ise alkil gruplarındaki karbon sayısının azalması hipsokromik
(maviye kayma) etki gösterdi. Alkil DTT'lerde bant aralığı 3.1 eV ile 3.8 eV arasında
değişirken Alkil-DTT-MeOTPA'larda bant aralığının 2.8 eV'a kadar daraldığı
gözlemlendi. Böylelikle MeOTPA'nın kenetlendiği moleküllerde OMeTPA'nın bant gap
aralığını düşürerek elektron aktarımının daha iyi olmasını sağlayabileceği sonucuna
varıldı.
Nonil-DTT (M), nonil DTT ditiyofen (M1), DTNBT (M2) ve M1+M2 (1/1 w:w)
monomerlerinden sırasıyla P, P1, P2 ve P3 polimerleri, döngülü voltametri aracılığıyla
potansiyodinamik yöntemle elde edilmiştir. P, P1, P2 ve P3 polimerlerini vermek üzere
sırasıyla M, M1, M2 ve M1 + M2'nin (1/1 w: w) elektrokimyasal polimerizasyonu, 1
mM monomer konsantrasyonu içeren ACN: DCM (1: 3 v / v) içinde 0.1 M TBAPF6'da
monomerlerin anodik potansiyellerinin aktif aralığında tekrarlayan döngülerle
gerçekleştirildi. M'nin elektropolimerizasyonu sonucunda polimer (P) oluşmadı.
P1, P2 ve P3 polimer filmlerin elektrokimyasal davranışlarını incelemek için, 0.1 M
TBAPF6 / ACN elektrolit çözeltisinde farklı tarama hızlarında nötr ve oksitlenmiş
durumları arasında tekrarlanan döngüsel voltametri ile çalışıldı. P3'ün ilk indirgeme tepe
noktasının, P1 ve P2 polimerlerininkilerden oldukça farklı olduğu gözlendi. Ayrıca P3,
farklı tarama hızları altında iyi bir stabilite ve elektrot yüzeyine iyi yapışma davranışı
gösterdi. Böylece, P3'ün stabilitesinin, P1 ve P2'nin stabilitesinden daha iyi olduğu
sonucuna varılmıştır.
Polimerlere elektrokimyasal katkılanmayla ve uygulanan potansiyel arttırıldıkça güçlü
absorpsiyon zirveleri kademeli olarak azaldı ve daha uzun dalga boylarında polaronlar
ve bipolaronlar oluşturdu. Polimer filmlerin spektroelektrokimyasal özellikleri ile ilgili
olarak, P1 polimeri nötr durumda 456 nm'de, polaran durumda 680 nm'de ve bipolar
durumda 1022 nm'de üç absorpsiyon bandı sergilerken, polimer P3, batokromik bir
kaymaya sahiptir. Polimerlerin optik bant boşlukları karşılaştırıldığında P3 filmi
(1.95eV) P1 (2.17 eV)'e göre daha düşük bant aralığına sahiptir.
Polimer filmlerin elektrokromik özellikleri spektroelektrokimya ile araştırıldı. P1 nötr
durumunda sarı-turuncu renge sahip olduğu görüldü ve oksidasyon seviyesinin
artmasıyla şeffaf mavi-griye dönüştü. P3 ile ilgili olarak, nötr durumunda kırmızı bir
renge sahipken oksitlenmiş durumda gri, orta oksitlenmiş durumda kahverengi oldu. Bu
davranışları elektrokromik özelliğe sahip olduklarını gösterdi.
Polimer filmlerin yük transfer dirençleri, elektrokimyasal empedans spektroskopisi ile
ölçüldü; bu üç polimer arasında P3'ün akım yoğunluğunun en yüksek, direncinin ise en
düşük olduğu ölçüldü. Böylece, polimer P3'ün diğer polimerlerden daha yüksek akım
yoğunluğuna sahip olduğu anlaşıldı. Böylelikle, EIS ve CV sonuçlarına göre, P3'ün
uygulamalar açısından daha iyi özelliklere sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak, çözünür alkil-DTT'leri iki aşamada sentezledik. Böylece alkil-DTT'lerin
kolay sentez yöntemleri, iyi çözünürlükleri ve uygun elektrokimyasal özellikleri onların
organik elektronik cihazlarda kullanımını artabilir. Alkil-DTT-OMeTPA OPV'lerde
özellikle perovskite güneş pillerinde ufak modifikasyonlar yapılarak kullanılabilir.
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Alkil-DTT'lerin dönor olarak kullanıldığı dönor-akseptör polimerlerinin elektrokromik
ve kapasitör özellik taşıdığı yapılan ölçümlerle anlaşılmış olup geliştirilmeye açıktır.

Anahtar Kelimeler: Organik yarı iletkenler, ditiyenotiyofen, organik elektronik
cihazlar, iletken polimerler, polifosforik asit
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SYNTHESES OF ALKYL SUBSTITUTED DITHIENOTIOPHENES AND
INVESTIGATION OF THEIR ELECTRONIC PROPERTIES
SUMMARY
In today's world, the use of organic semiconductors has gained great importance in
electronic devices. The reason is that organic semiconductors have easier
manufacturing technologies, low-cost manufacturing, mechanical flexibility and
versatile usage areas compared to inorganic semiconductors. The changes that can
not be achieved with inorganic semiconductors stem from organic semiconductors.
The most striking of these changes is the ability to use organic material as ink. This
feature allows both easy and fast manufacturing. Thus, circuits can be made flexible
and do not need to be protected in rigid boxes. These advantages of organic
semiconductors consist of organic light emitting diodes (OLED), organic field effect
transistors (OFET), organic photovoltaic batteries (OPV) organic photodetectors
(OPDS), electrochromic devices (OECD), organic lasers (OL) and similar electronics
makes the usage of organic semiconductors very attractive in devices.
The fused thiophene compounds exhibit very good environmental stability due to
their wide band gaps, as noted in several recent publications. Among the various
fused thiophene units, dithieno [3,2-b: 2 ', 3'-d] thiophene (DTT) with interesting
electric and optical properties has been attracted great attention as a donor due to its
electron-rich origin from the S atom and has been used as an active group for the
development of organic semiconductors for organic electronic devices.
Extension of the π system in a fused thiophene could increase charge carrier mobility
of the molecules. However, in most cases, extension of conjugation could causes
problems like solubility, solution processability, degradation. Solubility of organic
semiconductor is one key factor for easier applications and experimentations.
Therefore, We synthesized alkyl DTTs containing alkyl groups at the 3- and 5positions of the DTT core in order to increase the solubility and processability.
There are many synthesis methods of dithienothiophenes, but these syntheses involve
many steps. Previous studies showed that the dithienothiophenes with alkyl
substituted (3,5 position) also has not become widespread because of synthesis
methods consisted of at least four steps.
In this study, the synthesis of dithienothiophenes containing alkyl groups was carried
out in only two steps: diketone formation and ring closure steps. Its structure and
properties were illuminated. In addition, the synthesis of dithiophenes containing
alkyl and aryl groups at the 3 and 5 positions of the DTT ring was also carried out in
two steps. Thiophene and OMeTPA groups were attached to the alkyl-DTTs, and the
structure of these molecules was clarified and their electronic properties were
investigated. Nonyl-DTT (M), nonyl DTT dithiophene (M1), DTNBT (M2) and
M1 + M2 (1/1 w: w) monomers were polymerized by means of cyclic voltammetry
in order to investigate the behavior of polymers of synthesized molecules.
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The most stable conformer of the longest chain nonyl-DTT from the alkyl-DTTs was
calculated with the B3LYP / 6-31G+ basis set using the Gaussian 09W package
program. It was found that the alkyl groups were not in the same plane with the
dithienothiophene skeleton.
It was determined that the solubility of the alkyl DTTs in common organic solvents
was good. Although the alkyl DTTs were obtained with low yield, they proved to be
more efficient than the synthesis methods obtained in four steps.
UV-Vis spectra showed that a mildly bathochromic effect was observed as the
number of carbon of the alkyl group decreases in the alkyl-DTTs. Unlike alkylDTTs, a hypsochromic shift was observed as the number of carbon of the alkyl group
decreases in the alkyl-DTT-OMeTPAs. While the band gap of Alkyl DTTs ranged
between 3.1eV and 3.8eV, it was observed that the band gap of Alkyl-DTTOMeTPAs narrowed to 2.8 eV. Thus, it was concluded that OMeTPAs can provide
better electron transfer by decreasing the band gap in the molecules with which it is
coupled.
P, P1, P2 and P3 polymers, respectively, from nonyl-DTT (M), nonyl DTT
dithiophene (M1), DTNBT (M2) and M1 + M2 (1/1 w: w) monomers were obtained
by potentiodynamic method using with means of cyclic voltammetry.
Electrochemical polymerizations of the monomers M, M1, M2 and M1 + M2 (1/1 w:
w) were performed in 0.1 M TBAPF6 in ACN:DCM (1:3 v/v), containing 1 mM
monomer concentration, by repetitive cycles at the active range of anodic potentials
of the monomers to give the polymers P1, P2 nad P3, respectively. Polymer (P) was
not formed as a result of the electropolymerization of M.
To investigate the electrochemical behavior of P1, P2 and P3 polymer films, cyclic
voltammetry between neutral and oxidized states at different scanning speeds in 0.1
M TBAPF6 / ACN electrolyte solution was studied. It was observed that the first
reduction peak of P3 was quite different from that of the P1 and P2 polymers. In
addition, P3 showed good stability under different scanning speeds and good
adhesion behavior to the electrode surface. Thus, it was concluded that the stability
of P3 is better than the stability of P1 and P2.
As electrochemical doping of the polymers increased with the applied potential, the
strong absorption peaks gradually decreased, generating polarons and bipolarons at
longer wavelengths. Concerning the spectroelectrochemical properties of the
polymer films, while P1 exhibited three absorption bands at 456 nm in the neutral
state, 680 nm in polaron state, and 1022 nm in bipolaron state, P2 had absorption at
453 nm as reported previously, and the polymer film of P3 also had three absorption
bands, i.e. 519 nm in the neutral state, 733 in polaron state and 1080 nm in bipolaron
state. The polymer P3, derived from the mixture of the monomers M1 and M2, had a
bathochromic shift. Comparing the optical band gaps of the polymers, P3 film had
the lowest bandgap of 1.95 eV, compared with the band gaps of P1 (2.17 eV) and P2
(2.53 eV).
The electrochromic properties of the polymer film were investigated by
spectroelectrochemistry. The polymer films changed their colors significantly from a
neutral state to an oxidized state. Upon electrochemical oxidation and reduction of
P1, the yellow color of the polymer film at the neutral state changed to light bluegrey at the oxidized state, and the red color of P3 at the neutral state turned to grey at
the oxidized state while had a brown color at the intermediate oxidized state. This
behavior showed that they have multi-colored properties.
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Charge transfer resistances of the polymer films were measured by the
electrochemical impedance spectroscopy, which indicated that the current density of
P3 is the highest, having lower resistance, among the three polymers. Thus, the
polymer P3 has higher current densities than other polymers. According to EIS and
CV results, it is understood that it has better features in terms of P3 applications.
As a result, we synthesized soluble alkyl-DTTs in two steps. In this case, using of
alkyl-DTTs and their derivatives in organic electronic devices may increase due to
their easy synthesis method, good solubility and favorable electrochemical
properties.
As a result, we synthesized soluble alkyl-DTTs in two steps. Thus, easy synthesis
methods, good solubility and suitable electrochemical properties of alkyl-DTTs can
increase their use in organic electronic devices. Alkyl-DTT-OMeTPA can be used by
making minor modifications in OPVs, especially in perovskite solar cells. It has been
understood by the measurements that the donor-acceptor polymers, in which alkylDTTs are used as a donor, have electrochromic and capacitor properties and could be
improved.

Keywords: Organic semiconductors, dithienothiophene, organic electronic devices,
conducting polymers, polyphosphoric acid.
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1. GİRİŞ
Tezin Amacı ve Kapsamı
Günümüzün elektronik ve bilgi teknolojisi dünyasında, organik yarı iletkenler düşük
maliyeti, kolay üretimi, esnekliği nedeniyle organik optoelektronik cihazlarda ana
bileşen olarak önemli bir yer edinmiştir [1,2]. Bu nedenle organik ince film
transistörler [3,4], organik elektrolüminesans cihazlar [5], organik güneş pilleri [6,7],
organik sensörler [8] gibi organik yarı iletken malzemelere dayanan organik
elektronik cihazlar akademik ve endüstriyel alanda büyük ilgi toplamaktadır [9].
Organik yarı iletkenler, silikon, galyum ve germanyum gibi inorganik yarı
iletkenlerin yerini alabilen karbon ve hidrojen atomlarından ve bazen azot, kükürt ve
oksijen gibi heteroatomlardan oluşan pi bağlı moleküllerden veya polimerlerden
oluşan yeni nesil yarı iletkenlerdir [10]. Moleküler kristaller veya amorf ince filmler
şeklinde bulunurlar. Bu nedenle moleküler cihazların araştırılması ve fabrikasyonu
için yüksek hareketlilik, düzlemsellik, kararlılık, ucuz ve kolay işlenebilirliğe sahip
küçük moleküllü veya polimer yapıdaki organik yarı iletkenlerin tasarımı, sentezi ve
elektronik özelliklerinin belirlenmesi büyük bir önem kazanmıştır [11].
Ditiyenotiyofenler birleşik üç tiyofen halkasından oluşan elektronca zengin konjuge
yapıya sahip düzlemsel bileşiklerdir. p- tipi bir yarı iletken özelliği taşıyan
ditiyenotiyofenler (DTT), düzlemsel yapılarından dolayı yüksek konjugasyona
sahiptir, ısıya ve ışığa dayanıklıdır [12,13]. Geniş pi konjugasyonu ve rijid düzlemsel
yapısı sayesinde yüksek yük transferi, sıra dışı termal ve fotokimyasal kararlılığı,
geniş absorpsiyon katsayısı ve yoğun lüminesans gibi özelliklerin bir araya
toplandığı eşsiz bir organik yarı iletkendir [14,15].
Literatürde alkil grubu içeren ve çözünürlüğü yüksek olan DTT’lerin [16,17]
örnekleri olmasına rağmen sentezlerinin uzun basamaklar içermesinden dolayı
yaygın kullanılamamaktadır. Grubumuzun geliştirdiği bir metotla alkil içeren
DTT'lerin de iki basamakta sentezlenmesi sağlanmıştır [18].
Alkil-DTT'lerin sentezi ve bu DTT'lerin 3,5 konumundan türevlendirilmesiyle elde
edilen bileşiklerin tasarımları, karakterizasyonları, optoelektronik özelliklerinin
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incelenmesi, organik elektronik cihazlar için kullanışlılığının belirlenmesi bu
çalışmanın temelini oluşturmaktadır.
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2.TEORİK KISIM
2.1 Giriş
Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ve bilgi çağının da getirileriyle beraber
elektronik

cihazların

esnekliğinin,

kararlılığının,

hafifliğinin,

iletkenliğinin,

verimliliğinin, geniş işlev kapasitesinin ve daha uygun maliyetle üretiminin önemi
her geçen gün artmaktadır [19,20]. Bu nedenle, bu cihazlarda kullanılan sıcaklık,
katkılama veya ışın gibi dışarıdan bir etkiyle iletkenlik düzeyleri değişebilen yarı
iletkenlerin sentezi ve tasarımı da büyük önem kazanmıştır [21].
2.2 Yarı İletken Malzemeler
İletkenlik (elektronik), elektronların veya boşlukların hareket kolaylığı ile ilgili bir
kavramdır. Elektronlar veya boşluklar ne kadar kolay hareket edebiliyorsa yani
maddenin öz direnci ne kadar düşükse iletkenlik o denli yüksektir. Kısacası
malzemenin elektrik akımını iletme yeteneğine iletkenlik denir [22]. Malzemeler
özgül iletkenliklerine göre iletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletkenler olarak üçe ayrılır.
107 (Ω m)–1 seviyesinde bir elektrik iletkenliğine sahip malzemeler iletken olarak
kabul edilirken, 10–10 ile 10–20 (Ω

m)–1 arasında değişen çok düşük hatta yok

denecek derecede elektrik iletkenliğine sahip malzemeler yalıtkan ve 10–6 ile 104 (Ω
m)–1 arasında orta seviyede bir iletkenliğe sahip olanlar yarı iletken olarak
adlandırılır [23,24].
İletkenler, yarı iletkenler ve yalıtkanlar arasındaki farkı anlamak için katı hal
fiziğinden yararlanılır [25]. Katı hal fiziğinde, elektronların katı cisimler içindeki
fiziksel durumlarını tanımlayan kuramsal modele elektron bandı kuramı ya da bant
kuramı denir. Bu modele göre, elektron enerjileri, uzaydaki serbest durumunun
aksine katılar içinde ancak belli aralıklara düşen değerleri alabilirler [26]. Atomların
birbirine çok yaklaşması nedeniyle, elektronların bağlı olduğu atom enerji düzeyleri
belirsizleşir

ve

elektronlar,

kendi

kesikli

düzeylerinden

yalnızca

birinde

bulunacakları yerde bütün atomların bir araya gelmesiyle oluşan bant içindeki enerji
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değerlerini paylaşır. Atomların dolu düzeylerinin yanı sıra boş düzeyleri de kendi
aralarında bir araya gelerek diğer bandı oluşturur. İki bant arasındaki bölge ise yasak
bant olarak adlandırılır ve elektronların enerjileri, yasak bantlara düşen değerleri
alamaz. En yüksek enerjili dolu ya da yarı dolu bant değerlik (valans) bandı olarak
adlandırılır. Üst kısımdaki boş banda ise iletkenlik bandı denir. Bu bantların oluşumu
silisyum atomu üzerinden Şekil 2.1'de gösterilmiştir [25,27,28].

Şekil 2.1 : Atomların iletkenlik ve değerlik bandı oluşturması.
Atomlardaki elektron geçişlerine benzer şekilde, katılarda da enerji alıp vererek bir
banttan diğerine elektron geçişi olanaklıdır. Bu geçişler sırasında aradaki yasak
bantlar üzerinden atlanır, bu yasak bantlar bant boşluğu ya da bant aralığı olarak
adlandırılır. Malzemenin yapısına göre, yasak bant aralığı değişkenlik gösterir
[29,30]. Bant aralığına göre genellikle üç farklı grup malzeme tanımlanabilir:
iletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletkenler [31].
Şekil 2.2'de gösterildiği gibi iletkenlerde, değerlik bandıyla iletkenlik bandı arasında
boşluk yoktur dolayısıyla elektronlar serbestçe hareket ederek kolaylıkla iletkenlik
oluşturmaktadır. İletkenler, kendilerine verilen en küçük enerjiyi bile alabildiği için
iletken malzemeye uygulanan çok zayıf bir elektrik alanının etkisiyle de akım
oluşturacak bir hız kazanabilir.
Yalıtkanlarda ise, değerlik bandı bütünüyle doludur ve boş olan iletkenlik bandıyla
arasındaki aralık (yasak bant) geniştir. Değerlik bandı dolu olduğu için içindeki bir
elektronun bant içindeki bir başka enerji değerini alması, normal bir elektrik alanının
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etkisi altında değerlik bandındaki elektronların bir ek hız kazanarak akım
oluşturmaları olanaksızdır bu yüzden yalıtkanlar akım iletemez.
Yarı iletkenlerde ise bant boşluğu dışarıdan bir etkiyle (manyetik alan, ısı, ışın,
katkılama) aşılabilecek seviyededir. Ve böylece normal koşullarda yalıtkan olan
madde iletken hale geçer [32].

