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چکیده
وری ایفا می کندد  بده   آ ر زمینه های مختلف علوم و فنامروزه بلورهای مایع با ویژگی ساختاری منحصربفرد نقش مهمی د

از اهمیدت بداییی    ه عندوا  حدالب بدرای بهبدود عملکدرد آنهدا      بهمین دلیل یافتن پارامترهای قطبیت حاللی بلورهای مایع 
یکی نمدات بلورمدایع   با اسدتفاده از رو  ییدف سدنجی بدرای    در این کار تجربی پارامترهای قطبیت حاللی  است  برخوردار
پارامترهای قطبیت حاللی مطالعه شده اثر محیط ناهمسانگرد بر روی رفتار فوتوفیزیکی مولکدوب  است   آمده بدست ترکیبی

 های ماده حل شونده در فاز همسانگرد و ناهمسانگرد را بررسی می کند 

مقدمه
به علت داشتن ویژگدی هدای فیزیکدی      این دسته از مواد دنبه موادی با ناهمسانگردی بای ایالق می شو بلورهای مایع

بلورهدای  ایالعدا  برهمکنشدی     ]1 [دارندد  صنعتی و پزشکیاپتیکی، در زمینه های مختلف نقش مهمی منحصربفرد 

 بدسدت آورد   لداا   بر روی ماده حل شونده اغلب به صور  قطبیت حالب بیا  می شدود عنوا  محیط حاللی ه ب مایع

کاربردهای متنوع  دلیله ب انگرد برای بررسی رفتار فوتوفیزیکی ماده حل شوندهپارامترهای قطبیت حاللی محیط ناهمس

رو ،  جامع ترینارایه شده که  قطبیت حاللیرو  های مختلفی برای محاسبه پارامتر   ]4-2[ حائز اهمیت است آنها

 تبعیت می کند: 1مقیاس از رابطه  تافت است که این-ند پارامتری کاملتی چمقیاس حالل
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α  ،قابلیت دهندگی پیوند هیدروژنیβ  ،قابلیت گیرندگی پیوند هیدروژنیπ  قطبش پایری و دوقطبیدگی حدالب و
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فرکدان  جدا     s  و a، b زا  اسدت  ردرایب ثابدت   مقدار رگرسیو  ماده حل شدونده در حدالب مرجدع سدیکلوهگ    

مقادیر مربوط به پارامترهای قطبیت حاللی با اندازه گیری یوب موج بیشینه جا  رنگینه هدا در  پارامترهای حالب اند  

تافت با استفاده از رو  سولواتوکرومیک -در این کار تجربی، پارامتر کاملت  ]5[ می آیددست ه محیط های حاللی  ب

با ساختار نامشخص در فازهمسانگرد، ناحیه گاار فدازی، فداز ناهمسدانگرد و دماهدای      ترکیبینماتیک ایع بلورم  برای

 مختلف بدست آمده است 

ها روشمواد و 
( 1)شکل 504 هستند  رنگینه کومارین IIDR و رنگینه 504یش، رنگینه کومارین گینه های به کار رفته در این آزمارن

پژوهشکده فیزیک کاربردی و آزمایشگاه سنتز در IIDR (1)شکلخریداری شده و رنگینه  Aldrich-aSigm شرکتاز

دی -N,Nنیتروآنیلین، -4به دلیل واقع شد  ییف جابی رنگینه های  است  سنتز شدهتبریز  ستاره شناسی دانشگاه

عالوه بر   شده استاستفاده  IIDR ناحیه فرابنفش و عدم امکا  ادامه کار از رنگینه جایگزیننیتروآنیلین در -4-اتیل

در این استفاده شد   504 کومارینو از رنگینه جایگزین  حل نبود قابل ML–0688بلورمایع  رنگینه ریچارد در این،

با ثابت دی الکتریک مثبت استفاده  LC–I (ML–0688, ∆ɛ=13.1) با مشخصا  ترکیبی کینمات آزمایش بلورمایع

گردید



IIDR و 405رنگینه کومارین  : 1شکل

مورد استفاده در آزمایشگاه ساخته شده و از یریق خاصیت مویینگی بلورمایع به داخدل آ  تزریدق شدده اسدت     سلوب

