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مطالعه تاثیر نانو ذرات مغناطیسی و غیر مغناطیسی بروی بهبود خواص ترمودینامیکی
و الکتریکی بلورهای مایع قابل استفاده بعنوان صفحات نمایشگر
سهیال جوادیان* و نیما دلیر
گروه شیمی فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت19/31/33 :

تاريخ تصحيح19/37/91 :

تاريخ پذيرش19/39/31 :

چکيده
در مطالعه حاضر  %1درصد وزنی از نانو ذرات  TiO2و  Fe3O4به عنوان عامل آالئیده به مخلوط یوتیکتیک بلور مایع  %55درصد وزنی پنتیل سیانو بی
فنیل  5CBو  %55درصد وزنی هپتیل سیانو بی فنیل  7CBیا  E5CN7اضافه شد و انتقال فاز ترکیب مذکور با استفاده از روش گرما سنجی تفاضلی
 DSCمورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که دمای انتقال فاز نماتیک به مایع به اندازه  1/45و  1/51به ترتیب برای نانو ذرات TiO2وFe3O4

کاهش پیدا کرده است .بمنظور درک بهتر و عوامل موثر بروی جابجایی انتقال فاز نماتیک از نظریه نیروی میدان میانگین بهره گرفته شده تا عوامل موثر
بروی جابجایی دمای انتقال فاز محاسبه گردد .نتایج نظریه بدست آمده همخوانی خوبی با نتایج تجربی حاصل شده از روش  DSCدارد .در بخش دوم
رفتار الکتریکی بلور مایع  E5CN7در حضور نانو ذرات مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان می داد که مقدار تحرک یونی و نفوذ بلورمایع در حضور نانو
ذرات بویژه اکسید آهن بدلیل خاصیت مغناطیسی باالتر بسیار کاهش پیدا کرده است .مقدار مقاومت نیز کاهش پیدا کرده و رسانایی بیشتر شده است.
کلمات کلیدی:بلورمایع ،نانو ذره ،تیتانیم دی اکسید ،اکسید آهن ،انتقال فاز ،برهمکنش و خواص الکتریکی.

 -1مقدمه
دلیل کاربرد وسیع بلورهای مایع  1در ساخت انواع صفحات نمایشگر  ،مدارهای الکتریکی و نوری ،مواد مذکور یکی از جذابترین
زمینه های مطالعه در حوزه علوم پایه و مواد است .]1[ .بلورهای مایع را می توان به گروههای ترموتروپیک ،لیوتروپیک و
متالوتروپیک تقسیم بندی نمود .بلورهای مایع ترموتروپیک و لیروتروپیک شامل مولکولهای آلی می باشند در حالیکه بلورمایع
متالوتروپیک شامل ترکیبات آلی فلزی هستند ..بلور مایعهای ترموتروپیک ،با تغییر دما انتقال را نشان میدهند و بلور مایع
لیتروپیک با تغییر غلظت انتقال فاز را نشان می دهند.]3 ,7[ .

* .نویسنده مسئوول :دانشیار شیمی فیزیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

Javadian_s@modares.ac.ir
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بلورهای مایع شامل سه فاز اصلی تشکیل دهنده به نام های نماتیک ،1اسمتیک 7و فاز کایرال( دست سان) است[ .]4 ,3یکی از
مشکالت بلورهای مایع متداول خاصیت همسانگردی مثبت آنها است که باعث می شود .حساسیت کمی در میدان های نوری و
الکتریکی داشته باشند [ .]6 ,5براین اساس در حوزه مطالعاتی بلورهای مایع دو رویکرد وجود دارد یکی سنتز مواد جدید با
خواص بهتر و دیگری استفاده از یک عامل خارجی برای بهبود خواص مواد موجود ،این حوزه دوم باتوجه به هزینه کمتر و
سهولت انجام پذیری با شتاب بیشتری نسبت به حوزه اول در مراکز تحقیقاتی دنیا در حال پژوهش است[ .]11-2از نانو ذرات
نقاط کوانتومی اکسید آهن به عنوان عامل آالئیده بمنظور افزایش حساسیت مغناطیس پذیری بلورهای مایع تک محوری
استفاده شده است [ .]6تاثیر نانو ذرات نقاط کوانتومی کلسترویک با خاصیت فلورسانسی روی خواص نوری بلورهای مایع مورد
بررسی قرار گرفت نتایج نشان می دهد ،جریان نانو ذرات مذکور به درون الیه های بلورهای مایع باعث ایجاد یک سطح انرژی
جدید زمان آسایش فلورسانس شده و در نتیجه خاصیت نوری بلورهای مایع افزایش پیدا میکند[ .]17همچنین پندی 3به
بررسی تاثیر نانو ذرات  BaTiO3روی خواص نوری-الکتریکی و اندازگیری ضریب الکتریک بلورهای مایع پرداخت ،نتایج
حاکی از آن بود که نانو ذرات باعث تغییر همسانگ ردی از مثبت به منفی شده که این امر منجر به افزایش حساسیت و پاسخ
پذیری در میدان های الکتریکی و مغناطیسی میشود[ . ]13در پژوهشی دیگر ،به مطالعه تاثیر اکسید روی  ZnOو اکسید
سیلیس  SiO2روی تغ ییر همسانگردی بلورهای مایع بر پایه سیانو بی فنیل پرداخته شد نتایج حاکی از تاثیر بیشتر نانو ذرات
 ZnOروی تغییر همسانگردی بلورهای مایع بود[ .]14بررسیها نشان میدهد که مطالعات محدوی بروی خواص مخلوط
یوتیکتیک بلورهای مایع با استفاده از نانو ذرات  TiO2یا نانو ذرات  Fe3O4صورت پذیرفته است .که میتوان به بررسی گذار،
تغییر ولتاژ فاز فریدریکز با استفاده نانو ذرات  TiO2نام برد[ .]15همچنین با استفاده از نانو ذرات  TiO2ناهمسانگردی
بلورهای مایع بر پایه بی فنیل از مثبت به منفی تغییر یافت که برای ساخت صفحات نوری با مصرف پائین انرژی بسیار مناسب
است[.]16
در این پژوهش با استفاده نظریه نیروی میدان میانگین تاثیر سهمهای مختلف برهمکنشی بلورمایع -نانو ذره ،موثر بروی
انتقال فاز نماتیک به ایزوتروپیک در نمونه های آالئیده به  %1درصد وزنی از نانو ذرات  TiO2و  Fe3O4مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .در ادامه با استفاده طیف سنجی امپدانس خواص مختلفی از جمله نفوذ و تحرک یونی در نمونه های آالئیده به %1
درصد وزنی از نانو ذرات  TiO2و  Fe3O4اندازگیری شد.