Yalıtkan

Yarı İletken

İletken

Şekil 2.2 : Katıların bant teorisi.
Yarı iletkenlerin en önemli özelliği, çeşitli faktörlerin etkisi altında elektrik
iletkenliklerini farklı ölçülerde değiştirme yeteneğidir;

sıcaklık, katkılama,

radyasyon, ısı, ışın vb. Ve bu yetenek onların birçok alanda kullanılmasına zemin
oluşturmaktadır [33].
2.2.1 Yarı iletkenlerin sınıflandırılması
Yarı iletkenler hem elementler hem de bileşikler şeklinde birçok malzeme sınıfını
içerir. Bunlar kristalli ve amorf, katı ve sıvı, manyetik olmayan ve manyetik
yapılarda olabilir. Bütün bu farklı yapılara rağmen hepsinin ortak özelliği hepsinin
elektriksel özelliklerinin değiştirilebilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Yarı
iletkenleri farklı sınıflandırma yöntemleri mevcuttur. Kimyasal yapılarına göre
aşağıdaki sınıflara ayrılır [34].
2.2.1.1 İnorganik temelli yarı iletkenler
Elementel inorganik yarı iletkenler: Silisyum, germanyum vb. gibi tek atomdan
oluşan kristal yapıdaki yarı iletkenlerdir. Dört değerlik elektronuna sahiptirler.
Atomlar mutlak sıfır sıcaklık noktasında birbirlerine kovalent bağ ile bağlıdırlar.
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Sıcaklık yükseldiğinde, atomlardan elektronlar kopar ve kafes boyunca hareket
etmekte serbest kalır, böylece orijinal pozisyonunda bir boşluk oluşturur. Bu serbest
elektronlar ve boşluklar, yarı iletken içindeki elektriğin iletimini sağlar. Negatif ve
pozitif yük taşıyıcıları sayıca eşittir [35].
Bileşik inorganik yarı iletkenler: Bileşik inorganik yarı iletkenler ikili, üçlü, dörtlü
ve daha fazla bileşen halinde bulunabilir [36,37].
Elmas benzeri yarı iletkenler (III-V) : Bunlar, periyodik sistemin III grubunun
(Ga, Al, In) elementleri ile V grubunun (As, Sb, P) oluşturdukları bileşiklerini
içerir. (InSb, GaP, InP, GaAs, vb.) Grup III atomları 3 değerlik elektronuna ve grup
V atomları 5 değerlik elektrona sahiptir. Böylece bu bileşiklerde atom başına
ortalama değerlik elektron sayısı Ge ve Si atomlarında olduğu gibi 4 olur.
A III B V kristallerindeki bağlar kısmen iyonik özellik sergiler. Kovalent bağ özelliği
daha fazla olduğu için yapıyı belirler, bunun sonucunda bu kristaller Ge ve Si'un
yapısına en yakın analogları oluşturur [38,39].
Periyodik sistemin II ve VI gruplarının elementlerinin bileşikleri:

A II B VI

(ZnSe, CdTe, ZnTe, CdS, vb.) şeklindeki yapılarda da atom başına ortalama 4
değerlik elektronu bulunur. Bu yapıların çoğunda, iyonik bağ kovalent bağdan daha
baskındır. Lakin bazılarında, kovalent bağ iyonik bağdan daha baskındır. Her iki
durumda da önceki gruplara nazaran daha az yarı iletkenlik özellik sergilerler
[40,41].
VI ve VI gruplarının elemanları ve benzerleri: Yarı iletken olarak Grup VI
elementleri Se ve Te, Ge ve Si'den daha önce biliniyordu ve Se, güneş pillerinde ve
transistörlerde yaygın olarak kullanılıyordu. Grup V elementleri As, Sb, Bi hem yarı
metal özellik, hem de yarı iletken özellik gösterirler. IV grup ve VI grubun
oluşturduğu bileşiklerden grup V elementleri gibi davranırlar ve yarı iletken özellik
gösterirler (PbTe, SnTe, GeTe, PbS, vs.). Genel olarak, grup VI (O, S, Se, Te)
elementlerinin VI grup elementleri ile oluşturdukları yarı iletkenlerin çoğu henüz iyi
anlaşılamamıştır [39,42].
Geçiş veya nadir toprak metalleri (Fe, Ni, Sm, Ti, V, Mn, Eu, vb.) ile grup VI
elementlerin bileşikleri: Bu yarı iletkenlerde, bir iyonik bağ baskındır. Çoğunda bir
çeşit manyetik özellik vardır (ferromanetler veya antiferromanetler). Yarı iletken ve
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manyetik özelliklerin karşılıklı etkileri hem teorik açıdan hem de birçok pratik
uygulama için ilginçtir. Bunlardan yaygın kullanılanlar Fe3O4, V2O3 'dir [43].
Alaşım tipi yarı iletkenler: Bu yapılar 3 veya 4 atomun alaşımından oluşan ve yarı
iletken özellik sergileyen yapılardır (CuFeS2, CuInSe2, AgInSe2 ve CuFeSnS4 vb.).
Bu yapıdaki yarı iletkenler katkılama zorluğundan dolayı çok fazla kullanılmazlar.
[44,45].
2.2.1.2 Organik temelli yarı iletkenler
Karbon, hidrojen ve diğer heteroatomları içeren, küçük moleküllü ya da polimerik
yapıda olan, konjuge pi elektronlarına sahip ve içsel iletkenlikleri genellikle düşük
olan yarı iletkenlerdir (s ~ 10 -10 ohm -1 cm -1). Bunlar moleküler kristaller veya
amorf yapıda bulunabilirler [46]. Bu organik yarı iletkenlerin iletkenlikleri, güçlü bir
ışık veya ısı kullanılarak ya da katkılama yapılarak artırılabilir. Küçük moleküllü yarı
iletkenler arasında rubren, antrasen, fullerenler pentasen vb. moleküller yer alırken,
polimerik yapıdaki organik yarı iletkenlere polipirol, politiyofen, polianilin ve poli
(3,4-etilen dioksitiyofen) (PEDOT) polifuran, poli(N-vinil karbazol), poli(p-fenilen)
ve türevleri örnek verilebilir [47].
2.2.2 Yarı iletkenlerin iç iletkenliği
Ge ve Si gibi dört değerlikli element ya da III ve V grubun oluşturduğu InP, GaAs,
InSb, GaP yapısındaki yarı iletkenlerde, elektronların değerlik bandından iletkenlik
bandına hareketinin sonucunda iletkenlik oluşur. Fakat kovalent bağ oluşumundan
sonra yapıda serbest elektron ve boşluk bulunmadığından 0 K'de içsel iletkenlik
gözlenmez yani 0 K'de değerlik bandı tam dolu iletkenlik bandı tam boş olduğundan
bileşikler yalıtkan özellik gösterir.
Sıcaklık artışıyla beraber kovalent bağların kopar ve değerlik bandından iletkenlik
bandına elektron geçişi olur böylelikle malzeme iletken özellik kazanır. Bu durumda,
iletkenlik bandında belirli sayıda elektron bulunur ve bu elektronların sayısı kadar
değerlik bandında boşluklar oluşur. Hem boşluklar hem de elektronlar akım
oluşumuna katkıda bulunurlar. Bir potansiyel uygulandığında elektronlar yüksek
potansiyele doğru hareket ederken, boşluklar ise daha düşük potansiyele doğru
hareket eder [32,48]. Bu yarı iletkenlerde serbest bir elektron bir boşlukla karşılaşırsa
rekombine olur. Bu durumda elektronun boşlukla birleşerek tekrar yeterli enerji alana
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kadar hareket özgürlüğünü kaybeder. Rekombinasyon, bir serbest elektron ve
boşluğu aynı anda kaybolmasına yol açtığından iletkenlik azalır. Bir yarı iletkenin
sıcaklığı yeterince yükseltilirse istisnasız olarak tüm yarı iletkenlerde iç iletkenlik
gözlenir [49,50].
2.2.3 Yarı iletkenlerin safsızlık iletkenliği (Katkılama)
İçsel iletkenler nispeten zayıf termal kararlılığa ve zayıf iletkenliğe sahiptir. Bu
nedenle bunları cihazlarda doğrudan kullanmak tercih edilmez. İçsel iletkenliği
düşük çoğu yarı iletkenlere belirli oranda safsızlık katılarak iletkenlikleri önemli
ölçüde artırılır. Katkılanmış yarı iletkenler N tipi yarı iletkenler ve P tipi yarı
iletkenler olmak üzere iki sınıfa ayrılır [51].
N tipi yarı iletkenlerde 5 değerlikli elektron taşıyıcılar (antimon, fosfor, arsenik gibi
dönor safsızlık) 4 değerlikli germanyum, silisyum vb. kristallere katılır. Kovalent
bağların oluştuktan sonra açıkta kalan elektron sayesinde iletkenlik sağlanır. Dönor
enerji seviyesindeki elektronların iletkenlik bandına geçişi için gereken enerji
değerlik bandını iletkenlik bandına uyarmak için gereken enerjiden çok daha
küçüktür ve taşıyıcılar esas olarak iletkenlik bandına uyarılan fazla elektronlardır ve
bu tür iletkenlere N-tipi yarı iletken adı verilir [52].

Şekil 2.3 : Silisyum atomu için N-tipi ve P-tipi katkılama.
Bor, alüminyum ve galyum gibi 3 değerlikli atomlar 4 değerlikli germanyum,
silisyum vb. kristallere katıldığında boşluk meydana gelir. Değerlik bandındaki
elektronlar alıcı seviyedeki bu boşluğu doldurmak için kolayca uyarılır. Elektronun
bu boşluğu doldurması sonucunda değerlik bandında bir boşluk meydana gelir. Bu
durumda değerlik bandı HTL olarak rol üstlenir. P-tipi yarı iletkenlerde boşluklar
çoğunluk taşıyıcı, elektronlar azınlık taşıyıcıdır [53] (Şekil 2.3).
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N- tipi yarı iletkenlerde dönor seviyesi iletkenlik bandına yakındır böylece fazla
elektron kolaylıkla iletkenlik bandına geçerek iletkenlik sağlar. P-tipi yarı
iletkenlerde ise akseptör düzeyi değerlik bandına yakındır böylece değerlik
bandındaki elektronlar kolayca uyarılarak değerlik bandında boşluk oluştururlar
böylece iletkenlik boşluklar üzerinden sağlanır. Ayrıca katkısız yarı iletkenlerde bant
boşluğunun tam ortasında bulunan ve elektriksel özelliklerin belirlenmesinde önemli
rolü olan Fermi Seviyesi, N tipi yarı iletkende düşük sıcaklıklarda dönor seviyesi ile
iletkenlik bandının arasında bulunurken P tipi yarı iletkenlerde akseptör seviyesi ile
değerlik bandının arasında yer alır [54] (Şekil 2.4).

Şekil 2.4 : N-tipi ve P-tipi yarı iletkenlerin dönor ve akseptör düzeyleri.
İnorganik yarı iletkenlerde olduğu gibi organik yarı iletkenlerde de iletkenliği
artırmak için katkılama yapılmaktadır. Organik yarı iletkenlerde değerlik ve
iletkenlik bandına karşılık sırasıyla HOMO ve LUMO enerji seviyeleri denk
gelmektedir.
Şekil 2.5'te de gösterildiği gibi katkılama, ya en düşük boş moleküler orbitale
(LUMO) elektron sağlama (n-doping) ya da en yüksek dolu moleküler orbitalde
(HOMO) bir boşluk oluşturma (p-doping) şeklindedir [55,56].
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Şekil 2.5 : Organik yarı iletkenlerde N-tipi ve P-tipi katkılama.
Artan sıcaklık ve safsızlık ile akım taşıyıcılarının konsantrasyonu hızla doygunluğa
ulaşır. Bunun anlamı tüm donör seviyelerindeki elektronların uyarıldığı veya tüm
alıcı seviyelerin elektronlarla doldurulduğu anlamına gelir. Aynı zamanda, sıcaklık
artışının getirisi olarak elektronların doğrudan değerlik bandından iletkenlik bandına
geçişinden dolayı, yarı iletkenin iç iletkenliği de artar. Yüksek sıcaklıklarda
iletkenlik, katkılamadan kaynaklı iletkenlikten ve içsel iletkenlikten oluşacaktır.
Düşük sıcaklıklarda, katkılamadan kaynaklı iletkenlik baskın iken yüksek
sıcaklıklarda içsel iletkenlik baskındır [57,58].
2.3 Organik Yarı İletkenler
2.3.1 Organik yarı iletkenlerin genel özellikleri
Organik yarı iletkenlerde iletkenlik, moleküllerde bir konjugasyon sisteminin varlığı
ile karakterize edilir. Organik yarı iletkenlerdeki taşıyıcılar, delokalize konjuge
bağlardaki p-elektronlarının uyarılması sonucunda oluşur [59].

Molekülde

konjugasyon sayısı arttıkça taşıyıcıların oluşumu için gerekli olan uyarılma enerjisi
azalır hatta konjuge polimerlerde termal enerji seviyesinde bile uyarılma olabilir [9].
Organik yarı iletkenlerin keşfi 1940'lı yıllara dayanır [60]. Daha sonra yapılan
çalışmalarda, halojenlerle polisiklik aromatik bileşiklerin çoğunun yarı iletken
özellikte olan yük transfer kompleks tuzlarını [61] (örneğin perilen-brom kompleksi
0.1–1 S cm-1 iletkenlik gösterdi) oluşturabildiği keşfedildi. 1960'da ise organik
materyallerin elektriksel davranışı üzerinde araştırmalar başladı [62]. Foto iletken
organik malzemeler 1970'lerde keşfedildi ve xerografik sensörlerde kullanıldı.
1970'lerin sonlarında iletken polimerler [63], konjuge yarı iletkenler ve fotoemisyon
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polimerler [64] üzerinde yapılan çalışmalar organik elektronik alanına yeni bir ivme
kazandırdı. Poliasetilen, elektrik iletebildiği bildirilen ilk polimerlerden biriydi [65]
ve sonrasında iyot ile oksidatif katkılamanın iletkenliği 12 kat arttırdığı keşfedildi
[66]. Bu çalışma “İletken polimerlerin keşfi ve geliştirilmesi” konusunda Alan J.
Heeger, Alan G. MacDiarmid ve Hideki Shirakawa'nın 2000 Nobel Kimya Ödülünü
kazanmalarına yol açtı [67]. Son yirmi yılda yeni konjuge moleküler yapıların
senteziyle ve işlenmesiyle birlikte organik yarı iletkenlerin kullanım alanları artmıştır
[68,69]. Uzunca bir süre, organik yarı iletkenler (polimerler ve küçük moleküller),
modern bilgisayar çiplerinde kullanılan inorganik yarı iletkenlerin gerisinde kalmıştı.
Ancak yapılan son çalışmalarla ve gelişmelerle birlikte sonra organik yarı iletkenler
yeterince iyi performans göstermekte [70] ve yeni uygulamalarda kullanılmak üzere
ticarileştirilmektedir [71]. Silisyum türevleriyle yapılması imkânsız değişiklikler,
organik yarı iletkenler aracılığıyla kolaylıkla yapılmaktadır. Bu değişiklikler
içerisinde en göze çarpanı organik malzemeyi mürekkep gibi kullanabilmektir. Bu
durum elektronik devrelerin hızlı bir şekilde üretilebileceği anlamına gelir. Devreler
plastik malzeme tabanlı oldukları için esnek özelliğe sahiptir ve böylece korumak
için sert kutulara yerleştirilmesine gerek kalmaz [72]. Sonuç olarak organik
bileşiklerin moleküler tasarımının kolay yapılabilmesi ve katkılama ile iletkenliğin
ayarlanabilmesi, organik yarı iletkenleri inorganik yarı iletkenlere göre avantajlı
kılıyor [73]. Organik ve inorganik yarı iletkenlerin birbirlerine göre avantajları ve
dezavantajları bulunmaktadır [74,75]. Bunlar:
1-) İnorganik yarı iletkenlerde genellikle kovalent bağlar baskınken, organik yarı
iletkenlerde moleküller zayıf Van der Waals etkileşimleri ile bir arada tutunur.
2-) Organik yarı iletkenler genellikle polimer esaslıdır ve bu nedenle kolay
işlenebilir. Aynı zamanda üretim maliyeti daha uygundur.
3-) Organik yarı iletkenler genellikle inorganik yarı iletkenlere göre çok daha düşük
bir performansa sahiptir. İnorganik yarı iletkenler, optimum bant çakışmasına ve
dolayısıyla geniş elektronik yollara izin veren kristal yapıları nedeniyle genellikle
daha yüksek elektron hareketliliği gösterirken, organik yarı iletken bileşiklerde
düzlemsel yapıdan saplamalar gözlendiği için yük akışı daha yavaştır.
4-) Organik yarı iletkenler esnektir ve neredeyse her şekli alabilir. İnorganik yarı
iletkenler ise esnek değildir.
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5-) İnorganik yarı iletkenler için işleme koşulları genellikle organik yarı iletkenlere
göre çok daha titiz ve hassastır.
6-)

Organik

yarı

iletkenler,

neme

ve

oksijene

karşı

önemli

derecede

duyarlıdır. İkisine de kalıcı olarak çözüm bulmak zordur. Ve bileşiklerin özellikleri
nedeniyle yüksek sıcaklıklara karşı da oldukça hassastırlar.
2.3.2 Organik yarı iletken malzemelerin sınıflandırılması
Organik yarı iletkenler, organik boyalar (örneğin, metilen mavisi, ftalosiyaninler),
aromatik bileşikler (naftalin, antrasen, violantren vb.), konjuge bağları olan
polimerler, bazı doğal pigmentler (klorofil, b-karoten vb.) ve iyon-radikal tuzları gibi
yapılar örnek verilebilir [76]. Organik yarı iletkenler yapısına göre tekli kristaller,
amorf (polikristalin) ve polimer filmler şeklinde üç farklı sınıfa ayrılır:
Moleküler kristaller: Silisyum veya germanyum gibi inorganik kristal yapılar,
atomlar tarafından oluşturulurken organik moleküler kristaller moleküller tarafından
oluşturulur. Moleküler kristal oluşturan moleküller özellikle naftalin, antrasen,
tetrasen, pentasen, piren, perilen gibi moleküller düzlemsel, büyük ve aromatiktir. Bu
moleküllerin dış orbitalleri dolu ve elektriksel olarak nötrdürler.
Organik yarı iletkenler genellikle, bitişik tekli bağları köprüleyen ve üst üste binen porbitalleri olan konjuge sistemleri içerir. Bu, p-elektronlarının molekülde porbitalleri boyunca delokalizasyonuna izin verir. Organik yarı iletkenlerde en yaygın
p-konjuge sistemler, C=C bağı sp2-hibridizasyonuna sahip iki karbon atomu
tarafından oluşturulur, burada sp2-orbitalleri bir düzlem içinde bir üçgen oluşturur ve
pz-orbitalleri düzleme diktir. pz-orbitalleri, daha küçük enerji boşluklara sahip pbağları oluşturabilir, iletkenlik bu bağlar üzerinden sağlanır [77,78]. Bir silisyum
kristali kovalent bağlarla bir arada tutulurken moleküler kristallerde bu güçlü bağ
mevcut değildir. Nötr ve polar olmayan moleküllerdeki çekim kuvveti nispeten zayıf
Van der Waals etkileşimleri ile sağlanır. İki molekül arasındaki Van der Waals
etkileşimi kavramı, moleküller arasında statik dipol moment olmadığı fakat geçici bir
yük ayrımı (indüklenmiş dipol) oluşturduğu gerçeğine dayanır ve böylelikle geçici
bir dipol moment oluşturur. Bu, ikinci moleküldeki yük dağılımını etkiler böylelikle
iki molekül arasında çekim kuvvetleri oluşur. Moleküllerin polarlanabilirliği iki
molekül arasındaki mesafeye ve moleküllerdeki yükün indüklenerek dipol oluşturma
yeteneğine bağlıdır. Moleküllerin indüklenme yeteneği molekülün büyüklüğü ile
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orantılıdır. Moleküler kristaller çoğunlukla büyük ve delokalize pi bağı içeren
moleküllerin istiflenmesiyle oluşur böylece birçok elektron bu yapıda kolayca
hareket eder. Moleküler hacim arttıkça Van der Waals etkileşimleri de artacağından
kaynama noktasında da yükselme meydana gelir [10].
Günümüzde

organik

moleküler

kristaller

çoğunlukla

organik

alan

etkili

transistörlerde (OFET) kullanılmaktadır. Bir OFET temel olarak, her iki ucunda bir
kaynak ve bir drenaj elektrodu bulunan organik bir yarı iletken tabakadan oluşur.
Moleküler kristallerin hazırlanması ve saflaştırılması zor olsa bile düzlemsel
yapılarından, iyi bir konjugasyona sahip olmalarından ve yüksek yük hareketliliği
sağlayabildiklerinden OFET uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. OLED veya
OPV uygulamalarının aksine, kristalin mekanik olarak kırılmasını önlemek için
gereken birkaç mikrometrelik tabaka kalınlığı OFET'in çalışmasını önemli ölçüde
etkilemez. Son 5 yılda, 1–50 cm2 V