مشخصدا    برای ثبت ییف هدای جدابی اسدتفاده شدد     Shimadzu UV–2450 جابی ییف سنجدستگاه از همچنین 

 آورده شده است  1 حالب های ناهمسانگرد استفاده شده در جدوب
 صات حالل های ناهمسانگرد به کار رفته شدهنام و مشخ: 1 جدول
∆n ∆ɛ / °CC T بلورمایع

06.0 1061 ..61 ML–0688

تافت با اندازه گیری یوب موج بیشینه جا  رنگینه ها در حالب بدست می آید  -های قطبیت حاللی کاملتپارامتر

رنگینه  TE(30)و αو رنگینه مورد استفاده برای محاسبه  IIDR رنگینه πو βرنگینه مناسب برای محاسبه پارامترهای 

 : ]0[ بدست می آید (9تا  2) که مقادیر مربوط با استفاده از این روابط است 504 کومارین
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نتایج و بحث
در بلورمایع  504 کومارین و IIDRیوب موج بیشینه جا   حاصل از نمودار ییف جابی رنگینه های با اندازه گیری 

 آورده شده است  2در جدوب مقادیر مربوط به پارمترهای قطبیت حاللی مورد بررسی، 
مقادیر مربوط به پارامترهای قطبیت حاللی بلور مایع نماتیک در دمای اتاق :2 جدول

N

TE)30(TEαΒπبلورمایع
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در مقایسه با حالب های معمولی بدا ثابدت دی الکتریدک یکسدا       مایعبلور  β و π که انتظار می رفت مقادیر همانطور

برهمکنش های  ،و بنابراین استبیشتر است و مقادیر بزرگ مربوط به این پارامترها نشا  دهنده قطبی بود  این محیط 

بدا  با اینکه ساختار این بلور مایع در دسترس نمی باشد ولدی   قطبی وجود دارد  دلورمایع و مواقوی بین مولکوب های ب



 

دارای این بلورمایع بررسی شده توا  پیش بینی کرد که  یم برای پارامترهای قطبیت حاللی توجه به مقادیر بدست آمده

هدای  این است که گروه  نشا  دهندهα  پارامتر مربوط به دارمق همچنین  است قوی گروه های گیرنده پیوند هیدروژنی

با اعماب دما و با اندازه گیری بیشینه یدوب مدوج ییدف     ،در ادامه کار  مایع رعیف است بلوردهنده پیونده هیدروژنی 

رامترهای قطبیت بر پااثر تغییرا  دمایی  ،قطبیت حاللی در بلورمایع به ازای دماهای مختلف ،جابی رنگینه های مرجع

 گردیدحاللی بررسی 

ML-0688 عیبلورما یحالل تیقطبهای دما بر پارامتر راتییاثر تغ: 2 شکل

روند تغییرا  پارامتر قطبیدت حاللدی در    و یافته است کاهش پارامترهای قطبیت حاللیبا افزایش دما ( 2مطابق شکل)

ر محدوده گاار فدازی  فاز نماتیک )ناهمسانگردی( نسبت به سایر قسمت های نمودار بسیار کند است  با افزایش دما د

که شدیب نمدودار ناحیده گداار فدازی       کاهش پارامتر قطبیت حاللی به یور ناگهانی و با سرعت زیادی انجام می گیرد

کاهش پارامتر های قطبیت حاللدی   ،افزایش دما نسبت به شیب نمودار ناحیه نماتیکی و همسانگرد بیشتر است  با ادامه

شود که روند تغییرا  پارامتر قطبیت حاللی در ناحیه همسانگرد نسبت به ناحیه  در ناحیه همسانگردی نیز مشاهده می

 گاار فازی کمتر و نسبت به فاز نماتیکی بیشتر است 

 نتیجه گیری
نتایج بدست آمده نشا  دهنده برهمکنش های قوی بین مولکوب های بلورمایع و رنگینه به صور  برهمکنش های 

وجه به ساختار مولکولی بلورهای مایع و وجود گروه های گیرنده پیوند هیدروژنی و میهما  می باشد  با ت-میزبا 

مد آبدست  βو  πساختار قطبی آ  ها، مقادیر 
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