−1

s

−1

aralığında boşluk hareketliliğine sahip

kristalli malzemeler kullanılan OFET'ler bildirilmiştir [46,79].
Amorf moleküler filmler: Moleküllerin rastgele ve düzensiz dizilimleri sonucu
oluşan yapılara amorf moleküller denir. Organik elektronik cihazlarda kullanılan
organik yarı iletkenler büyük ölçüde amorf yapıdadır [80]. Bir molekülün cihaz
yapısında aldığı işlev, büyük ölçüde absorpsiyon veya emisyon enerjisine, moleküler
orbitallerin elektrot işlevlerine veya kullanılan diğer moleküler malzemelerin
enerjisine bağlıdır. Genel olarak, bir moleküldeki enerji seviyelerini kimyasal olarak
optimize etmek neredeyse imkansızdır. Bir molekül, pozitif ve negatif yük taşımak,
ışık yaymak ve ışığı istenen dalga boyu aralığında verimli bir şekilde absorpsiyon
yapmak için çok uygun olabilir. Dolayısıyla bu görevlerden birine uygun moleküller
hazırlamak yaygın kullanılan bir uygulamadır. Yüksek kuantum verime sahip
moleküller OLED'lerde etkili yayıcılar olarak kullanılabilir, ilgili dalga boyunda
yüksek bir absorpsiyon kesiti olan moleküller güneş pili yapılarında absorplayıcı
olarak kullanılır. Kolayca elektronlardan vazgeçen moleküller, boşlukları taşımak
için çok uygun olabilir ve bunlar boşluk taşıyan moleküller olarak adlandırılırken,
bunun tersi, elektron taşıyan veya elektron kabul eden moleküller için geçerlidir.
Amorf yapılar ışık yayan organik alan etkili transistörler (LEOFET'ler) gibi çeşitli
organik optoelektronik cihazların aktif katmanında da rol oynar. Amorf yapılarda
doğru moleküler paketleme elde edilemediğinden, moleküler yapı ve malzeme
özellikleri arasındaki ilişkiyi anlamak zor olabilir [81,82].
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Polimer filmler: Polimer, küçük mol kütleli moleküllerin (monomerlerin) kovalent
bağlarla birbirlerine bağlanarak oluşturduğu yüksek kütleli (makromolekül)
yapılardır. Polimer kelimesi, Yunanca'da çok anlamına gelen poli- ve tanecik
anlamına gelen –meros kelimelerinden türemiştir. Organik yarı iletkenler
bağlamında, “çok” genellikle en az 100 tekrar birimi anlamına gelir. PPV türevleri ve
poliflorenler gibi ticari olarak temin edilebilen yarı iletken polimerler, yaklaşık 200400 tekrar birimi içerdiğini ima eden 50 000-100 000 Da aralığındadır. 20 tekrar
birimine kadar olan zincirlere ise oligomer denir. Tekrar birimlerinin dizilim düzeni,
homopolimerler, kopolimerler, ana zincir polimerleri veya yan zincir polimerleri
olacak şekilde değişebilir. Bu polimerlerden bazıları elektron verici yani boşluk
taşıyıcı özellikte olabilirken, bazıları da elektron taşıyan veya elektron alıcı özellikte
olabilir.
Yarı iletken bir polimer zinciri, tek ve çift bağlara sahip bir karbon atomları
tarafından oluşturulur. Aromatik ve heteroaromatik halkalarda bu yapının bir
parçasını oluşturabilir. İletken polimer zincirler özellikleri üzerinde sürekli değişikler
yapılarak daha kullanışlı hale getirilmektedir bunlardan birisi de onları organik
çözücülerde çözünür hale getiren yan zincirler eklemektir. Bu yan zincirler sadece
polimeri çözünür hale getirmekle kalmazlar aynı zamanda cihazın performansına
değiştirirler. Bunun yanı sıra, bir film üzerinde biriktirildikten sonra polimer
zincirlerini birbirinden belirli bir mesafede tutarlar ve hatta bazen polimer
zincirlerinin birbirlerine göreli yönelimini kontrol ederler. Böylece yan zincirler,
polimer zincirleri arasında gerçekleşebilecek elektronik etkileşimin derecesini
kontrol eder [83,84].
Şekil 2.6'da yaygın olarak kullanılan küçük moleküllü ve polimer yapıdaki yarı
iletkenlerin kimyasal yapıları verilmiştir.
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Şekil 2.6 : Yaygın olarak kullanılan küçük moleküllü ve polimer yarı iletkenler.
2.3.3 Organik yarı iletkenlerin elektronik yapısı ve iletkenliği
Organik yarı iletkenler daha önceki bölümlerde de açıklandığı üzere birçok özellikler
yönünden inorganik kristal veya elementlerden önemli ölçüde farklıdır [85,86].
Organik yarı iletkenlerin özellikleri şu şekildedir:


Organik yarı iletkenler zayıf Van Der Waals bağlar içerir.

Organik yarı iletken yapılarda inorganik katılarda yaygın olan kovalent ve iyonik
bağların yerine zayıf Van Der Waals etkileşimleri mevcuttur.


Organik malzemeler elektronik olarak yumuşak özellik sergiler.
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Bir yük veya uygulanan bir potansiyel, konjuge yapılara sahip malzemede yapısal
veya elektronik olarak lokal bir deformasyona yol açabilir. Aynı zamanda organik bir
malzemeden geçen yük taşıyıcılarının genellikle birkaç karbon atomunda lokalize
olması da konjugasyonun kırılmasına neden olur. Oluşan bu bozuk yapıya polaron
denir ve yük taşıyıcı olarak tanımlanır. Polaronların polimer zincirleri veya konjuge
bölgeler arasında yer değiştirmesi, hareketliliği azaltarak önemli bir yeniden
düzenleme enerjisi içerir. Bir molekülün ne kadar sert olduğuna bağlı olarak,
geometrik gevşeme, absorpsiyon ve emisyon spektrumları arasında önemli bir Stokes
kayması da üretebilir, bu da OLED'ler için istenen bir durumdur [87].


Organik yarı iletkenlerin dielektrik sabiti ( ɛ ) düşüktür.

Malzeme üzerinde yük depolayabilme yeteneğinin bir ölçüsü olan dielektrik sabiti
organik

yarı iletkenlerde inorganik

yarı iletkenlere göre daha

Örneğin, organik yarı iletken olan pentasen ve PPV'de ɛ

pentasen

düşüktür.

~ 4, ɛ PPV ~ 2

iken inorganik yarı iletken olan silisyum ve GaAs'de ɛ Si ~ 12, ɛ GaAs ~13'dir.
Dolayısıyla düşük dielektrik sabitine sahip organik yarı iletkenlerde elektrik akısı
yüksek, yük depolayabilme kapasitesi düşüktür. π-konjuge moleküllerde uyarılmayla
temel enerji düzeyindeki elektron daha üst enerji seviyesine atlar ve geride bir boşluk
bırakır. Bu boşluk ve elektron Coloumb etkileşimiyle birbirine tutunurlar ve bu yapı
eksiton olarak adlandırılır. Organik yarı iletkenlerde düşük dielektrik sabiti
polaronların ve eksitonların (Frenkel eksitonlar) oluşumuyla karakterize edilir
[59,88]. Organik yarı iletkenlerde eksitonların yarıçapı küçüktür ve güçlü etkileşim
içerindedir. Eksitonlarda etkileşim süresi uzun olursa eksiton moleküler yapı
boyunca hareket eder. Bu eksitonların serbest yük taşıyıcılarına ayrılması oda
sıcaklığında nadiren spontandır (fotovoltaikler için problemdir, OLED'ler için
potansiyel olarak iyidir). Ayrılmazlarsa, organik maddelerdeki eksitonlar tipik olarak
birkaç nanosaniyelik lüminesans ömrü sergilerler [10,47,75].


Organik yarı iletkenlerin depolanması ve işlenmesi kolaydır.

Küçük organik moleküller, yüksek sıcaklıkta, yüksek saflıkta bir işleme gerek
kalmadan nispeten düşük sıcaklıkta vakum altında süblime edilebilir. Çözünürlük,
yapıya esnek doymuş yan gruplar takılarak ve elektronik yapısını önemli ölçüde
etkilemeden değiştirilebilir. Bu nedenle birçok organik molekül mürekkepler halinde
getirilebilir ve çözeltiden işlenebilir. Katı filmleri ise, esnek özellik sergiler ve
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kırılmaya karşı oldukça dirençlidir, bu da onların “plastik elektronik malzeme”
olarak adlandırılmasını sağlar [11].


Moleküller arasında yüklerin taşınması çoğunlukla ''sıçrama” ile gerçekleşir.

Organik yarı iletkenlerde ve özellikle polimerlerde yük transferinin açıklanabilmesi
için iki sorunun cevabı bulunmalıdır. Bunlardan birincisi taşıyıcıların nasıl üretildiği
ve ikincisi ise bu taşıyıcıların nasıl hareket ettikleridir. Organik yarı iletkenlerin
delokalize elektronlardan oluşan konjuge sistem ve moleküller arası elektronik
etkileşimler yük taşıma mekanizmasını belirler.

Organik yarı iletkenlerde yük

transferi çoğunlukla bant teorisi ve sıçrama olarak iki model üzerinden açıklanır. pkonjuge moleküllerin ve polimerlerin elektronik yapısı bağlanma ve karşıt bağlanma
enerji bantları ile karakterize edilir. Bu yapılarda Coloumb etkileşimleri, yük
yakalama ve zincir bozulmaları yapıdaki iyonların yer değiştirmesine dolayısıyla
elektronların potansiyel kuyularında değişikliğe neden olur [89]. Bu deformasyon
''dielektrik polaron'' olarak adlandırılır. Polaron oluşturan moleküllerin güçlü
etkileşimleri, bağlanma ve bağlanma karşıtı etkileşimleri meydana gelir. Bunun
sonucunda, simetrik ve anti-simetrik enerji seviyeleri ortaya çıkar ve yük miktarına
bağlı olarak bu enerji durumları tek veya çift yüklü olabilir. Eğer yapı tek elektronlu
ise bir spin taşır ve bu yapıya polaran, çift elektronlu ise spin içermez ve bu yapıya
bipolaron denir. Bu yapılar dışarıdan bir uyarmaya maruz kaldığında elektron düşük
enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine hareket eder yani molekül temel enerji
durumundan uyarılmış bir duruma geçer. Oluşan elektron ve boşluklar sayesinde
molekül iletken özellik kazanır. Dışarıdan uyarma kesildiğinde elektron yüksek
enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine döner ve bu durumda molekül temel
duruma bozunmuş olur [87,90].
Sıçrama tipi taşıma taşıyıcıların, çoklu bir konjuge bölgeden diğerine, düzensiz
(konjuge olmayan) bir yapı tarafından oluşturulan dielektrik bariyerler üzerinden
aktivasyon sıçraması yaparak ilerlemesidir. Polikonjugat bölgesindeki taşıyıcıların
çekirdeklenmesi ve hareketi aktivasyon enerjisi gerektirmez. Sıcaklıktaki bir artış,
taşıyıcı konsantrasyonunu değiştirmez fakat hareketliliği artırır. Moleküler
kristallerde düşük sıcaklıkta ve yüksek saflıkta bant modeli üzerinden yük taşınırken,
amorf yapılarda sıçrama tipi taşıma gerçekleşir. Bant modeli taşıma düşük
sıcaklıklarda etkisini yükseltirken, sıcaklık arttıkça etkisini azaltır [91, 92].
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Organik yarı iletkenlerin iletkenlikleri elektron taşıyıcı ve boşluk taşıyıcı
moleküllerin katkılanmasıyla artırılabilir. Buna ek olarak, konjuge polimerlerdeki
iletkenlik, yükseltgen ve indirgen özellikteki sübstitüentlerle veya elektron
alıcı/verici radikallerin katkılanmasıyla birkaç kat arttırılabilir. Bir polimerin
katkılanması, elektrokimyasal yöntemle katyon ve anyonlarının oluşturulmasıyla
veya uygun bir reaktif kullanılarak tuzunun hazırlanmasıyla gerçekleştirilebilir
[93,94]. Bir polimerin yükseltgenmesiyle polimer üzerinde pozitif yüklü bir katyon
oluşur ve iletkenlik boşluklar aracılığıyla gerçekleşir ve buna p-tipi yarı iletken
polimer denir. Konjuge polimerin indirgenmesiyle de polimer üzerinde elektron
sayısı artar. Değerlik bandı ve valans bandı arasında polaron veya dipolaron özellikte
yeni bir bant oluşur ve bu durumda bant boşluğunu azaldığından iletkenlik artar. Bu
konjuge polimerler n-tipi yarı iletken polimer olarak adlandırılır [59,95].
Polimerlerin kimyasal katkılanmasında kullanılan malzemelere dopant denir. Dopant
miktarı artırıldıkça polimerin iletkenliği de artar [96].
2.3.4 Organik yarı iletkenlerin uygulama alanları
Organik yarı iletkenler, elektronikte kullanılan inorganik yarı iletkenler ile
karşılaştırıldığında kolay üretim teknolojileri, düşük üretim maliyeti, mekanik
esneklik ve çok yönlü kullanım alanlarına sahip olması gibi birçok avantaja sahiptir
[97]. Çoğu organik madde bir veya daha fazla yaygın çözücüde çözünür. Bu, cihaz
üretiminde maliyetin daha düşük olmasına ve işlenebilirliğin artmasına izin
verir. Ayrıca, cihazların büyük kısmının üretiminde yüksek sıcaklık gerekirken
organik malzemeler çok daha düşük sıcaklıklarda üretilebilir. Organik yarı
iletkenlerin düşük üretim sıcaklığı, silikonun yüksek üretim sıcaklığına dayanamayan
şeffaf plastikler gibi malzemelerde organik cihazlar için substrat seçiminde esneklik
sağlar. Dolayısıyla, organik yarı iletkenleri üretmek yüksek oranda kristalli inorganik
yarı iletkenler üretmekten çok daha ucuzdur [98].
Organik çözücülerde hafif ve yumuşak ve çözünür olan moleküler bileşikler, vakum
işlemleri veya yüksek sıcaklıklar gerektirmeyen kaplama filmi oluşumu ve baskı
teknolojileri kullanılarak üretilen malzemeler ve esnek cihazlar için uygun yapılardır.
(Şekil 2.7).
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Şekil 2.7 : Organik yarı iletkenlerden elde edilen esnek malzemeler [99,100].
Organik yarı iletkenlerin sahip oldukları bu avantajlar, organik ışık yayan diyotlar
(OLED) [101], organik alan etkili transistorler (OFET) [102,103], organik
fotovoltaik piller

(OPV) [104],

organik fotodedektörler (OPD) [105,106],

elektrokromik cihazlar (OECD) [107,108], organik lazerler (OL) [109] ve benzeri
elektronik cihazlarda organik yarı iletkenlerin kullanımını çekici hale getirmektedir.
2.3.4.1 Organik ışık yayan diyotlar (OLED)
OLED'ler, lüminesans özellik gösteren organik malzemelerin kullanıldığı ince film
cihazlardır ve organik elektronik cihazların en önemli sınıfını oluşturur. OLED'ler bir
elektrik ile uyarıldığında ve ışık yayan organik elektrolüminesans materyaller uygun
biçimde üst üste kaplandıklarında yüksek verimli ve uzun ömürlü aygıtlar elde edilir
[110].
OLED'ler, ışın yayma özelliği, yüksek kontrast oranı, hızlı tepki süresi, mükkemmel
ışık verimliliği, tam renk kapasitesi, geniş görüş açısı, güç tüketiminin düşüklüğü,
hafifliği, potansiyel geniş alan renkli ekranları ve özellikle esnekliği sayesinde, düz
paneller için vazgeçilmez olacağı ön görülüyor ve yavaş yavaş dünyada büyük
ölçekli üretim alanlarını oluşturuyor [111] (Şekil 2.8).

Şekil 2.8 : Organik ışık yayan diyotlar [112,113].
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2.3.4.2 Organik alan etkili transistörler (OFET)
OFET'ler, modern devrelerde temel yapı taşıdır ve devrelerin sinyallerini yükseltmek
için veya açma / kapama anahtarları olarak kullanılırlar ve günümüzde kullanım
alanları gittikçe artmaktadır [114].
OFET'ler akıllı pikseller, esnek akıllı kartlar, düşük maliyetli radyo frekansı
tanımlayan (RFID) etiketler, sensör cihazlar, elektronik kartlar için organik entegre
devrelerin önemli bir bileşeni olarak kullanılırlar. OFET'lerin işleme özellikleri ve
kanıtlanmış performansı, geniş kapsamı, düşük sıcaklıkta işleme, mekanik esneklik
özellikleriyle düşük maliyet gerektiren ince film transistör uygulamaları için daha
kullanışlı ve mevcut devrelerde kullanılan malzemelerin yerini alabilecek nitelikte
olduğu kanıtlanmıştır [115](Şekil 2.9).

Şekil 2.9 : Organik alan etkili transistörler [116,117].
2.3.4.3 Organik fotovoltaik hücreler (OPV)
OPV'ler, ışık absorplamak ve yük taşımak için aktif tabaka olarak organik
polimerleri ve küçük molekülleri kullanan güneş hücreleridir. OPV ve organik /
inorganik hibrid güneş pilleri (perovskit güneş pilleri gibi) teknolojisi, düşük
maliyetli, kolay prosesli olması gibi birçok avantajı nedeniyle gelişme potansiyeline
sahip, sürdürülebilir ve yeşil enerji teknolojisi olarak kabul edilir [118].
Bir güneş pili, uygun büyüklükte bir bant aralığı olan bir yarı iletken tabakanın
kullanılmasıyla işlev görür. Yarı iletken üzerinde ışık olduğunda, fotonlar yarı
iletkenin değerlik orbitallerindeki elektronlar tarafından absorplanır. Bu elektronlar
daha sonra iletim yük orbitallerine uyarılır ve bir yük taşıma çifti veya eksitonu
yaratan değerlik bandında delikler bırakır. Böylece elektron-hol çifti oluşur. Güneş
pillerinin tasarımında kullanılan pn yapısının birleşme noktasında bu çift ayrılarak
elektron ve hol ters yönde harekete (delikler p-tipi ve elektronlardan n-tipi içinden
akar) başlar böylece güneş pilinin iki ucunda bir güç çıkışı olur. Bu süreç fotonun
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tekrar yüzeye çarpmasıyla tekrarlanır [119]. OPV araştırmaları, etkili yük ayırma
(artan eksiton difüzyon uzunluğu), yük hareketliliği, kristal yapı ve safsızlıkları en
aza indirgeme gibi parametreleri optimize ederek verimliliği artırmaya odaklanır
[120](Şekil 2.10).

Şekil 2.10 : Organik alan etkili transistörler [121,122].
2.3.4.4 Organik fotodedektörler (OPD)
Fotodetektörler düşük foton seviyelerinin hassas tespitini hedef alır. Son zamanlarda,
OPD'ler geniş spektrum yanıtı [123], düşük karanlık akım yoğunluğu [124] ve
mükemmel foto yanıt özelliğine [125] sahip olmasından dolayı yeni nesil görüntü
sensörü olarak kabul edilir. Ayrıca, geniş uygulama alanı ve esnek şekilli substratlar
üzerinde düşük sıcaklıkta işlenebilirlik, OPD'lerin inorganik yapılar kullanılarak
yapılması imkansız fotodedektörlerin yapılmasına olanak tanır.

Şekil 2.11 : Organik fotodedektörler [126,127].
OPD'ler dijital görüntüleme cihazlarında da kullanılır. OPD'lerin esnekliği ve
hafifliği esnek dijital röntgen dedektörleri, IR OPD görüntüleyicileri veya yarım küre
fotodetektör dizilerini kullanan yapay gözler gibi yeni nesil uygulamalarda benzersiz
bir avantaj sağlar. X-ray görüntüleyicisinde, boyutun hedef nesneye eşit veya daha
büyük olmasını gerektirdiğinden, aktif matris dizisi üzerindeki organik aktif katman
bu uygulamalarda fayda sağlar. Ayrıca OPD ile entegre görüntüleyici, muayene
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edilen hastaların rahatlığını önemli ölçüde artırabilmesi için esnek veya kavisli
formda yapılabilir [105,128] (Şekil 2.11).
2.3.4.5 Organik elektrokromik cihazlar (OECD)
OECD'ler, elektrokimyasal hücre koşulları altında bir voltaj veya akım
uygulandığında renk değiştirme özelliğine sahip olan cihazlardır. Voltajın veya
akımın polaritesi ters çevrildiğinde bu renk değişimi tersine çevrilebilir olmalıdır
[129]. Elektrokromik cihazlar, enerji tasarruflu binalar, düşük güç kullanılan
ekranlar, otomobiller için kendinden karartmalı arka aynalar, akıllı pencereler gibi
birçok üründe geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Elektrokromik cihazlar
genellikle şeffaf iletkenlere sahip çok katmanlı yapılardan, elektrokromik filmlerden,
iyon iletkenlerinden ve iyon depolama filmlerinden oluşur. Elektrokromik filmler ve
şeffaf iletkenler kullanılarak yapılacak yeni cihazların tasarımı ve onların kapsamlı
elektrokimyasal kinetik analizleri dünya çapında aktif çalışma alanlarıdır. Bu
çalışmalarla, elektrokromik cihazların performansının önemli ölçüde artırılması ve
uygulama alanlarının daha fazla genişletilmesi hedeflenmektedir [130] (Şekil 2.12).

Şekil 2.12 : Organik elektrokromik cihazlar [131,132].
2.3.4.6 Organik lazerler (OL)
Yaklaşık 20 yıl önce, amplifiye spontane emisyonun (ASE) ve konjuge polimerlerin
ince filmlerinden optik olarak pompalanan lazerlemenin ilk gösteriminin ardından,
aktif malzemelerden lazer prototiplerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar ve
araştırmalar hızlanmıştır [109]. Birçok araştırma grubu, optik kazanç gösteren ve
iletken olmayan boyaları, yarı iletken oligomerleri, dendrimerleri ve polimerleri
inceleyen yeni moleküllerin geliştirilmesinde aktif rol almıştır ve bu da organik
lazerler için yüksek verimlilik, dalga boyu ayarlanabilirliği ve operasyonel kararlılık
gibi birçok tamamlayıcı özelliğe sahip bir dizi potansiyel aktif molekülün önemli
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ölçüde artmasına yol açmıştır. Ayrıca, sabit durumlu fotolüminesans, ultra hızlı
zamanla

çözülmüş

fotolüminesans,

pompa

ve

güçlü

pompalama

altında

fotolüminesans ölçümleri gibi çeşitli spektroskopik tekniklerle yapılan deneyleri
içeren optik kazanım sürecinin fotofizikleri de çalışılmıştır. Bu, moleküler uyarma ile
nihai spontan ve uyarılmış emisyon arasında meydana gelen fiziksel süreçlerin
derinlemesine anlaşılmasını sağlamıştır. Bütün bunlar, birçok farklı aktif sistem ve
rezonatör kullanarak optik olarak pompalanan organik lazerlerin fizibilitesinin
uygunluğunu kanıtlamıştır ve bu performansların gerçek cihazlara uygulanması için
aşamalı optimizasyonlar yapılmıştır [133]. Son teknoloji lazer eşiği ve operasyonel
stabilitenin gerçek değerleri, optik olarak pompalanan bir organik lazerin, düşük
maliyetli nanofabrikasyon tekniklerini ve ucuz pompalama kaynağını birleştirerek,
düşük maliyetli ve geniş ölçüde ayarlanabilir vaatleri yerine getirerek etkili bir
şekilde gerçekleştirilebileceğini açıkça göstermiştir [134](Şekil 2.13).

Şekil 2.13 : Organik lazerler [135,136].
Bununla birlikte, organik optoelektronik malzemeler, etkinlik, ömür, renk, ebat,
esneklik, paketleme ve üretim süreçleri açısından çözülmesi gereken bazı
problemlere sahiptir. Bu eksiklikler, sanayileşme yönünde organik optoelektronik
cihazların üretilmesini ve teknolojilerin geliştirilmesini önemli ölçüde kısıtlamıştır
[137,138].
OLED teknolojisinin büyük ölçekli uygulamasını gerçekleştirmek için, sadece
malzeme, tasarım ve üretim süreçleri açısından iyileştirilmekle kalmayıp, aynı
zamanda verimliliği ve kararlılığını artırmak, maliyetleri azaltmak için malzeme ve
cihaz yapılarının yenilenmesi gerekir [139]. OPV'ler ise geleneksel inorganik yarı
iletken güneş pillerle karşılaştırıldığında, OPV'nin fotoelektrik dönüşüm verimliliği,
güneş spektral tepki aralığı ve cihaz stabilitesi açısından geliştirilmesi gerekmektedir
[140]. OTFT'nin çalışma voltajı, alan etkisi hareketliliği ve cihaz stabilitesinin daha
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da geliştirilmesi gerekmektedir [141]. Ek olarak, organik optoelektronik fonksiyonel
malzemelere dayanan tek moleküllü cihazlar ve tek elektronlu cihazların daha fazla
araştırılması gerekmektedir [142]. Bu, organik yarı iletken malzeme bilimi ve
nanoelektroniklerin kesişimine ve birleşmesine bağlıdır. Özellikle mekanizma
araştırmasında, organik yarı iletken elektroniklerin araştırması hala geliştirilmektedir.
Organik yarı iletken malzemelerin elektriksel iletim özellikleri ve cihazların
fotoelektrik dönüşüm mekanizması hala keşif aşamasındadır [11] ve hala klasik
inorganik yarı iletken modelleri ile karşılaştırıldığında çözülemeyen birçok sorun
vardır. Bu sorunlar ve sorunların çözümüne yönelik araştırma süreçleri aşağıdaki
gibidir:
(1) Cihaz ve süreç araştırması: OLED teknolojisi, aydınlatma ve arka ışıklar için
beyaz OLED'lerin geliştirilmesine ve ayrıca ekran uygulamaları, mikro ekran
teknolojisi, renklendirme teknolojisi ve esnek ekran OLED teknolojisi için büyük
ölçekli panel teknolojisinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. OPV ve Organik /
inorganik hibrid güneş pili teknolojisi esas olarak güneş pili performansını
iyileştirmeye ve üretim maliyetlerini azaltmaya odaklanır ve OFET teknolojisi
ağırlıklı olarak alan etkisi hareketliliğini iyileştirmeye ve akım oranını değiştirmeye
odaklanır.
(2) Mekanizma araştırması: Organik yarı iletken malzemelerin elektronik yapısının
ve elektrik iletiminin özelliklerinin ve yasalarının detaylı araştırılması, organik
optoelektronik cihazlarda fotoelektrik dönüşüm, taşıyıcı iletimi, enerji transferi ve
kimyasal dönüşümün mekanizmasını ve temel yasalarını netleştirilmesi ve cihaz
arayüzünü derinlemesine anlaşılması sağlar. Fiziksel ve kimyasal özellikler, yeni
organik yarı iletken malzemelerin sentezi ve yeni organik optoelektronik cihazların
geliştirilmesi için bir temel oluşturur.
(3) İnce film paketleme teknolojisi: Esnek organik optoelektronik cihazların
hazırlanmasında paketleme teknolojisi en önemli unsurlardan biridir. Su buharı ve
oksijenin organik maddelerle kimyasal reaksiyonu, organik optoelektronik cihazların
bozunma nedenlerinden biridir. Bu nedenle esnek organik optoelektronik cihazlarla
su buharı ve oksijenin nüfuzunu azaltmak veya önlemek için eksiksiz bir paketleme
teknolojisi gereklidir.
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2.4 Tiyofenler
Tiyofenler ve türevleri, küçük moleküllü organik bileşikler ve polimerler şeklinde
birçok organik elektronik cihazlarda kullanılan önemli yapılardır. İç iletkenliklerinin
iyi olması, esnekliği, türevlendirilerek özelliklerinin değiştirilebilmesi ve katkılama
ile iletkenliklerinin artırılabilmesi bu bileşiklerin organik elektronik cihazlarda yarı
iletken olarak kullanımını artırmıştır [143].
Tiyofen, C4H4S formülüne sahip heteroatom olarak bir sülfürden oluşan beş üyeli
heterosiklik bileşiktir. Tiyofen ve türevleri petrol veya kömürde bulunur. Tiyofen
petrol ya da kömür katranındaki benzen türevlerine eşlik eder. Bu nedenle tiyofen
hem özellik hem koku olarak benzenle benzerlik gösterir [144].
Tiyofen sahip olduğu kükürt atomu üzerindeki bir yalın elektron çifti ve 2 tane π
bağı ile toplamda 6 pi elektronuna sahiptir dolayısıyla aromatikliğin bir göstergesi
olan Hückel Kuralı’na [4n+2] uyar. Tiyofenin benzen halkasına göre aromatikliği
düşük iken kendisi gibi beş üyeli heterosiklik furan ve pirolden daha iyi aromatiklik
özellik sergiler. Şekil 2.14'te furan, pirol ve tiyofen halkaları karşılaştırıldığında; bu
halkalarda yer alan bütün atomların sp2 hibritleşmesi yaptığı ve heteroatomların
(S,N,O) p orbitallerinde bulunan yalın elektron çiftlerinin de rezonansa katıldığı
görülmektedir [145].

Tiyofen

Pirol

Furan

Şekil 2.14 : Tiyofen, pirol, furan bileşiklerinin kimyasal yapısı ve hibrit gösterimi.
Şekil 2.14'te görüldüğü üzere furan ve tiyofen halkasının heteroatomlarında iki tane
yalın elektron çifti varken pirolde bir tane yalın elektron çifti vardır. Bu nedenle pirol
halkasındaki heteroatom (N) elektronlarını halkaya sunar ve dipol momenti
heteroatomdan halkaya doğrudur. Furan ve tiyofende ise rezonansa katılmayan
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ortaklaşmamış elektron çifti nedeniyle dipol momentleri halkadan heteroatoma
doğrudur (Şekil 2.15).

Şekil 2.15 : Tiyofen, pirol ve furan halkalarının dipol momentleri.
Pauling elektronegativitesine göre; kükürt (2.5), oksijen (3.5) ve azota (3.0) göre
daha düşük elektronegativiteye sahiptir. Dipol momentten ve elektronegatiflikten de
anlaşılacağı üzere tiyofenin heteroatomu yalın elektronlarıyla halkanın konjuge
yapısına daha fazla katkı sağlar. Bu nedenle en fazla aromatik özellik sergileyen
tiyofendir [146]. Aynı zamanda tiyofen halkasının Gaussain 09W programında
B3LYP/6-31+G(d,p) temel setiyle hesaplanan Şekil 2.16'daki moleküler elektrostatik
potansiyel haritası (MEP) ve elektron yoğunluk haritasından da görüldüğü üzere
elektronlar neredeyse eşit olacak şekilde halkaya dağılmıştır. MEP haritası
incelendiğinde elektron yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler kırmızı, elektron
yoğunluğunun az olduğu bölgeler mavi olarak görüntülenmektedir. Buna göre
elektron yoğunluğunu halkanın merkezinde toplanmıştır. MEP haritası, molekülün
etkileşim bölgelerinin tespitinde rol oynar. Buna göre bir molekülün MEP haritasında
en negatif bölgesi (kırmızı) elektrofilik atağa yatkınken; en pozitif olduğu bölge
(mavi) nükleofilik atağa yatkındır.

a

b

Şekil 2.16 : Tiyofen halkasının B3LYP/6-31+G(d,p) temel setiyle hesaplanan
moleküler elektrostatik potansiyel (a) ve elektron yoğunluk (b) haritaları.
Tiyofenin kimyasal reaktivitesinin ve reaksiyon bölgelerinin açıklanmasında frontier
orbitaller HOMO ve LUMO önem arz etmektedir. Frontier orbitaller olan en yüksek
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dolu moleküler orbital enerjisi (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbital enerjisi
(LUMO) kimyasal reaksiyonları gerçekleştiği temel orbitallerdir.

Şekil 2.17 : Tiyofen halkasının B3LYP/6-31+G(d,p) temel setiyle hesaplanan en
yüksek dolu moleküler orbitalleri (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbitalleri
(LUMO).
HOMO enerjisi molekülün elektron verme yeteneğinin bir göstergesi (π-donor) iken
LUMO enerjisi molekülün elektron alma (π acceptor) yeteneğinin göstergesidir.
Şekil 2.17'de tiyofen molekülü için ve B3LYP/6-31+G(d,p) temel setiyle ile
hesaplanan HOMO ve LUMO orbitelleri görülmektedir. Buna göre 2,5 konumu
elektrofilik katılmalar için daha aktiftir.
2.4.1 Tiyofenin sentez yöntemleri
Hinsberg tiyofen sentezi
1,2-diketonlardan ve dialkil tiyodiasetattan (yani tiyodiglikolat) ve sodyum veya
potasyum alkoksit varlığında bir δ ‐ lakton ara ürünü aracılığıyla tiyofen karboksilik
asitlerin sentezine Hinsberg reaksiyonu denir (Şekil 2.18).Oluşan esterlerin hidrolizi
ve dekarboksilasyonu ile 3,4-disübstütiye tiyofenler elde edilir [147].

Şekil 2.18 : Tiyofen halkasının Hinsberg yöntemiyle sentez reaksiyonu.
Paal-Knorr tiyofen sentezi
Bir 1,4-dikarbonil bileşiğinin, fosfor pentasülfid [148] veya Lawesson reaktifi(LR)
[149] gibi bir kükürt kaynağının fazlalığının varlığında yoğunlaştırılmasıyla
tiyofenlerin üretilmesine izin verir [150](Şekil 2.19).
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Şekil 2.19 : Tiyofen halkasının Paal-Knorr yöntemiyle sentezi.
Fiesselmann tiyofen sentezi
1,3-dikarbonil bileşikleri ve β-klorovinil aldehitler, tiyoglikolatlar veya aktif metilen
grubuna sahip tiyoller ile reaksiyona girerek tiyofen-2-karboksilik esterleri verirler
[151](Şekil 2.20).

Şekil 2.20 : Tiyofen halkasının Fiesselmann yöntemiyle sentez reaksiyonları.
Gewald aminotiyofen sentezi
Gewald Reaksiyonu, kükürt, bir a-metilen karbonil bileşiği ve bir α-siyanoester
arasında yoğunlaşma yoluyla 2-aminotiyofenlerin bir sentezidir [152,153] (Şekil
2.21).
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Şekil 2.21 : Tiyofenin halkasının Gewald metoduyla sentez reaksiyonu.
Tiyofenin diğer sentez yöntemleri
Tiyofen yukarıdaki yöntemlerin dışında daha birçok sentez yöntemi mevcuttur.
Bunlardan bazıları Şekil 2.22'de gösterilmiştir.

Sulfur Letters, 1993, 273.

Sulfur Letters, 1993, 273.

Org. Lett. 2003, 5, 2195.

Sulfur Letters, 1993, 273.

Liebigs Ann. Chem. 1979, 328.

Org. Lett. 2003, 5, 2195.

Liebigs Ann. 1960, 120.
Şekil 2.22 : Tiyofenin diğer sentez reaksiyonları.
2.4.2 Tiyofenin reaksiyonları
Tiyofen halkası 5 rezonans yapıya sahiptir. Şekil 2.23'te gösterilen bu rezonans
yapıların 4 tanesinde kükürt atomu pozitif yüklüdür.
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Şekil 2.23 : Tiyofenin rezonans yapıları.
Aynı zamanda elektrofilik katılma açısından 2 ve 5 konumu daha aktiftir. Bunun
nedeni 2 ve 5 konumdaki ataklar sonucunda oluşan üç rezonans yapı varken 3,4
konumlarında iki rezonans yapı mevcuttur (Şekil 2.24).

Şekil 2.24 : Tiyofene 2,5 ve 3,4 konumlarından elektrofilik katılma sonucu elde
edilen rezonans yapılar.
Tiyofenin elektrofilik reaktiflerle reaksiyonları
Tiyofen birçok elektrofilik reaktiflerle reaksiyona girer.

Şekil 2.25: Tiyofenin elektrofilik reaktiflerle reaksiyonları.
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Şekil 2.25'te gösterildiği bu reaksiyonlar çoğunlukla daha aktif olan 2 ve 5
konumlarından gerçekleşir [154].
Tiyofenin diğer reaksiyonları: Tiyofenler elektrofilik reaktifler dışında nükleofilik
reaktiflerle, oksitleyici reaktiflerle de reaksiyona girer. Aynı zamanda dimerleşme,
polimerleşme, bitişik halka oluşturma, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarına
da yanıt verir [155,156]. Bu reaksiyonlardan bazıları Şekil 2.26'da gösterilmiştir.

Şekil 2.26 : Tiyofenin diğer reaksiyonları.
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2.5 Ditiyenotiyofenler
Ditiyenotiyofenler, birleşik üç tiyofen halkasından oluşmuş yapılarındaki sülfürden
dolayı elektronca zengin bir yapıya sahip düzlemsel bileşiklerdir [157]. Şekil 2.27'de
gösterildiği gibi DTT’ler yapılarındaki sülfürlerin pozisyonlarına göre altı izomere
sahiptirler [13]. Tablo 4.1'de ditiyenotiyofen izomerlerinin Gaussian 09W programı
yardımıyla B3LYP/6-31+G temel setiyle hesaplanmış verilerinde de görüldüğü üzere
1 nolu izomerin enerjisi daha düşüktür. Dolayısıyla altı DTT izomeri içinde 1 nolu
DTT diğerlerine göre daha kararlıdır ve da çok daha iyi konjugasyona sahiptir. Bu
nedenle çalışmaların çoğunluğu 1 nolu izomer üzerinden yapılmaktadır.

Şekil 2.27 : Ditiyenotiyofen bileşiğinin izomerleri.
2.5.1 Ditiyofenlerin özellikleri
Ditiyenotiyofenler geniş pi konjugasyonuna sahip ve rijit planar yapısı sayesinde iyi
yük transferi, termal ve fotokimyasal olarak kararlılığı, geniş absorpsiyon katsayısı
ve yoğun lüminesans gibi özelliklerin bir araya toplandığı organik yarı iletkenlerdir
[158,159]. Ditiyenotiyofenler (DTT) optoelektronik cihazların yapımında sıklıkla
kullanılmaktadır. DTT'ler floresans, elektrolüminesans, fotokromizm, optik kromofor
ve iyi iletkenlik özellikleriyle OLED, OFET, OPV, OL gibi birçok elektronik ve
optik cihazda kullanılırlar [160,161].
2.5.2 Ditiyenotiyofenlerin sentez yöntemleri
DTT’nin 1 ilk sentezi 1971 yılında Jong ve Janssen tarafından yapılmıştır [162](Şekil
2.28). Bu sentez 3-bromotiyofen’in 7 n-BuLi ve sonrasında (PhSO2)2S ile reaksiyona
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girmesi ve 8'in elde edilmesi ve sonrasında tekrar n-BuLi ile 8’in lityumlanması ve
CuCl2 ile işlem sonucu DTT’nin 1 elde edilmesi basamaklarını içerir. Başka bir
yöntemde ise 3-bromotiyofen 7 n-BuLi ile reaksiyona girmiş sonrasında sülfür ve
tosil klorür (TsCl) eklenerek 9’un oluşması sağlanmıştır. Bu ürünün 3lityumtotiyofen ile reaksiyonu sonrasında n-BuLi ile lityumlandıktan sonra CuCl2 ile
halka kapama gerçekleştirilerek görece düşük verimle (yaklaşık 30%) DTT 1
sentezlenmiştir.

Şekil 2.28 : Ditiyenotiyofen bileşiğinin ilk sentez metotları.
1995 yılında ise türevlendirilmiş bir ditiyenotiyofen halkası sentezlendi [163]. Bu
reaksiyonda monoiyotlanmış 2,3-dimetiltiyofenden başlanarak üç basamakta 4 tane
metil sübstitüenti içeren ditiyenotiyofen elde edilir. Reaksiyonda 10, nikel
katalizörlüğünde dimerleştirilerek 11 elde edildikten sonra dibromlama yapılarak 12
elde edilir. Ürün 12 n-BuLi ile dilityumlama yapılır ve bis(fenilsülfonil)sülfit
kullanılarak tetrametil sübstitüentli ditiyenotiyofen 13 elde edilir (Şekil 2.29).

Şekil 2.29 : Tetrametilditiyenotiyofen bileşiğinin sentez yöntemi.
Jong ve Janssen sentezine benzeyen diğer bir sentez yöntemi de Şekil 2.30'da
gösterilmiştir. Bu yöntemle 2- ve 6- konumlarında trimetilsilil 15, 4-metoksifenil 16
ve asetil 17 grupları olan DTT sentezleri 14 nolu bileşikten başlayarak elde edilmiştir
[164,165].
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Şekil 2.30 : 2,6- disübstitüye DTT sentezleri.
Şekil 2.31'de verilen yöntem ise Jong ve Janssen yönteminden farklılık içeren
sübstitüye olmayan DTT sentezidir [166].

Şekil 2.31 : Dört aşamalı DTT sentezi.
2.6 Alkil Sübstitüentli Ditiyenotiyofenler
Alkil grupları içeren DTT’lerin, rijit yapıya sahip olmaları, moleküllerin
paketlenmesini sağlayacak pozisyona girebilmeleri, kolay film oluşturacak
çözünürlüğe sahip olmaları ve aynı zamanda ısıya dayanıklı olmalarından [167]
dolayı özellikle güneş pillerinde kullanılabilirler. Bunun yanında, şimdiye kadar
sentezi gerçekleştirilen ve çözünürlüğü de yüksek olan [17,168] alkil DTT'lerin,
aşağıda belirtilen literatürlerden de görüleceği üzere uzun sentez basamakları
içermelerinden dolayı kullanım alanlarını sınırlanmıştır. Düz zincirli 12 karbona olan
alkil grupları esas alındığında, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda sadece 6 farklı
alkil grubunu içeren DTT'ler sentezlenebilmiştir (Şekil 2.32).
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R:
CH3
Chem. Mater. 2001, 13, 4112 [169]
C6H13 ve C10H21 J. Org. Chem, 2007, 72, 442 [152,he-zang]
C9H19
Chem. An Asian J., 2015, 10, 1640 [170]
C12H25
Macromolecules, 2011, 44, 9533 [171]
C15H31
Macromolecules, 2011, 44, 690 [172]
i-Bu
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 9093 [173]
Şekil 2.32: Alkil sübstitüentli ditiyenotiyofenler.
Alkil-DTT'lerin sentezinde günümüzde en çok kullanılan yöntem Şekil 2.33'te
verilmiştir [174]. Tetrabromotiyofen’den (18) başlanarak 4 aşamadan oluşmaktadır.
Bu yöntem 3,5-dialkil grupları içeren DTT sentezlerinde de en yaygın kullanılan
yöntemdir. Alkil gruplarının 3- ve 5- konumlarında olmaları DTT’nin, aktif olan, 2ve

6-

konumlarından

polimerleştirilebilmelerini

veya

çeşitli

gruplarla

fonksiyonlaştırılabilmelerini sağlamaktadır. Bunun yanında alkil grupları, rijit yapıda
olan DTT’nin çeşitli organik çözücülerde iyi çözünmesini sağlayarak, cihaz yapım
işlemi sırasında çözücüden film oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır.

Şekil 2.33 : 3,5-dialkil grupları içeren DTT sentez yöntemi.
Alkil grupları içeren DTT'lerin kolay sentezlenebilmeleri kullanım alanlarının
artması açısından oldukça önemlidir. Alkil bağlı DTT'lerin daha az basamakta
sentezlenmesini sağlamak amacıyla; araştırma grubumuzun geliştirdiği ve daha önce
birçok aril grubu bağlı DTT'nin sentezinde kullandığımız metot [175] kullanılmıştır.
3.bölümde açıklanan bu sentez metoduyla 4 basamakta elde edilebilen alkil DTT'ler
2 basamakta elde edilmektedir [18].
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2.7 Polifosforik Asit (PPA)
2.7.1 Polifosforik asitin genel özellikleri
Polifosforik asit, ortofosforik asitlerinlerin ve doğrusal fosforik asitin karışımının
polimerizasyonundan oluşan viskoz, renksiz, kokusuz asittir [176]. Polifosforik asitin
genel yapısı Şekil 2.34'te gösterilmiştir.

Şekil 2.34 : Polifosforik asitin kimyasal yapısı.
PPA'daki en asidik protonların nötralizasyonu 3,8–4,2 pH değerinde gerçekleştirilir
ve her fosfor atomu için güçlü bir asidik protona karşılık gelir. PPA'nın güçlü
dehidrasyon özellikleri, fosforik asit ortamının düşük nükleofilikliği ve orta asiditesi,
bu reaktifin neden bu kadar yaygın olarak kullanıldığını açıklar. PPA'nın diğer
asitlerde görülmeyen en büyük avantajı substratın oksidasyonuna neden olma
eğiliminin düşük olmasıdır ve organik bileşikleri çözebilir. PPA, çok daha zayıf bir
asit olmasına rağmen,% 100 sülfürik asite eşit dehidratasyon oranları göstermiştir
[177]. PPA'nın yüksek bir viskoziteye sahip olması nedeniyle oda sıcaklığında
dökülmesi ve karıştırılması zordur, ancak 60 oC'ın üzerindeki sıcaklıklarda çalışmak
daha kolay hale gelir [178].
2.7.2 Polifosforik asitin reaksiyonları
Polifosforik asit ilk olarak bir halkalaştırma ajanı olarak kabul edilse de daha sonraki
araştırmalarda esterleştirme, hidroliz, asilasyon ve birçok yeniden düzenleme
reaksiyonu için mükemmel bir reaktif olduğu kanıtlandı.
Asitlerin, esterlerin, ketonların, aldehitlerin, asetallerin, alkollerin ve alkenlerin
PPA ile aromatik halka oluşturma reaksiyonları
PPA, aromatik karboksilik asitlerden, bisaromatik karboksilik asitlerden ve
esterlerden halkalaştırma reaksiyonuyla aromatik ve aromatik olmayan ketonları
oluşturur (Şekil 2.35).
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Şekil 2.35: Aromatik halkalardan PPA aracılığıyla ketonlaşma reaksiyonları 20
[179], 21 [180], 22 [181], 23 [182], 24 [183], 25 [184].
PPA'nın aromatik olmayan halka oluşturma reaksiyonları
Siklopentononlar karboksilik asitlerden PPA aracılığıyla iyi bir verimle sentezlenir.
PPA'nın diğer asitlere göre karbon-karbon bağı oluşturma yeteneği daha fazladır
(Şekil 2.36).

Şekil 2.36 : Aromatik olmayan yapılardan PPA aracılığıyla ketonlaşma
reaksiyonları [185].
Alkenil asitlerden sikloheksenon sentezi yapılabilir fakat bu metilsiklopentenon ve
lakton oluşumu da meydana gelebilir (Şekil 2.37).

Şekil 2.37 : Alkenil asitlerden PPA aracılığıyla ketonlaşma reaksiyonları 28 [186],
29 [187].
PPA'nın heteroaromatik bileşikleri oluşturma reaksiyonları
PPA'nın daha asidik veya daha fazla nükleofilik reaktiflerin yerine kullanılma
yeteneği,

çeşitli

heterosiklik

bileşikleri

oluşturmak

için

kullanımını

yaygınlaştırmıştır. Azot, oksijen ve sülfür vb. heteroatomlar içeren bileşiklerden
PPA kullanılarak heteroaromatik bileşikler oluşturulur (Şekil 2.38).
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Şekil 2.38 : PPA aracılığıyla heteroaromatik bileşiklerin oluşum reaksiyonları
30 [188], 31 [189], 32 [190], 33 [191], 34 [192], 35 [193].
PPA'nın diğer reaksiyonlarda kullanımı
PPA yeniden düzenlenme, izomerizasyon ve moleküller arası reaksiyonlarda da
kullanılır (Şekil 2.39).

Şekil 2.39 : PPA aracılığıyla gerçekleştirilen diğer reaksiyonlar 36 [194], 37 [195],
38 [196], 39 [197].
2.8 Poliditiyenotiyofenler
Son zamanlarda, geniş uygulama alanlarıyla (şarj edilebilir pillerin elektrot
malzemeleri veya elektrooptik görüntüleme cihazları, vb.) organik iletken polimerler,
çok sayıda bilimsel çalışmaya konu olmuştur [198].
Organik iletken bir polimeri oluşturan monomerlerin kimyasal yapısının uygun
modifikasyonu, onun polimerinin yük taşıma özelliklerini güçlü bir şekilde etkiler.
Bir polimerin iyi elektriksel iletkenliğe ve spesifik optik özelliklere sahip olması için
gereken moleküler özellikler şunlardır:
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a) polimer omurgasında uzatılmış pi-elektron konjugasyonu
b) yük taşıyıcılarının hareketliliğinin iyi olması
c) düşük enerji aralığı
Uygun heterosiklik yapıların elektrokimyasal polimerizasyonu ile iyi iletkenlik
özelliği sergileyen polimerler oluşturur. Ditiyenotiyofenler, tiyofen yapısı sayesinde
elektrokimyasal olarak polimerleşir [199]. Poliditiyenotiyofenler düşük bant
aralığına sahip, p- ve n- katkılama işlemlerine tabi tutulabilen özelliklere sahiptir.
Bu, elektrokromik ekranlar ve redoks süper kapasitörler gibi cihazlarda uygulanma
olasılığını artırır [200] .
1985'te ilk kez poliditiyenotiyofenin (p-DTT) 0.4 mA-cm-2'lik sabit bir akımda farklı
anyonlarla (X = ClO4-, PF6-) doplanmış hali oluşturuldu. Bu çalışmanın sonuçlarında,
doplanmış p-DTT'nin pil teknolojisi için önemli özelliklere sahip olduğunu aynı
zamanda “Switching time”ın salise düzeyinde olmasıyla, optik belleğinin güçlü
olmasıyla ve kararlılığıyla elektrokromik materyal olarak da kullanılabileceği
kanıtlandı [201].
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3. DENEYSEL KISIM
3.1 Kullanılan Kimyasallar
Reaksiyonlarda kullanılan çözücüler ve başlangıç kimyasalları Aldrich, Acros ve
Merck firmalarından temin edilmiştir. t-BuLi, klorobenzen, N-bromosüksinimid, 2isopropoksi-4,4,5,5-tetrametil1,3,2-dioksaboralan
firmalarından

temin

edilirken,

diklorometan

Sigma
ve

Aldrich
N,N

ve

Acros

dimetilformamid,

tetrahidrofuran, dietileter, polifosforik asit (PPA) Merck’ten alınmıştır. 4dibromotiyofen ve alfa-bromoketonlar tarafımızdan sentez edilmiştir. t-Butil
lityumun neme yüksek duyarlılığından dolayı dietileter ve tetrahidrofuran
kullanılmadan önce metalik sodyum aracılığıyla kurutulmuştur.
3.2 Kullanılan Cihazlar
Karakterizasyon ve yapı tayininde; 1H ve

13

C-NMR spektrumları için Agilent

VNMRS 500 MHz, UV Spektrumları için HITACHI U0080D, CV ölçümleri için
CH-Instruments

400A

and

VersaSTAT3

elektrokimyasal

analiz

cihazları

kullanılmıştır. Kütle spektrumları ise Bruker MICROTOF Q ve Thermo LCQ-Deca
cihazları ile elde edilmiştir.
3.3 Sentez Metotları
3.3.1 Alkil sübstitüentli ditiyenotiyofenlerin sentez metotları
Alkil grupları içeren ditiyenotiyofen (DTT) sentezlerinde uygulanacak yöntem,
grubumuzca geliştirilen fenil ve sübstitüye fenil DTT sentezlerinde başarıyla
uygulanan yöntemdir [202]. Bu yöntemle Alkil-DTT'ler şu şekilde elde edilir: 3,4dibromotiyofenden (40) yola çıkılarak -78 oC sisteminde t-BuLi ile lityumlanan
tiyofene elementer sülfür eklenmekte ve bu işlem tekrarlandıktan sonra alfa-bromo
alkil keton (41a-c) reaksiyon karışımına eklenerek % 28-51 verimle alkil diketonlar
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(42a-c) elde edilmektedir. Daha sonra klorobenzenli ortamda PPA kullanılarak halka
kapama reaksiyonuyla alkil-DTT’ler (43a-c) elde edilmektedir (Şekil 3.1).

Şekil 3.1 : Grubumuzun 3,5-disübstitüye DTT sentez yöntemi.
3.3.2 Alkil-aril sübstitüentli ditiyenotiyofenlerin sentez metotları
Simetrik olmayan 3 ve 5 konumlarına alkil ve aril gruplarının bağlı olduğu ürünleri
sentezlerken alkil DTT'lerin sentezinde kullanılan metodun aynısı kullanılır. Sadece
diketon eldesinin son basamağında alfa bromo alkil keton ve 1-bromoasetofenon her
biri 1.1 eq olacak şekilde sırasıyla eklenir (Şekil 3.2).

Şekil 3.2 : Alkil-aril grupları içeren DDT'lerin sentezi.
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3.3.3

Alkil-aril

ve

alkil

sübstitüentli

ditiyenotiyofenlerin

kenetlenme

reaksiyonları
3.3.3.1 OMeTPA-DOB ile Alkil-DTT-Br'lerin Suzuki kenetlenme reaksiyonları
43a-43b ve 46b bileşiklerinin MeOTPA’nin boronik asit esteri ile kenetlenme
reaksiyonlarında ilk aşamada DTT'ler THF ortamında NBS kullanılarak bromlanır.
Sonraki aşamada borlanmış OMeTPA ve bromlanmış DTT üzerine THF ve K2CO3
çözeltisi ilave edilerek azota doyurulduktan sonra Pd(PPh3)4 hızlıca eklenerek 85 oC’
de 2 günde reaksiyon tamamlanarak Şekil 3.3'deki ürünler elde edilir.

Şekil 3.3 : Alkil DTT-Br ile OMeTPA-DOB'nın kenetlenme reaksiyonu.
3.3.3.2 Tiyofen-DOB ile Alkil-DTT-Br'lerin Suzuki kenetlenme reaksiyonları
47a-47c bileşikleri ve tiyofen-DOB (50) ile kenetlenme reaksiyonunda bileşikler
vakumlanmış reaksiyon tüpüne alınır üzerine THF ve K2CO3 çözeltisi ilave edilerek
azota doyurulduktan sonra Pd(PPh3)4 hızlıca eklenerek 85 oC’de 2 günde reaksiyon
(Suzuki Kenetlenme Reaksiyonu) tamamlanarak Şekil 3.4'deki ürünler elde edilir.

Şekil 3.4 :Alkil DTT-Br ile Tiyofen-DOB'nın kenetlenme reaksiyonu.
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3.3.4 Nonil-DTT-Ditiyofen ve DTNBT'nin elektropolimerizasyon reaksiyonları
Polimerler,

monomerlerin (0.1 M), destekleyici elektrot olarak 0.1 M TBAPF6

içeren asetonitril ve diklorometan (1:3) çözücüsünde 100 mV s−1 tarama hızında
dönüşümlü voltametri kullanılarak elde edildi (Şekil 3.5).

Şekil 3.5 :Alkil DTT'lerin ve DTNBT'nın elektropolimerizasyon reaksiyonları.
3.4 Alkil DTT'lerin Sentezinin Reaksiyon Mekanizmaları
3.4.1 Dianyon oluşum mekanizması
Şekil 3.6'de gösterildiği gibi ilk olarak güçlü bir baz olan t-BuLi kulllanılarak 3,4dibromotiyofenden iki aşamada bromlar uzaklaştırılarak dianyon oluşturulur.

Şekil 3.6 : t-Buli ile 3,4-bromotiyofenden dianyon oluşumu reaksiyon mekanizması.
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3.4.2 Kükürt bağlı dianyon eldesi ve diketon oluşum reaksiyon mekanizması
Dianyon haldeki tiyofen halkasına elementer kükürt eklenmesiyle yeni bir dianyon
yapı elde edilir. Dianyonun her ikisi de brom bağlı ve kısmen pozitif karbon atomuna
atak ederek diketonu oluşturur (Şekil 3.7)

Şekil 3.7 : Kükürt bağlı dianyon eldesi ve diketon oluşum reaksiyon mekanizması.
3.4.3 PPA ile halka oluşum mekanizması: DTT eldesi
Diketondaki karbonil oksijeni PPA aracılığıyla protonlanır. Tiyofenin 2 ve 5
numaralı karbonu karbonil karbonuna atak ederek halkayı oluşturur. Sonraki
aşamada molekülden sırasıyla su ayrılması ve proton koparılmasıyla DTT elde edilir
(Şekil 3.8).

Şekil 3.8 : PPA kullanılarak diketondan DTT eldesi için reaksiyon mekanizması.
3.4.4 DTT'nin bromlama reaksiyon mekanizması
-15 oC ve karanlık ortamda yapılan bu reaksiyonda DTT'nin elektroaktif karbonları,
seçici bağlanma gösteren NBS'nin kısmen pozitif yüklü Br atomuna atak eder.
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Sonrasında dioksoprolidinid anyonu DTT'deki protonu koparır. Ve bu durum iki kez
tekrarlandığında iki taraftan bromlanmış DTT elde edilir (Şekil 3.9).

Şekil 3.9 : DTT'nin bromlanma reaksiyon mekanizması.
3.4.5 Tiyofen-DOB'un sentezinin reaksiyon mekanizması
n-buLi tiyofenden proton kopararak anyon oluşturur. Oluşan anyon dioksaboloranın
bor atomuna atak ederek pinakolboriltiyofeni (tiyofen-DOB) oluşturur. (Şekil 3.10)

Şekil 3.10 : Tiyofen-DOB sentez mekanizması.
3.4.6 Suzuki kenetlenme reaksiyon mekanizması
Bromlanmış DTT ve borlanmış OMeTPA üzerinden Suzuki kenetlenme reaksiyonu
üzerinden OMeTPA-DTT ürününü oluşturmaktadır. Bu kenetlenme reaksiyonda
Pd0(PPh3)4 katalizör olarak görev yaparkan K2CO3 ortamın bazikliğinden
sorumludur. Reaksiyon mekanizması Şekil 3.11'de gösterilmiştir.
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Şekil 3.11 : Alkil-DTT-OMeTPA'nın sentezinin mekanizması.
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3.5 Sentezi Yapılan Bileşikler ve Yapı Tayini
3.5.1 2,3,4,5-Tetrabromotiyofen sentezi (18)

Şekil 3.12: 2,3,4,5-tetrabromotiyofen sentezi.
İki boyunlu 500 ml’lik reaksiyon balonuna 25,2 g (0,3 mol, 24 ml ) tiyofen ve 250 ml
kloroform eklendi. 100,4 ml Br2 (1,95 mol) mezür yardımı ile damlatma hunisine
alındı ve 0 oC'de 6 saat süreyle damlatma işlemi sürdürüldü. Açığa çıkan HBr gazı
bir Na2CO3 tuzağı ile tutuldu. Damlatma işleminin bitmesinin ardından 4 saat kadar
karışma islemi devam etti ve buz banyosu alınarak reaksiyon kabı altına yağ banyosu
yerleştirildi. Reaksiyon 5 saat 90 oC de geri soğutucu altında ısıtıldı. 5 saat karıştırma
işleminden sonra reaksiyon içeriğine metanol dökülerek beyaz kristallerin çökmesi
sağlandı. Bu aşamadan sonra iki yöntemle tetrabromotiyofen saflaştırıldı:
1-) Beyaz kristalleri içeren karışıma su trompu ile vakum uygulanarak fazla bromun
reaksiyon karışımdan uzaklaştırılması sağlandı. Soğuk metanol ile yıkama
gerçekleştirildi. Metanol ile kristallendirme yapıldı. 92% verimle ürün elde edildi.
2-) Ürünün heksan:su ile ekstraksiyon yapılarak tetrabromotiyofenin heksana
geçmesi sağlandı. Heksanın kendiliğinden uçmasıyla 91% verimle ürün elde edildi.
3.5.2 3,4-Dibromotiyofenin sentezi (40)

Şekil 3.13 : 3,4-dibromotiyofen sentezi.
250 ml'lik 2 boyunlu balona 25:50 ml asetik asit:su karışımı ve 31,79 gr (79,61
mmol) tetrabromotiyofen eklendi. Üzerine kısım kısım 16,83 gr (257,3 mmol) toz
halindeki çinko metali eklendi. Dean-Stark düzeneği balonun üzerine kurularak 120
o

C 'de bir gece refluks edildi. Ürün Dean Stark düzeneğine bağlı yan balonda birikti.

Yan balonda biriken karışım su ve diklorometan ile ekstrakte edildikten sonra 82 %
verimle ürün elde edildi.
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3.5.3 Alkil-DTT'lerin sentezi
3.5.3.1 1-Bromoundekan-2-on'un sentezi (41a)

Şekil 3.14 : 1-Bromoundekan-2-on sentezi.
-15 oC’de 100 ml metanol içerisinde 10g (72 mmol, 12.1 ml) 2-undekanon eklendi.
Üzerine 9,48 g (59,31 mmol, 3.055 ml) Br2 yavaş yavaş damlatıldı. Karışım 1 saat
00C’de, 1 saatte oda sıcaklığında karıştırıldıktan sonra 20 ml su + 35 ml sülfürik asit
çözeltiye eklendi. 24 saat karıştırıldıktan sonra reaksiyonda oluşan beyaz kristaller
süzülerek alındı. Ürün tekrar heksanda çözülerek sodyum sülfatla kurutuldu. Heksan
kendiliğinden (evaporatör kullanılmamalı) uçtuktan sonra 91% verimle (13,32 g) saf
1-bromo undekan-2-on elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 3.57 (s, 2H), 2.57 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 1.63 – 1.56 (m,

2H), 1.34 – 1.22 (m, 12H), 0.88 (t, J = 7.0 Hz, 3H).
13

C NMR (500 MHz, cdcl3) δ 205.5, 47.96, 41.47, 31.83, 29.40, 29.36, 29.24, 29.12,

23.77, 22.64, 14.08
3.5.3.2 1-1'-(tiyofen-3,4-diilbis(sulfanedil)bis(undekan-2-on)‘un sentezi (NonilDiketon)(42a)

Şekil 3.15 : Nonil-Diketon sentezi.
2,42 g (1,11 ml, 10 mmol) 3,4-dibromotiyofen, -78 oC'de ve azot altındaki 50 ml
kuru dietileterde çözüldü. 15 dk sonra 5.79 ml (1.1 eq) t-buLi eklendi. 30 dk sonra
elementer S (S8) eklendi. 45 dk sonra yine aynı miktarda ve aynı sürelerde t-BuLi ve
elementer sülfür (S8) eklendi. 90 dk sonra 5,73 g (2.3 eq) 1-bromoundekan-2-on
49

eklendi. Eklemeden 4 saat sonra -78 oC sistemi kapatılarak azot altında bir gece
karışmaya bırakıldı. Ertesi gün eterin uçması sağlandıktan sonra ekstraksiyon yapıldı.
Organik faz sodyum sülfat ile kurutulduktan sonra 40:1 oranında heksan: etilasetat
ile kolon yapıldı. (51% maks.verim)
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.25 (s, 2H), 3.65 (s, 4H), 2.57 (t, J = 6.7, 4.0 Hz, 4H),

1.59 – 1.55 (m, 4H), 1.28 – 1.24 (m, 24H), 0.89 (t, J = 7.1 Hz, 6H)
13

C NMR (500 MHz, cdcl3) δ 205.41, 131.64, 126.29, 44.10, 40.91, 31.85, 29.40 ,

29.36, 29.25, 29.12, 23.82, 22.65, 14.09
3.5.3.3 3,5-dinonilditiyeno [2,3-b:2',3'-d]tiyofen’in sentezi (Nonil-DTT)(43a)

Şekil 3.16 : Nonil-DTT'nin sentezi.
10 ml klorobenzende çözünmüş 0.7 g (1,44 mmol) nonil diketon, 135 oC'deki 7,76 g
(55 eq, 79 mmol) polifosforik asit (PPA) + 5 ml klorobenzen içerisine boşaltıldıktan
sonra 4 gün geri soğutucu altında karışmaya bırakıldı. Daha sonra klorobenzenin
düşük basınçta kendiliğinden uçması beklendi. Son karışım sodyum bikarbonatlı
(NaHCO3) su ve DCM ile ekstraksiyon yapıldı. Organik faz alınarak heksanla kolan
yapıldı. 53% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 6.97 (s, 2H), 2.79 (t, J = 7.7 Hz, 4H), 1.88 – 1.80 (m,

4H), 1.50 – 1.31 (m, 24H), 0.98 (t, J = 6.9 Hz, 6H)
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 141.43, 136.18, 130.79, 120.08, 32.01, 29.78, 29.66,

29.52, 29.47, 29.44, 28.80, 22.79, 14.22.
3.5.3.4 1-Bromononan-2-on'un sentezi(41c)

Şekil 3.17 : 1-Bromononan-2-on sentezi.
-15 oC’de 110 ml metanol içerisinde 10.67g (75 mmol, 13 ml) 2-nonanon eklendi.
Üzerine 13.17 g (83 mmol, 4.3 ml) Br2 yavaş yavaş damlatıldı. Karışım 1 saat 0 oC’
de, 1 saatte oda sıcaklığında karıştırıldıktan sonra 20 ml su+35 ml sülfürik asit
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çözeltiye eklendi. 24 saat karıştırıldıktan sonra reaksiyonda oluşan ürün heksan ile
ekstraksiyon yapıldı. Organik faz içerisine sodyum sülfat eklenerek çözelti
kurutuldu. Heksanın uçtuktan ürün kogelrohr cihazında kaynama noktası farkından
yararlanılarak saflaştırıldı ve 70% verimle 1-bromononan-2-on elde edildi.
H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 3.73 (s, 2H), 2.43 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 1.43 – 1.35 (m,
2H), 1.18 – 1.02 (m, 8H), 0.66 (t, J = 3.5Hz, 3H).
3.5.3.5 1-1'-(tiyofen-3,4-diilbis(sulfanedil)bis(heptan-2-on)‘un sentezi (HeptilDiketon)(42c)

Şekil 3.18 : Heptil-Diketon sentezi.
2 g (0.92 ml , 8.2 mmol) 3,4-dibromotiyofen, -78 oC'de ve azot altındaki 50 ml kuru
dietileterde çözüldü. 15 dk sonra 5.35 ml (1.1 eq) t-buLi eklendi. 30 dk sonra 0.3g
(1.1 eq) elementer S (S8) eklendi. 45 dk sonra yine aynı miktarda ve aynı sürelerde tBuLi ve elementer sülfür (S8) eklendi. 90 dk sonra 4,16 g (2.3 eq) 1-bromononan-2on eklendi. Eklemeden 4 saat sonra -78 oC sistemi kapatılarak azot altında bir gece
karışmaya bırakıldı. Ertesi gün eterin uçması sağlandıktan sonra ekstraksiyon yapıldı.
Organik faz sodyum sülfat ile kurutulduktan sonra 40:1 oranında heksan: etilasetat
ile kolon yapıldı (Maks. 46% verim).
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.24 (s, 2H), 3.64 (s, 4H), 2.59 – 2.54 (m, 4H), 1.56 –

1.52 (m, 4H), 1.31 – 1.21 (m, 16H), 0.87 (t, J = 3.5 Hz, 6H).
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 205.53, 131.63, 126.27, 44.09, 40.90, 31.63, 29.06,

29.00, 23.82, 22.58, 14.05.
3.5.3.6 3,5-diheptilditiyeno [2,3-b:2',3'-d]tiyofen’in sentezi (Heptil-DTT)(43c)
5 ml klorobenzende çözünmüş 0.4 g (0.8 mmol) heptil diketon, 135 oC'deki 5,2 g (60
eq, 53 mmol) polifosforik asit (PPA) + 5 ml klorobenzen içerisine boşaltıldıktan
sonra 4 gün geri soğutucu altında karışmaya bırakıldı. Daha sonra klorobenzenin
düşük basınçta kendiliğinden uçması beklendi. Son karışım sodyum bikarbonatlı
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Şekil 3.19 : Heptil-DTT sentezi.
(NaHCO3) su ve DCM ile ekstraksiyon yapıldı. Organik faz alınarak heksanla kolan
yapıldı. 42% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.06 (s, 2H), 2.73 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 1.82 – 1.74 (m,

2H), 1.44 – 1.33 (m, 16H), 0.96 (t, J = 7.0 Hz, 6H).
3.5.3.7 1-Bromooktan-2-on sentezi(41b)

Şekil 3.20 : 1-Bromooktan-2-on sentezi.
Yaklaşık -15 oC’de 100 ml metanol içerisinde 7.53g (58 mmol, 9.2 ml) 2-oktanon
eklendi. Üzerine 10.07 g (63 mmol, 3.2 ml) Br2 yavaş yavaş damlatıldı. Karışım 1
saat 0 oC’de, 1 saatte oda sıcaklığında karıştırıldıktan sonra 20 ml su+35 ml sülfürik
asit çözeltiye eklendi. 24 saat karıştırıldıktan sonra reaksiyonda oluşan ürün heksan
ile ekstraksiyon yapıldı. Organik faz içerisine sodyum sülfat eklenerek çözelti
kurutuldu. Heksan uçtuktan ürün kogelrohr cihazında kaynama noktası farkından
yararlanılarak saflaştırıldı ve 72% verimle 1-bromooktan-2-on elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 3.78 (s, 2H), 2.49 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 1.45 (dt, J = 14.8,

7.4 Hz, 2H), 1.18 – 1.11 (m, 6H), 0.74 (t, J = 4.8 Hz, 3H).
3.5.3.8

1-1'-(tiyofen-3,4-diilbis(sulfanedil)bis(heksan-2-on)‘un sentezi (Heksil-

Diketon)(42b)

Şekil 3.21 : Heksil-Diketon sentezi.
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1.97 g (0.9 ml, 8.1 mmol) 3,4-dibromotiyofen, -78 oC'de ve azot altındaki 50 ml
kuru dietileterde çözüldü. 15 dk sonra 5.8 ml (1.1 eq) t-buLi eklendi. 30 dk sonra
0.28g (1.1 eq) elementer S (S8) eklendi. 45 dk sonra yine aynı miktarda ve aynı
sürelerde t-BuLi ve elementer sülfür (S8) eklendi. 90 dk sonra 4 g (2.4 eq) 1bromooktan-2-on eklendi. Eklemeden 4 saat sonra -780C sistemi kapatılarak azot
altında bir gece karışmaya bırakıldı. Ertesi gün eterin uçması sağlandıktan sonra
ekstraksiyon yapıldı. Organik faz sodyum sülfat ile kurutulduktan sonra 30:1
oranında heksan: etilasetat ile kolon yapıldı ve 43% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.24 (s, 2H), 3.64 (s, 4H), 2.55 (t, J = 7.0 Hz, 4H), 1.62

– 1.56 (m, 6H), 1.32 – 1.24 (m, 12H), 0.88 (t, J = 6.9 Hz, 6H).
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 205.40, 131.64, 126.26, 44.10, 40.89, 31.52, 28.77,

23.76, 22.45, 14.00.
3.5.3.9 3,5-diheksilditiyeno [2,3-b:2',3'-d]tiyofen’in sentezi (Heksil-DTT)(43b)

Şekil 3.22 : Heksil-DTT sentezi.
5 ml klorobenzende çözünmüş 0.42 g (1 mmol) heksil diketon, 135 oC'deki 5,4 g (55
eq, 55 mmol) polifosforik asit (PPA) + 5 ml klorobenzen içerisine boşaltıldıktan
sonra 4 gün geri soğutucu altında karışmaya bırakıldı. Daha sonra klorobenzenin
düşük basınçta kendiliğinden uçması beklendi. Son karışım sodyum bikarbonatlı
(NaHCO3) su ve DCM ile ekstraksiyon yapıldı. Organik faz alınarak heksanla kolon
yapıldı. 48% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 6.95 (s, 2H), 2.75 (t, J = 6.4 Hz, 4H), 1.81 – 1.75 (m,

4H), 1.34 (dt, J = 6.9, 3.3 Hz, 12H), 0.93 – 0.89 (m, 6H).
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 141.39, 136.17, 130.70, 120.06, 31.61, 29.71, 29.04,

28.69, 22.61, 14.10.
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3.5.3.10 1,1'-(tiyofen-3,4-diilbis(sulfanediil))bis(propan-2-on)'un sentezi (MetilDiketon)(57)

Şekil 3.23 : Metil-Diketon sentezi.
1.5g (6.2 mmol) 3,4-dibromotiyofen, -78 oC'de ve azot altındaki 40 ml kuru
dietileterde çözüldü. 15 dk sonra 4.4 ml (1.1 eq) t-buLi eklendi. 30 dk sonra 0.22g
(1.1 eq) elementer S (S8) eklendi. 45 dk sonra yine aynı miktarda ve aynı sürelerde tBuLi ve elementer sülfür (S8) eklendi. 90 dk sonra 1.32 g (1.15ml 2.3 eq) 1kloroaseton eklendi. Eklemeden 4 saat sonra -78 oC sistemi kapatılarak azot altında
bir gece karışmaya bırakıldı. Ertesi gün eterin uçması sağlandıktan sonra
ekstraksiyon yapıldı. Organik faz sodyum sülfat ile kurutulduktan sonra 30:1
oranında heksan: etilasetat ile kolon yapıldı ve 21% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.26 (s, 2H), 3.65 (s, 4H), 2.30 (s, 6H).

3.5.3.11 3,5-dimetilditiyeno [2,3-b:2',3'-d]tiyofen’in sentezi (Metil-DTT)(58)

Şekil 3.24 : Metil-DTT sentezi.
5 ml klorobenzende çözünmüş 0.25 g (0.96 mmol) metil diketon, 1350 C'deki 5,64 g
(60 eq, 57 mmol) polifosforik asit (PPA) + 5 ml klorobenzen içerisine boşaltıldıktan
sonra 3 gün geri soğutucu altında karışmaya bırakıldı. 3.günün sonunda hiç ürün
oluşmadığı gözlemlendiğinden süre 5 güne uzaltıldı fakat yine ürün oluşumu
gözlenmedi.
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3.5.4 Alkil-Aril-DTT'lerin sentezi
3.5.4.1 1-((4-((2-okso-2-feniletil)tiyo)tiyofen-3-il)tiyo)undekan-2-on'un sentezi
(Fenil-Nonil-Diketon)(45)

Şekil 3.25 : Fenil-Nonil-Diketon sentezi.
1.5g (6.2 mmol) 3,4-dibromotiyofen, -78 oC'de ve azot altındaki 40 ml kuru
dietileterde çözüldü. 15 dk sonra 4.4 ml (1.1 eq) t-buLi eklendi. 30 dk sonra 0.22g
(1.1 eq) elementer S (S8) eklendi. 45 dk sonra yine aynı miktarda ve aynı sürelerde tBuLi ve elementer sülfür (S8) eklendi. 60 dk sonra 1.7 g (1.1 eq) 1-bromo-2undekanon eklendi. 45 dakika sonra ise 1.63 g 1-bromoasetofenon eklendi.
Eklemeler bittikten 6 saat sonra -78 oC sistemi kapatılarak azot altında bir gece
karışmaya bırakıldı. Ertesi gün eterin uçması sağlandıktan sonra ekstraksiyon yapıldı.
Organik faz sodyum sülfat ile kurutulduktan sonra 25:1 oranında heksan: etilasetat
ile kolon yapıldı ve 21% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.92 (dd, J = 8.4, 1.2 Hz, 2H), 7.60 – 7.56 (m, 1H),

7.48 – 7.44 (m, 2H), 7.30 (d, J = 3.3 Hz, 1 H), 7.22 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 4.25 (s, 1H),
3.65 (s, 1H), 2.55 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 1.59 – 1.51 (m, 2H), 1.29 – 1.23 (m, 12H), 0.88
(t, J = 7.0 Hz, 3H).
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 205.54, 193.98, 135.43, 133.49, 132.48, 130.97,

128.67, 128.65, 128.27, 125.68, 44.06, 41.19, 40.92, 31.88, 29.40, 29.35, 29.24,
29.11, 23.81, 22.65, 14.11.
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3.5.4.2 3-nonil-5-fenilditiyeno[3,2-b:2',3'-d]tiyofen'in sentezi (Fenil-Nonil-DTT)
(46)

Şekil 3.26 : Fenil-Nonil-DTT sentezi.
5 ml klorobenzende çözünmüş 0.18 g (0.41 mmol) fenil nonil diketon, 135 oC'deki
2,4 g (60 eq, 24 mmol) polifosforik asit (PPA) + 5 ml klorobenzen içerisine
boşaltıldıktan sonra 3 gün geri soğutucu altında karışmaya bırakıldı. Daha sonra
klorobenzenin düşük basınçta kendiliğinden uçması beklendi. Son karışım sodyum
bikarbonatlı (NaHCO3) su ve DCM ile ekstraksiyon yapıldı. 38% verimle ürün elde
edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.79 (dt, J = 8.2, 1.6 Hz, 1H), 7.53 – 7.48 (m, 2H), 7.42

– 7.38 (m, 1H), 7.27 (s, J = 2.9 Hz, 1H), 7.00 (s, 1H), 2.77 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 1.79
(dt, J = 15.3, 7.7 Hz, 2H), 1.35 – 1.24 (m, 12H), 0.89 (t, J = 3.5 Hz, 3H).
3

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 141.8, 139.4, 136.23, 135.82, 134.66, 131.66, 130.50,

129.01, 127.83, 126.55, 120.78, 120.63, 31.89, 29.73, 29.54, 29.40, 29.36, 29.32,
28.74, 22.68, 14.12.
3.5.5 Diğer sentezler
3.5.5.1 2,6-dibromo 3,5-dinonilditiyeno [2,3-b:2',3'-d]tiyofen’in sentezi (NonilDTT-Br)(47a)

Şekil 3.27 : Nonil-DTT-Br sentezi.
0,3 g (0,67 mmol) nonil-DTT balona alındıktan sonra -15 oC'deki buz sistemine
yerleştirildi ve üzerine 15 ml THF'de çözünmüş 0.26 g NBS yavaş yavaş damlatıldı.
Karanlık ortamda 6 saat karıştırıldıktan sonra THF'ın uçması sağlandı. Daha sonra
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DCM ve su ile ekstraksiyon yapıldı. Heksan ile kolon yapıldı. 61% verimle ürün elde
edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 2.74 (t, 4H), 1.75 – 1.69 (m, 4H), 1.36 – 1.27 (m, 24H),

0.90 (t, J = 8.4 Hz, 6H).
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 138.81, 135.21, 129.06, 108.72, 31.89, 29.50, 29.35,

29.30, 29.29, 29.04, 28.09, 22.68, 14.11.
3.5.5.2 2,6-dibromo 3,5-diheksilditiyeno [2,3-b:2',3'-d]tiyofen’in sentezi (HeksilDTT-Br)(47b)

Şekil 3.28 : Heksil-DTT-Br sentezi.
0,6 g (1,6 mmol) nonil-DTT balona alındıktan sonra -15 oC'deki buz sistemine
yerleştirildi ve üzerine 15 ml THF'de çözünmüş 0.64 g NBS yavaş yavaş damlatıldı.
Karanlık ortamda 6 saat karıştırıldıktan sonra THF'ın uçması sağlandı. Daha sonra
DCM ve su ile ekstraksiyon yapıldı. Heksan ile kolon yapıldı. 52% verimle ürün elde
edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 2.74 (t, 2H), 1.75 – 1.69 (m, 2H), 1.36 – 1.32 (m, 12H),

0.91 (t, J = 8.4 Hz, 3H).
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 138.81, 135.21, 129.06, 108.73, 31.56, 29.05, 28.99 ,

28.09, 22.59, 14.09.
3.5.5.3 2,6-dibromo-3-nonil-5-fenilditiyeno[3,2-b:2',3'-d]tiyofen'in sentezi (FenilNonil-DTT-Br)(47c)

Şekil 3.29 : Fenil-Nonil-DTT-Br sentezi
0,061 g (0,15 mmol) fenil-nonil-DTT balona alındıktan üzerine 8 ml THF eklenerek
çözüldü. -15 oC'deki buz sistemine yerleştirildi ve üzerine 8 ml THF'te çözünmüş
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0.06 g NBS yavaş yavaş damlatıldı. Karanlık ortamda 5 saat karıştırıldıktan sonra
THF'ın uçması sağlandı. Daha sonra DCM ve su ile ekstraksiyon yapıldı. Heksan ile
kolon yapıldı. 76% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.70 (dd, J = 5.2, 3.2 Hz, 1H), 7.53 (t, J = 7.5 Hz, 1H),

7.48 – 7.44 (m, 1H), 2.74 – 2.70 (m, 2H), 1.72 – 1.65 (m, 2H), 1.30 – 1.25 (m, 6H),
0.88 (t, J = 7 Hz, 3H).
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 139.34, 139.21, 135.32, 134.76, 133.31, 129.39,

128.95, 128.84, 128.61, 128.58, 109.22, 108.41, 31.86, 29.71, 29.47, 29.32, 29.27,
29.26, 28.06, 22.65, 14.10.
3.5.5.4 4-Bromo-N,N-bis(4-Metoksifenil) Anilin’in sentezi (OMeTPA-Br)(55)

Şekil 3.30 : OMeTPA-Br sentezi.
2,8 g 4-bromoanilin, 16,5 g 4-iodoanisol, 5,5 g t-BuOK, 125 mg CuI ve 187 mg Di-tbut-dipridil tartılarak bir balona konuldu ve 30 dk vakumlandı. Daha sonra azot
altında kuru toluen eklendi. Karışım 120

o

C’de azot altında geri soğutucu

kullanılarak 24 saat karıştırıldı. Toluen uzaklaştırıldıktan sonra DCM ve su ile
ekstraksiyon yapıldı. Heksan ile de kolon yapılarak 34% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.27 – 7.23 (m, 2H), 7.06 – 7.02 (m, 4H), 6.95 – 6.92

(m, 1H), 6.88 – 6.85 (m, 1H), 6.85 – 6.79 (m, 4H), 3.81 (s, 6H).
3.5.5.5 4-metoksi-N-(4-metoksifenil)-N-(4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2 dioksaborolan
-2-il)fenil)anilin'in Sentezi (OMeTPA-DOB)(48)

Şekil 3.31 : OMeTPA-DOB sentezi.
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2,15 g 4-bromo-N,N-bis(4-metoksifenil)anilin -78 oC’de azot altındaki kuru eterin
içerisine ilave edildi. 20 dk sonra n-BuLi şırınga yardımıyla eklendi. 45 dk sonra 2isopropoksi 4,4,5,5-tetrametildioksoboralan çözeltiye hızlı bir şekilde eklendi. 30 dk
sonra -78 oC sistemi kapatıldı. Ertesi gün eter uçurulduktan sonra ekstraksiyon
yapıldı. Madde heksanda kristallendirildi. 84% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.62 – 7.59 (m, 2H), 7.09 – 7.05 (m, 4H), 6.89 – 6.86

(m, 2H), 6.86 – 6.82 (m, 4H), 3.80 (d, J = 2.9 Hz, 6H), 1.33 (d, J = 3.9 Hz, 12H).
3.5.5.6 4,4'-(3,5-dinonilditiyeno[3,2-b:2',3'-d]tiyofen-2,6-diil)bis(N,N-bis(4metoksi fenilanilin) sentezi (Nonil-DTT-OMeTPA)(49a)

Şekil 3.32 : Nonil-DTT-OMeTPA sentezi.
0.06 g Nonil-DTT-Br ve 0.1 g OMeTPA-DOB reaksiyon tüpüne alınarak
vakumlandı. Azot altında 5 ml’lik (1,35 g K2CO3) potasyum karbonat çözeltisi ve 40
ml THF eklendi. 10 dk karıştırıldıktan sonra 0.1 g Pd(PPh3)4 katalizörü eklendi. Azota
doyurulduktan sonra 85 oC’de 2 gün karışmaya bırakıldı. Daha sonra madde Celite’ten
geçirildi. 1:2 oranında diklorometan ve heksan ile kolon yapıldı. Madde saf olarak elde
edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.28 (d, J = 8.7 Hz, 4H), 7.12 (d, J = 8.8 Hz, 8H), 6.96

(d, J = 8.4 Hz, 4H), 6.89 – 6.85 (m, 8H), 3.82 (s, 12H), 2.81 (t, 4H), 1.78 (dt, J =
15.4, 7.6 Hz, 4H), 1.33 – 1.22 (m, 24H), 0.88 (t, J = 6.9 Hz, 6H).
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 156.16, 140.40, 135.73, 131.05, 129.76, 127.09,

126.93, 126.50, 119.67, 118.62, 114.76, 114.69, 55.49, 31.90, 29.69, 29.57, 29.53,
29.33, 29.32, 24.82, 22.67, 14.11.
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3.5.5.7 4,4'-(3,5-diheksilditiyeno[3,2-b:2',3'-d]tiyofen-2,6-diil)bis(N,N-bis(4metoksi fenil)anilin) sentezi (Heksil-DTT-OMeTPA)(49b)

Şekil 3.33 : Heksil-DTT-OMeTPA.
0.07 g Heksil-DTT-Br ve 0.06 g OMeTPA-DOB reaksiyon tüpüne alınarak
vakumlandı. Azot altında 5 ml’lik (1,35 g K2CO3) potasyum karbonat çözeltisi ve 40
ml THF eklendi. 15 dk karıştırıldıktan sonra 0.015 g Pd(PPh3)4 katalizörü eklendi.
Azota doyurulduktan sonra 85 oC’de 2 gün karışmaya bırakıldı. Daha sonra madde
Celite’ten geçirildi. 1:2 diklorometan:heksan ile kolon yapıldı. Madde saf olarak elde
edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.29 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 7.12 (d, J = 8.5 Hz, 4H), 6.96

(d, J = 7.8 Hz, 2H), 6.87 (d, J = 8.9 Hz, 4H), 3.82 (s, 6H), 2.84 – 2.79 (m, 2H), 1.78
(dt, J = 14.8, 7.3 Hz, 2H), 1.33 – 1.26 (m, 6H), 0.89 (t, J = 6.0 Hz, 3H).
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 156.10, 140.58, 135.73, 131.06, 129.77, 127.10,

126.91, 126.50, 119.71, 118.62, 114.76, 114.69, 55.49, 31.54, 29.28, 29.11, 24.82,
22.61, 14.10.
3.5.5.8 4,4,5,5-Tetrametil-2-(2-tienil)-1,3,2-dioksaborolan sentezi (Tiyofen-DOB)
(50)

Şekil 3.34 : Tiyofen-DOB sentezi.
3 g (36 mmol, 2,86 ml) tiyofen, -78 oC'de ve azot altındaki 50 ml kuru THF‘te
çözüldü. 15 dk sonra 16 ml (1.1 eq, 2.5M ) n-BuLi eklendi. 45 dk sonra 7.95 ml (1.1
eq) 2-isopropoksi 4,4,5,5-tetrametildioxoboralan sisteme hızlı bir şekilde eklendi. 24
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saatlik karışmadan sonra THF uzaklaştırıldı ve üzerine kloroform eklendi. Güçlü bir
karıştırma altında 5N HCl eklendikten sonra organik faz alınarak Na2SO4 eklendi.
Solvent uzaklaştırıldıktan sonra heksan içerisinde yeniden kristallendirildi. 53%
verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.67 (d, J = 3.4 Hz, 1H), 7.65 (dd, J = 4.7, 0.6 Hz, 1H),

7.21 (dd, J = 4.6, 3.5 Hz, 1H), 1.36 (s, 12H).
3.5.5.9

3,5-dinonil-2,6-di(tiyofen-2-il)ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen’in

sentezi

(Nonil-DTT-Ditiyofen)(51a)

Şekil 3.35 : Nonil-DTT-Ditiyofen sentezi.
Vakumlanan reaksiyon tüpünün içerisine 0.2 g Nonil-DTT-Br ve 0.18 g TiyofenDOB eklenerek vakumlanmaya devam edildi. Azot altında 5 ml’lik (1,35 g K2CO3)
potasyum karbonat çözeltisi ve 40 ml THF eklendi. 10 dk karıştırıldıktan sonra 0.1 g
Pd(PPh3)4 katalizörü eklendi. Azota doyurulduktan sonra 850C’de 2 gün karışmaya
bırakıldı. Daha sonra madde Celite’ten geçirildi ve sonrasında ekstraksiyon yapıldı.
Heksan ile kolon yapıldıktan sonra 25% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.36 (dd, J = 5.2, 1.1 Hz, 2H), 7.19 (dd, J = 3.6, 1.1 Hz,

2H), 7.11 (dd, J = 5.0, 3.4 Hz, 2H), 2.94 – 2.90 (m, 4H), 1.79 (dt, J = 14.4, 7.2 Hz,
4H), 1.32 – 1.23 (m, 24H), 0.89 (t, J = 7.0 Hz, 6H).
3.5.5.10 3,5-diheksil-2,6-di(tiyofen-2-il)ditiyeno[3,2-b:2',3'-d]tiyofen'in sentezi

Şekil 3.36 : Heksil-DTT-ditiyofen sentezi.

61

0.22 g Heksil-DTT-Br ve 0.2 g Tiyofen-DOB vakumlanmış tüpe eklenerek
vakumlamaya devam edildi. Azot altında 1,35 g K2CO3 5 ml’lik potasyum karbonat
çözeltisi ve 40 ml THF eklendi. 10 dk karıştırıldıktan sonra 0.4 g Pd(PPh3)4 katalizörü
eklendi. Azota doyurulduktan sonra 850C’de 1.5 gün karışmaya bırakıldı. Daha sonra
madde Celite’ten geçirildi ve sonrasında ekstraksiyon yapıldı. Heksan ile kolon
yapıldıktan sonra 32% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.37 (dd, J = 5.1, 1.2 Hz, 1H), 7.19 (dd, J = 3.6, 1.2 Hz,

1H), 7.12 – 7.10 (m, 1H), 2.94 – 2.90 (m, 2H), 1.82 – 1.76 (m, 2H), 1.34 (tt, J = 10.0,
4.8 Hz, 5H), 0.91 (t, J = 3.3 Hz, 3H).
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 142.51 (s), 136.33 (S), 132.82 (s), 131.10 (s), 128.45

(s), 127.51 (s), 126.27 (s), 125.85 (s), 31.56 (s), 29.35 (s), 29.08 (s), 28.77 (s), 22.62
(s), 14.07 (s).
3.5.5.11 3-nonil-5-fenil-2,6-di(tiyofen-2-il)ditiyeno[3,2-b:2',3'-d]tiyofen'in sentezi
(Fenil-Nonil-DTT-Ditiyofen)(51c)

Şekil 3.37 : Fenil-Nonil-DTT-Ditiyofen sentezi.
0.065 g Fenil-Nonil-DTT-Br ve 0.060 g tiyofen-DOB vakumlanan türe alınarak bir
süre daha vakumlanmaya devam edildi.

Azot altında 5 ml’lik (1,35 g K2CO3)

potasyum karbonat çözeltisi ve 40 ml THF eklendi. 10 dk karıştırıldıktan sonra 0.03 g
Pd(PPh3)4 katalizörü eklendi. Azota doyurulduktan sonra 85 oC’de 2 gün karışmaya
bırakıldı. Daha sonra madde Celite’ten geçirildi ve sonrasında ekstraksiyon yapıldı.
Heksan ile kolon yapıldıktan sonra 48% verimle ürün elde edildi.
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.56 – 7.53 (m, 1H), 7.49 – 7.41 (m, 3H), 7.37 (dd, J =

5.1, 1.1 Hz, 1H), 7.23 – 7.19 (m, 1H), 7.11 (dd, J = 5.1, 3.6 Hz, 1H), 7.06 (dd, J =
3.6, 1.1 Hz, 1H), 6.96 (dd, J = 5.1, 3.6 Hz, 1H), 2.91 – 2.86 (m, 1H), 1.74 (dt, J =
15.5, 7.7 Hz, 1H), 1.35 – 1.23 (m, 12H), 0.88 (t, J = 7.0 Hz, 3H).
13

C NMR (126 MHz, cdcl3) δ 143.03, 142.77, 136.27, 136.23, 134.52, 132.87,

132.06, 132.01, 131.37, 129.32, 128.93, 128.37, 128.33, 128.30, 127.54, 127.24,
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126.54, 126.33, 126.09, 125.92, 31.86, 29.63, 29.49, 29.32, 29.26, 29.04, 28.74,
22.65, 14.10.
3.5.5.12 Bis(tiyofen)-(4,4'-dinonil-2,2'-bitiyazol) sentezi (DTNBT)(54)
Bu ürün ref 203'e göre sentezlenmiş 5,5'-dibromo-4,4'-dinonil-2,2'-bitiyazol ve 2trimetiltintiyofenin kenetlenme reaksiyonu ile elde edilmiştir [203].

Şekil 3.38 : DTNBT'nin sentezi.
3.6 Elektropolimerizasyon
Monomerlerin elektropolimerizasyonu potansiyodinamik yöntemle 0.1 M monomer,
ve 0.1 M TBAPF6 destek elektrolit içeren ACN:DCM (1:3 v/v) çözeltisinde, 0.0 V
ve 1.4 V aralığında ve 100 mV/s tarama hızında 30 döngü uygulayarak
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma elektrodu olarak in-situ spektroelektrokimyasal ölçümler için indiyum kalay
oksit (İTO) diğer çalışmalarda Pt tel, karşıt elektrot olarak Pt tel ve referans elektrot
olarak Ag tel kullanılmıştır.
Nonil-DTT (M), nonil DTT ditiyofen (M1), DTNBT (M2) ve M1+M2 (1/1 w:w)
monomerlerinden elde edilen polimerler sırasıyla P, P1, P2 ve P3 olarak
isimlendirilmiştir. M haricinde diğerinin polimer filmleri (P hariç) oluşmuştur.
3.7 Polimerlerin İn-Situ Spektroelektrokimyasal Ölçümleri
İTO üzerine kaplanan filmlerin in-situ spektroelektrokimyasal ölçümleri 0.1 M
monomer, ve 0.1 M TBAPF6

destek elektrolit içeren ACN:DCM (1:3 v/v)

çözeltisinde, 0.0 V ve 1.4 V aralığında 0.1 V artımlarla potansiyeller uygulanıp
absorpsiyon spektrumları alınarak gerçekleştirilmiştir.
Polimer filmlerin renkleri nötr durumdan oksitlenmiş duruma doğru değişiklik
göstermiştir. Nötr haldeki P1 polimerinin sarı rengi, oksitlenmiş durumda açık mavigriye dönüşmüş ve nötr durumda P3'ün koyu-turuncu rengi oksitlenmiş durumda
griye dönmüştür.
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3.8 Hesaplamalı Kimya
Hesaplamalı kimya çalışmasını yapmak için İstanbul Teknik Üniversitesinin Yüksek
Başarımlı Hesaplama merkezinin alt yapısından faydalanılırken aynı zamanda kişisel
bilgisayardaki Gaussian09W program paketinden ve çizimler için GaussView 5.0
programından yararlanılmıştır.
Moleküler orbitaller, moleküllerin atomik orbitallerinin bir araya gelmesinden oluşan
yeni orbitallerdir. Moleküler orbitallerin sayısı kendilerini oluşturan atomik
orbitallerin sayısına eşittir. Bu orbitallerin tanımlanmasında kuantum mekaniksel
yöntemler kullanılmaktadır. Kuantum mekaniksel yöntemlerin içerisinde ab initio
yöntemi, moleküler mekanik ve yarı deneysel metotların tersine hesaplamalar için
ışık hızı, Planck sabiti, elektronun kütlesi gibi temel fizik sabitlerini kullanır.
Deneysel değerlere ihtiyaç duymaz. En geniş şekilde kullanılan ab initio metodu ise
varyasyonel bir yaklaşım içeren Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (DFT) metotlarıdır.
DFT'nin varyasyonel yaklaşımı, molekülün enerjisinin dalga fonksiyonu yerine
elektron yoğunluğu kullanılarak belirlenebileceğidir. DFT metotlarının üstünlüğü
elektron korelasyonlarınının hesaplamalara katılması ve hesaplanan sonuçların deney
sonuçlarıyla iyi uyum göstermesidir. DFT yönteminde en çok kullanılan metot BLYP
(Becke, Lee, Yang ve Parr) ve BLYP nin modifikasyonu ile oluşan B3LYP
metodudur [204]. Bu nedenle çalışmamızda, moleküllerin bazı özelliklerinin
hesaplanmasında DFT/B3LYP metodunun hem enerjiler hem de moleküler özellikler
yönünden daha kesin sonuçlar veren genişletilmiş temel setlerinden 6-31G+ temel
seti kullanıldı.
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA
4.1 Hesaplamalı Kimya Çalışmaları
4.1.1 Ditiyenotiyofen izomerlerinin Mülliken yük dağılımları, enerjileri ve dipol
momentleri
Mulliken

yük

popülasyon

analizi

kimyasal

yöntemlerle

atomik

yüklerin

belirlenmesinde kullanılan yöntemdir. Temel setin değişmesiyle Mulliken yük
popülasyon analizi çok fazla değişkenlik gösterir. Buna rağmen atomik yük
dağılımında

en

çok

kullanılan

metottur.

Elektrik

yük

dağılımınım

kutuplanabilirliğinin ve yönünün bir ölçüsü olan dipol moment Mulliken yük
yoğunluklarına göre aşağıda hesaplanmıştır. Dipol momentin ölçüsü aromatikliği
etkilediğinden önemlidir.

Şekil 4.1: Ditiyenotiyofen izomerlerinin DFT/B3LYP/6-31G+ metoduyla
hesaplanmış Mulliken yük popülasyonu.
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Çizelge 4.1 : Ditiyenotiyofen bileşiğinin izomerlerinin gaz fazında B3YLP/6-31G+
temel setiyle hesaplanan optimize geometrisine ait E, μ değerleri.
Bileşikler
Ditiyeno [3,2-b; 2',3'-d] tiyofen (1)
Ditiyeno [3,4-b; 2',3'-d] tiyofen (2)
Ditiyeno [3,4-b; 3',4'-d] tiyofen (3)
Ditiyeno [2,3-b; 2',3'-d] tiyofen (4)
Ditiyeno [2,3-b; 3',2'-d] tiyofen (5)
Ditiyeno [3,4-b; 3',2'-d] tiyofen (6)

E (hartree)
-1501.8223
-1501.8185
-1501.8173
-1501.8197
-1501.8163
-1501.8159

μ (debye)
0.4785
0.6441
0.7525
0.6461
1.6105
1.1200

Çizelge 4.1'de görüldüğü gibi DTT izomerlerinden izomer (1)'in enerji ve dipol
momenti diğerlerinden daha düşüktür. Bu nedenle 1. izomer diğerlerine göre daha
kararlıdır. Çalışmalar yapı iskeleti olarak 1. izomer üzerinden ilerlemiştir.
4.1.2 Alkil-DTT'lerin(Nonil-DTT) geometrik yapı analizi
Organik yarı iletkenlerde geometik yapı hangi cihazda kullanılmasının uygunluğu
açısından ve cihaz dizaynında önem arz etmektedir. Örneğin: düzlemsem yapıda olan
ve iyi agregasyon gösteren organik yarı iletkenler OPV'ler için uygunken, moleküler
paketlenmesi daha düzensiz olanlar OLED'lerde daha iyi sonuçlar verebilmektedir.
Nonil-DTT molekülü üzerinden Gaussin 09W paket programında B3LYP/6-31G+
temel setiyle yapılan konformer taraması sonucu Nonil-DTT'nin en kararlı
konformerinde alkil gruplarının DTT iskeleti ile aynı düzlemde olmadığı
görülmüştür. Bu da güneş pillerinde kullanımını sınırlayabilir. Şekil 4.2'de
işaretlenen açılar üzerinden yapılan hesaplamaların Çizelge 4.2'de gösterilmektedir.

Şekil 4.2 : Nonil-DTT'nin hesaplama için başlangıç konformeri.
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Çizelge 4.2 :Nonil -DTT molekülünün Gaussian 09W DFT-B3LYP/6-31G+ temel
hesaplanan konformer açıları ve enerjileri.
Döngü 1.Dihedral Açı (D1)
C10-C9-C21-H51

2.Dihedreal

Açı Enerji(Hartree)

(D2)
C1-C2-C12-H32

1

57.229

-57.229

-2209.08925

2

77.229

17.191

-2209.1042

3

97.229

16.105

-2209.1066

4

117.228

16.070

-2209.1080

5

137.228

15.203

-2209.10838

6

157.228

15.981

-2209.1077

7

177.228

16.872

-2209.1069

8

-162.772

15.275

-2209.1070

9

-142.772

17.542

-2209.1077

10

-122.772

15.664

-2209.1080

11

-102.772

17.142

-2209.1075

12

-82.772

13.697

-2209.1068

13

-62.771

17.553

-2209.1068

14

-42.771

18.471

-2209.1076

15

-22.771

18.248

-2209.10839

16

-2.772

15.869

-2209.1081

17

17.228

14.513

-2209.1066

18

37.228

13.970

-2209.1045

19

57.228

19.094

-2209.1033

Şekil 4.3 : Nonil-DTT'nin tarama koordinatlarına karşı enerji değişim grafiği.
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Bu hesaplamalar sonucu gösterdi ki Nonil-DTT molekülünün en kararlı
konformerleri 5. ve 15. döngüdeki dihedral açılarda bulunan konformerlerdir. Şekil
4.4' de görüldüğü üzere en kararlı konformerlerde molekül düzlemsel değildir. Bu da
molekülün iyi paketlenmesini engelleyebilir.

15.tarama(nispeten daha kararlı)

5.tarama

Şekil 4.4 : Nonil-DTT'nin en kararlı konformerleri.
4.2 Deneylerle İlgili Bulgular Ve Gözlemler
Çalışma grubumuzun geliştirdiği yöntemle daha önce aril sübstitüentli DTT'ler
sentezlenmiştir [175]. Bu tez çalışmasında ise yaygın organik çözeltilerde DTT'lerin
çözünürlüğünü artırmak için sübstitüent olarak çeşitli alkil grupları kullanılmıştır.
Aynı metotla alkil grubu bağlı DTT'lerde başarı ile sentezlenmiştir. Deneysel
çalışmalar sonucunda bazı gözlemler ve sonuçlar elde edilmiştir. Bunlar:
- Alkil DTT'lerin sentezindeki en önemli problemimiz verimin düşük olmasıydı. Ara
basamak ürünü olan diketonun %20'lerde başlayan verimi en fazla %51'lere
çıkarılabilmiştir.
Verimi artırmaya yönelik çözücü değişimi, sıcaklığın değiştirilmesi, t-BuLi
miktarının artırılması, 1-bromoalkilketon miktarının artırılması, -78 oC'de tutma
süresinin uzatılması gibi öneriler değerlendirilerek tek değişkenli deneyler
yapılmıştır. Ve alkil DTT'lerin sentezi için -78 oC'de tutma süresinin uzatılması
verimliliği olumlu yönde etkilemiştir. Bunun nedeninin -78 oC'de alkil grubunun
dönme hareketinin kısıtlanmasıyla alakalı olduğu düşünülmektedir. Bunun dışında

68

başlangıç maddelerinin saf olması, kuru olması, ortamın nemli olmaması bu
deneylerin tamamının verimini etkileyen etmenlerdir.
- Alkil diketonlar sadece kolon kromotografisi yöntemiyle saflaştırılabilmiştir.
Çökme ve kristallenme metotlarıyla ürün saflaştırılamamıştır. Diketonun TLC'deki
deneme çalışmalarında diklorometanda uzun kuyruk oluşturduğu için solvent olarak
diklorometan:heksan karışımı yerine etilasetat:heksan karışımı kullanılmıştır. Ara
ürün olan diketonun sentezinde en az dört tane yan ürün oluştuğu saptanmıştır.
TLC'de görünen bu dört ürün içerisinden en alta olanın diketon olduğu NMR
sonuçlarından saptanmıştır. Ürünler yağımsı yapıda ve kahverengidir.
- Alkil DTT'lerin oluşumundaki halka kapama reaksiyonu aril-DTT'lere göre daha
uzun

sürmektedir.

Alkil-DTT'leri

saflaştırma

yöntemi

olarak

yine

kolon

kromotografisi kullanılmıştır. Ürünlerin TLC'de en üste geldiği NMR sonuçlarından
tespit edilmiştir. Ürünler sadece heksan kullanılarak kolon kromotografisinde saf
olarak elde edilmiştir.
- Alkil DTT'lerin bromlamasında seçici özellik gösteren NBS kullanılmıştır. Böylece
ürünler 2 konumlarından bromlanarak kenetlenme reaksiyonlarına hazır hale
getirilmiştir. Bu reaksiyonun karanlık ortamda yapılması önemlidir.
- Suzuki kenetlenme metoduyla alkil DTT'lere boşluk iletici materyallerden olan
OMeTPA ve tiyofen bileşikleri bağlanmıştır. OMeTPA bağlanmasının amacı yeni
nesil organik güneş pillerinde boşluk iletici materyal olarak iyi bir etkinlik
gösterebileceği öngörüsüdür.
Tiyofen ise konjugasyonu artırarak boşluk iletici olan alkil-DTT'ye katkı sağlar.
4.3 Optoelektronik Çalışmalar
Alkil-DTT'lerin optoelektronik özelliklerinin incelenmesi

amacıyla UV-Vis,

floresans spektroskopileri alındı ve döngüsel voltametri kullanılarak optoelektronik
özellikleri hesaplandı. Döngülü voltametri yardımı ile monomerlerin elektriksel
davranışları da incelendi. HOMO bant değerleri hesaplandı lakin LUMO bant
değerleri için CV ölçümleri sonuç vermedi. Bu da malzemenin p-tipi yarı iletken
özelliğinin baskın olduğunun kanıtı sayılabilir.
UV-Vis ölçümlerinde 43a-c molekülleri incelendiğinde alkil grubundaki karbon
sayısının azalması çok fazla olmamakla beraber botokromik (kırmızıya kayma) etki

69

gösterdi. OMeTPA bağlanmış gruplarda 49a-b ise durum tersine dönerek alkil
gruplarındaki karbon sayısının azalması hipsokromik (maviye kayma) etki gösterdi.
Bant aralığı alkil DTT'lerde 43a-c 3.1eV ile 3.8eV arasında değişirken Alkil-DTTOMeTPA moleküllerinde bant aralığının 2.8 eV'a kadar daraldığı gözlendi.
Böylelikle OMe-TPA'nın, kenetlendiği moleküllerde 49a-b bant gap aralığını
düşürerek elektron aktarımının daha iyi olmasını sağlayabileceği söylenebilir.
Çizelge 4.3'de optoelektronik ölçümlerin sonuçları mevcuttur.

a

b

Şekil 4.5 : Nonil-DTT'nin (43a) DCM içindeki absorpsiyon spektrumu (a) 10-3 M
Nonil-DTT, 0.1 M TBAPF6 destek elektrolit içeren ACN/DCM (1:3) çözeltide 100
mV/s tarama hızında elde edilen döngülü voltagram (b).

a

b

Şekil 4.6 : Heptil-DTT'nin (43a) DCM içindeki absorpsiyon spektrumu (a) 10-3 M
Heptil-DTT, 0.1 M TBAPF6 destek elektrolit içeren ACN/DCM (1:3) çözeltide 100
mV/s tarama hızında elde edilen döngülü voltagram (b).
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a

b

Şekil 4.7 : Heksil-DTT'nin (43a) DCM içindeki absorpsiyon spektrumu (a) 10-3 M
Heksil-DTT, 0.1 M TBAPF6 destek elektrolit içeren ACN/DCM (1:3) çözeltide 100
mV/s tarama hızında elde edilen döngülü voltagram (b).

Şekil 4.8 : Nonil-DTT-OMeTPA'nın DCM içindeki absorpsiyon ve emisyon
spektrumları.

a

b
-3

Şekil 4.9 : Nonil-DTT-OMeTPA'nın 0.1 M TBAPF6 ve 10 M monomer içeren
ACN/DCM (1:3 v/v) çözelti hazırlanarak 100 mV/s tarama hızında elde edilen
döngülü voltamogramı (a) ve monomerin DCM içindeki çözeltisinin UV
lambasındaki görüntüsü (b).
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Şekil 4.10 : Heksil-DTT-OMeTPA'nın DCM'deki çözeltisinin absorpsiyon ve
emisyon spektrumları.

a

b

Şekil 4.11 : Heksil-DTT-OMeTPA 0.1 M TBAPF6 ve 10-3 M monomer içeren
ACN/DCM çözelti hazırlanarak 100 mV/s tarama hızında elde edilen döngülü
voltamogramı (a) ve monomerin DCM'deki çözeltisinin UV altındaki görüntüsü (b).
Çizelge 4.3 : Sentezlenen monomerlerin maksimum absorpsiyon dalga boyu, optik
bant aralığı ve Stoke kayma değerleri.
λmax

λonset

λmax

[a]

[b]

[c]

[nm]

[nm]

[nm]

Nonil-DTT

293

325

-

Nonil-DTT-OMeTPA

379

441

Heptil-DTT

293

Heksil-DTT
Heksil-DTT-OMeTPA

Madde

Eox

Bant

(onset)

aralığı

(V)

[eV]

-

1.11

3.8

491

112

0.67

2.8

325

-

-

1.3

3.1

296

324

-

-

1.31

3.1

373

440

493

120

0.7

2.8

Stoke
kayması

[a] DCM’de absorpsiyon, [b] DCM’de absorpsiyon onseti [c] DCM’de emisyon değerleri.
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4.4 Polimerlerle İlgili Çalışmalar
4.4.1 Monomerlerin elektropolimerizasyonları ve karakterizasyonları
Nonil-DTT (M), nonil DTT ditiyofen (M1), DTNBT (M2) ve M1+M2 (1/1 w:w)
monomerlerinden sırasıyla P, P1, P2 ve P3 polimerleri, döngülü voltametri
aracılığıyla potansiyodinamik yöntemle elde edilmiştir. Nonil-DTT (M)'nin
elektropolimerizasyonu sonucunda polimer (P) oluşumu gözlenmemiştir. M1, M2,
ve M1+M2 karışımının, 0.1M TBAPF6 ve ACN:DCM (1:3 v/v) içerisinde 100 mV
s-1 tarama hızında 0 ve 1.4 V aralığında polimerizasyonu sırasında elde edilen
döngülü voltamogramlar Şekil 4.12’de verilmiştir.
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PG
1st cyc

0.08

0.12
0.10

Current (mA)

Current (mA)

0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02

0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

-0.04
-0.06

PG
1st cyc

0.14

-0.02

M1

M2

-0.04
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Potential (V)

Potential (V)

a

b

Şekil 4. 12: 0.1 M M1 (a) 0.1 M M2 (b) ve 0.1 M M1+M2 karışımının (c) 0.1 M
TBAPF6 ve ACN:DCM (1:3 v/v) içerisinde 100 mV s-1 tarama hızında 0 - 1.4 V
aralığında elektropolimerizasyonu sırasında elde edilen döngülü voltamogramlar.
Şekil 4.12 (a) 'da görüldüğü üzere M1 ilk oksidasyon pikleri sırasıyla 1.18 V'da
gözlendi. Daha sonraki döngülerde ise M1'in polimerleştiğinden pikler 0.99 V-1.2 V
aralığında gözlendi.

(b)'de ise M2'nin ilk oksidasyon piki 1.35 V civarında

gözlenirken daha sonraki pikler yaklaşık 1.1 V civarında gözlenmiştir. (c)'de M1 ve
M2 karışım halinde olduğundan ilk oksidasyon pikleri 1.18 V ile 1.35 V da
gözlenmiştir. Daha sonraki döngülerde ise M1 ve M2'nin döngülerinden oluşan
piklerden farklı 0.88 V'da yeni bir pik gözlenmiştir. Bu sonuç M1 ve M2 karışımının
elektrot yüzeyinde polimer film oluşturduğunu kanıtlamaktadır. Lakin bu polimerler
çözünmediği için M1 ve M2 oranı belirlenemiştir. M1, M2 ve M1+M2'nin ilk
oksidasyon pikleri şekil 4.13'te gösterilmiştir.

73

M1
M2
Mixture of M1 and M2

0.08

Current (mA)

0.06

0.04

0.02

0.00
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Potential (V)

Şekil 4.13 : Monomerlerin 0.1M TBAPF6/ACN içerisinde 100mVs-1 tarama
hızındaki CV'lerinin karşılaştırılması.
4.4.2 Polimerlerin elektrokimyasal ve spektroelektronik çalışmaları
P1, P2 ve P3 polimer filmlerin elektrokimyasal davranışlarını incelemek için, 0.1 M
TBAPF6 / ACN elektrolit çözeltisinde farklı tarama hızlarında nötr ve oksitlenmiş
durumları arasında tekrarlanan döngüsel voltametri ile çalışıldı.
P3'ün ilk indirgeme tepe noktasının, P1 ve P2 polimerlerininkilerden oldukça farklı
olduğu gözlendi (Şekil 4.14). İkinci taramada ve sonrasında, redoks zirvesinin akımı,
artan tarama sayısı ile arttı, bu da polimerin elektrot üzerinde birikmesinin
durmadığını gösterdi.
P1
P2
P3

0,12

Current (mA)

0,06

0,00

-0,06

-0,12
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Potential (V)

Şekil 4.14 : Polimerlerin 0.1M TBAPF6/ACN içerisinde 100 mVs -1 tarama hızındaki
CV'lerinin karşılaştırmaları.
Polimer filmler değerlendirilirken daha çok P1 ve P3 polimerleri kıyaslanacaktır. P1
ile ilgili olarak, oksidasyon ve indirgeme pikleri ölçümlerinde polimer filmde 7.
döngüden sonra deformasyon oldu. P1'in redoks davranışı (Epa=1.25 ve Epc=1.3 V)
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sabit kaldı, keskin zirveler 100 mV / s tarama hızında kayboldu (Şekil 4.15a). Bu
elektroaktif polimer film ile monomer içermeyen çözeltide filmin CV ölçümleri
yapıldı (Şekil 4.16a).
Polimer P3, farklı tarama hızları altında iyi bir stabilite ve elektrot yüzeyine iyi
yapışma davranışı gösterdi (Şekil 4.15b ve Şekil 4.16b). Böylece, P3'ün
stabilitesinin, P1'in stabilitesinden daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır.
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Şekil 4.15 : Farklı sayıda döngü uygulanarak elde edilen P1(a) P3 (b) polimerlerinin
0.1 M TBAPF6 destek elektrolit içeren ACN:DCM (1:3 v/v) çözücü karışımında 100
mV/s tarama hızında elde edilen voltamogramlarının karşılaştırılması.
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Şekil 4.16 : a) P1 b) P3 polimerlerinin farklı tarama hızları ile elde edilen döngülü
voltamogramları.
P1 ve P3'ün spektroelektronik çalışmaları TBAPF6 / ACN elektrolit çözeltisinde
nötral formdan yükseltgenmiş forma kadar farklı potansiyeller uygulanarak yapıldı.
Polimerler elektrokimyasal katkılanmayla, uygulanan potansiyel ile arttıkça, güçlü
absorpsiyon zirveleri kademeli olarak azaldı ve daha uzun dalga boylarında
polaronlar ve bipolaronlar oluşturdu. P1 filmi, 456 nm'de bulunan, yoğunluğu
azalmış ve polaronlar nedeniyle 680 nm'de yeni bir absorbans bandı gösterdi. Daha
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fazla oksidasyon üzerine, bipolaron oluşumu nedeniyle 1022 nm'de başka bir bant
ortaya çıktı.
Şekil 4.17 incelendiğinde, P3'ün (λmax ∼519 nm) absorpsiyon bandının, P1'in
absorpsiyon bandından (λmax 456 nm) daha yüksek olduğunu görüldü. 519 nm'de
maksimum P3 absorpsiyonu kademeli olarak azalırken, 733 nm'de yeni bir
absorpsiyon bandı ortaya çıktı. Bu, polimer zincirinde polaron oluşumuna atfedildi.
Daha sonra oksidasyonun devamı ile 1080 nm'de geniş bir bipolaron bandı
gözlemlendi. Polimer filmlerin optik bant aralığı değerleri, düşük enerjili kenarın
nötr absorpsiyon spektrumlarının π - on * geçiş bantlarının başlangıç değerlerinden
ekstrapolasyonu ile hesaplanmıştır. P1 için absorpsiyon başlangıcının 570 nm olduğu
bulundu, bu değer 2.17 eV'lik bir optik bant aralığına karşılık geldi ki; bu da P1'in
spektroelektrokimyasal

olarak

bant

belirlenen

aralığına

benzer

P3

için

spektroelektrokimyasal olarak ölçülen optik bant aralığı 1.95 eV'dir (λonset ∼635 nm)
Böylece, P3 diğer P1 ile karşılaştırıldığında dönor akseptör yapısı nedeniyle bant
aralığı (1.95 eV) daha düşük çıkmaktadır (Çizelge 4.4).
Çizelge 4.4 : P1 ve P3'ün optik bant özellikleri.
Sample
λmax[a] λonset[b]
Name
456
570
P1
519
635
P3

Eg[c]
2.17
1.95

λmax[d]
680,1022
733,1083

[a] Nötral formda maksimum absorbans (0.0 V), [b]Absorbansların onseti [c]Bant boşluğu,
[d] Oksidasyon formunda maksimum absorbans (polaron and bipolaron) (at 0.8 and 1.4 V).
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Şekil 4.17 : a) P1 b) P3 polimer filmlerinin 0.1 M TBAPF6/ACN içerisinde 0.0-1.4
V aralığında farklı potansiyeller uygulanarak elde edilen UV-Vis absorbsiyon
spektrumları.
Polimer filmler renkleri nötr durumdan oksitlenmiş duruma doğru değişiklik
gösterdi. Elektrokimyasal oksidasyon ve P1'in indirgenmesi üzerine, nötr haldeki
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polimerin sarı rengi, oksitlenmiş durumda açık mavi-griye dönüştü ve nötr durumda
P3'ün kırmızı bir renge sahipken oksitlenmiş durumda griye döndü.(Şekil 4.17).
4.4.3 Elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) ölçümleri
Alternatif

akıma

karşı

gösterilen

direnç

empedans

olarak

adlandırılır.

Elektrokimyasal empedans spektroskopisi, batarya özelliği taşıyabilecek iletken
polimerlerin yük transfer özelliklerinin analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Aynı koşullarda hazırlanan Polimerlerin potansiyostatik EIS ölçümleri, 0.1 M
TBAPF6 destek elektrolit içeren ACN ortamında 0,0 V’ta ve 106 - 0,01 Hz frekans
aralığında gerçekleştirilmiştir. Nyquist grafiğinde görüldüğü gibi P1 ve P3
polimerleri Zim eksenine yakın ve daha dik davranışlar sergilemiştir (Şekil 4.18) ve
bu sonuca göre kapasitif özelliğe sahip olabilecekleri düşünülebilir. Bode
diyagramından gözlenen faz açılarına bakıldığında ise P1 polimeri iki maksimuma
sahiptir ve diğer polimerlerden küçüktür. P2 polimerinin faz açısı yüksek olmasına
rağmen Nyquist grafiğine göre kapasitif davranışının baskın olması beklenmez. Bu
durumda Nyqusit grafiğinde Zim eksenine yakınlığı, Bode faz açısının en yüksek
olması göz önüne alındığında P3 polimerinin kapasitif davranışının diğerlerinden
daha iyi olması beklenir.
Polimerlerin CV’lerindeki pik akımlarının tarama hızı ile değişimlerine ait grafikler
elde edilmiş ve Şekil 4.19'da verilmiştir. Görüldüğü gibi P3'ün akım yoğunlukları
diğer polimerlerden daha yüksektir. EIS ve CV sonuçlarına göre P3 uygulamalar
açısından daha iyi özelliklere sahip olduğu anlaşılmaktadır.

P1
P2
P3

900

IZI (kohm)

Zim (kohm)

1200

600

80

P1
P2
P3

1500

60

1000

300

40

500

20

0

0

0

0

300

600

900

1200

10

1500

Zre (kohm)

Phase Angle

1500

-3

-2

10

10

-1

0

10

10

1

10

2

3

10

10

4

5

10

10

6

10

7

Freq (Hz)

a

b

Şekil 4.18 : P1, P2 ve P3'ün farklı potansiyellerde elde edilen Nyquist (a), Bode ve
Bode faz (b) diyagramları.
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Şekil 4. 19 : Anodik ve katodik akım yoğunluklarının (a) tarama hızına ve (b) tarama
hızının kareköküne değişimine bağlılığı.
Literatürde önerildiği gibi [205] aşağıdaki eşitlik yardımıyla polimerlerin 0.0 V ve
1.4 V DC potansiyel uygulanarak elde edilen EIS diyagramlarından bulunan Zim
değerleri kullanılarak düşük frekans kapasitans (CLF) değerleri hesaplanmış ve
Çizelge 4.5'te verilmiştir.

Çizelge 4.5 : Polimerlerin kapasitans değerleri.
CLF 0.0 V
(μF/cm2)
49
98
138

Polimerler
P1
P2
P3

CLF 1.4 V
(μF/cm2)
976
degraded
1047

Görüldüğü gibi her iki potansiyelde P3 için elde edilen CLF değerleri diğer
polimerlerden daha yüksektir ve enerji depolama uygulamaları için önerilebilir.
3.5
3.0

Y'' (mS)

2.5
2.0

P1 Exp
P1 Cal
P2 Exp
P2 Cal
P3 Exp
P3 Cal

1.5
1.0
0.5
0.0
0

2

4

6

8

10

Y' (mS)

Şekil 4.20 : Polimerik filmler için eşdeğer devre modeli ve EIS ölçümlerinden
deneysel olarak elde edilen iletkenlik (admitans ,Y) değerlerinin karşılaştırılması.
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Polimerlerin EIS sonuçları eşdeğer devre modelleri oluşturularak desteklenmiştir. En
düşük hata değerini veren eşdeğer devre modeline göre elde edilen sonuçlar ve
deneysel sonuçlar birbiri ile uyumludur (Şekil 4.20)
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5. SONUÇ
Bu çalışmanın sonucunda alkil DTT'lerden nonil-DTT, heptil DTT, heksil DTT alkilaril'lerden fenil-nonil-DTT iki basamakta başarıyla sentezlendi. Metil DTT'nin
sentezinde diketon basamağı sentezlendi fakat halka kapama basamağından ürün elde
edilemedi. Bunun dışında alkil DTT'lere OMeTPA- bağlanarak spektroelektronik
özelliklerinin değişimi incelendi. OMeTPA'nın bağlanmasıyla moleküllerin bant
boşluğunun azaldığı yapılan ölçümlerle bulundu.
Hesaplamalı kimya çalışmalarıyla Alkil-DTT'lerden en uzun zincirli nonil-DTT'nin
geometrik yapısı hesaplanarak en kararlı konformeri bulundu.
Alkil-DTT'lerin üzerinde elektropolimerizasyon çalışması yapıldı. Fakat polimer film
oluşmadı. Bu nedenle alkil-DTT'lerden nonil-DTT'nin 3,5 konumlarına boşluk iletici
tiyofen bağlanarak Nonil-DTT-Ditiyofen üzerinden polimerizasyon çalışması
yapıldı. Polimer oluşumu gözlendi ve Nonil-DTT-Ditiyofen polimerinin (P1)
elektrokimyasal ve spektroelektronik davranışı incelendi. Bir sonraki aşamada nonilDTT-diyofen (dönor) ile akseptör (DTNBT) 1:1 oranında karıştırılarak D-A yapısı
polimerize edildi (P3). Elektrokimyasal, spektroelektronik ve kapasitör özellikleri
incelenerek kıyaslandı.
Alkil-DTT'lerde alkil grubundaki karbon sayısının azalması çok fazla olmamakla
beraber botokromik (kırmızıya kayma) etki göstermiştir. OMeTPA bağlanmış
gruplarda ise durum tersine dönerek alkil gruplarındaki karbon sayısının azalması
hipsokromik (maviye kayma) kayma etkisi göstermiştir.
Bant aralığı alkil DTT'lerde 3.1eV ile 3.8eV arasında değişirken Alkil-DTTOMeTPA moleküllerinde bant aralığının 2.8 eV'a kadar daraldığı gözlenmiştir. Bu
durumda OMe-TPA'nın, kenetlendiği moleküllerde bant gap aralığını düşürerek
elektron aktarımının daha iyi olmasını sağlayabileceği söylenebilir.
Polimer filmlerin spektroelektrokimyasal özellikleri ile ilgili olarak, nonil-DTTditiyofen polimeri nötr durumda 456 nm'de, polaran durumda 680 nm'de ve bipolar
durumda 1022 nm'de üç absorpsiyon bandı sergilerken, polimer P3, batokromik bir
kaymaya sahiptir. Polimerlerin optik bant boşlukları karşılaştırıldığında, P3 film, P1
81

(2.17 eV)'e göre en düşük bant aralığı 1.95 eV'ye sahiptir. Polimer filmlerin
elektrokromik özellikleri spektroelektrokimya ile araştırıldı. P1 nötr durumunda sarıturuncu renge sahipti ve oksidasyon seviyesinin artmasıyla şeffaf mavi-griye
dönüştü. P3 ile ilgili olarak, nötr durumunda kırmızı bir renge sahipti ve oksitlenmiş
durumda gri, orta oksitlenmiş durumda kahverengi oldu. Bu davranışları
elektrokromik özelliğe sahip olduklarını göstermiştir. Polimer filmlerin yük transfer
dirençleri, üç polimer arasında P3'ün akım yoğunluğunun en yüksek ve daha düşük
dirençli olduğu elektrokimyasal empedans spektroskopisi ile ölçüldü. Bu nedenle,
polimer P3'ün bir kapasitör olarak ve diğer optoelektronik cihazlarda için uygulama
alanı oluşturabileceği saptandı.
Sonuç olarak, çözünür alkil-DTT'ler tarafımızdan iki aşamada sentezlendi. Böylece
alkil-DTT'lerin kolay sentez yöntemi, iyi çözünürlükleri ve uygun elektrokimyasal
özellikleri onların organik elektronik cihazlarda kullanımını artabilir. Alkil-DTTOMeTPA OPV'lerde özellikle perovskite güneş pillerinde ufak modifikasyonlar
yapılarak kullanılabilir. Alkil-DTT'lerin dönor olarak kullanıldığı dönor-akseptör
polimerlerinin elektrokromik ve kapasitör özellik taşıdığı yapılan ölçümlerle
anlaşılmış olup geliştirilmeye açıktır.
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