Nematic
Smectic
Pandey

732

1
2
3

سال سيزدهم ،شماره  74تابستان 9314

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

 -2بحث و نتیجه گیری
 -1-1انتقال فاز بلورهاي مايع نماتيک آالئيده به نانو ذرات مغناطيسي و غير مغناطيسي
در شکل  1انتقال فاز نماتیک -مایع مخلوط اتوتیکتیک  E5CN7از بلورهای مایع در نمونه های آالئیده به  %1وزنی نانو ذرات
 TiO2و  Fe3O4نشان داده شده است .نانو ذرات تیتانیم و آهن هر دو با اندازه  75نانو متر و ساختار کروی خریداری شده
است.
ما در مطالعه قبلی خود رفتار انتقال فاز نماتیک به مایع در نمونه های آالئیده به نانو ذرات  TiO2و  Fe3O4مورد بررسی قرار
داده بودیم[ ، ]12در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه نیروی میانگین به بررسی سهممهای موثر در جابجایی انتقال فاز
پرداخته شده است.
جامد به نماتيک

نماتيک به مايع

شکل -1نمودار تغییر فاز بلور مایع بصورت خالص و در حضور نانو نانو ذرات

مشاهده میشود که در حضور نانو ذره انتقال فاز جامد به نماتیک از بین میرود که این امر بدلیل ایجاد بی نظمی بیشتر در فاز
جامد است ،و تفاوت مرتبه نظم بین دو فاز جامد و نماتیک کم شده و روبش دمایی به صورت یکنواخت قابلیت شناسایی این
انتقال فاز را ندارد .برای مشاهده انتقال فاز مذکور باید گرم شدن ناگهانی صورت بگیرد[.]12
در حالیکه در انتقال فاز نماتیک به مایع نانو ذره  TiO2باعث میشود که دمای انتقال فاز از دمای  311/22کلوین به دمای
 313/27کاهش پیدا کند .یعنی به اندازه  1/34کلوین دمای انتقال فاز کاهش پیدا کند .در حالیکه در حضور نانو ذرات اکسید
آهن  Fe3O4دمای انتقال فاز را از  311/22کلوین به دمای  313/42کلوین یعنی به اندازه  1/41کلوین کاهش پیدا میکند.
علت وقوع چنین پدیده ای برهمکنش نانو ذره با بلورمایع است .برطبق نظریه نیروی میدان میانگین سهم های مختلفی میتواند
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بروی برهمکنش بین بلور مایع و نانو ذره تاثیر بگذارد[ .]12که عبارتند از :اثر قطبش پذیری دایمی نانو ذره ،اثر ناخالص یونی
بلورمایع و اثر لنگر.1
در ادامه کار به محاسبه مقدار همه اثرات یاد شده بروی تغییر دمای انتقال فاز توسط نانو ذره خواهیم پرداخت .در مخلوط
کلوئیدی بلور مایع نانو ذرات میتوانند از طریق جفت شدگی قطبش پذیری دائمی خود  PNPبا بردار نظم بلور  SLCموجب
جابجایی دمای انتقال فاز شوند .برای این منظور ابتدا قدرت برهمکنش را توسط رابطه زیر تعیین می شود[:]12
()9

4 0  P 2 R3
405 02 2

K NP 

در رابطه یک  Rمقدار میانگین شعاع نانو ذره برای نانو ذره تیتانیم برابر با  12.5nmو برای نانو ذره اکسید آهن ، 12.5nm
 ε= (2ε⊥+ε║)/3=6.9و  ε0 = 8.85×10−12 Fm−1است .اگر مقدار  KNPبزرگتر از  kBTکه kB = 1.38 × 10−23
 JK−1و  Tدمای انتقال فاز است(اگر نسبت ثابت برهمکنش نانو ذره به ثابت بولتزمن در دمای انتقال فاز برزگتر باشد،
برهمکنش بین بلورمایع با نانو ذره قوی خواهد بود) .در این صورت برهمکنش قوی خواهد بود .درنتیجه جابجایی دمای انتقال
فاز در اثر حضور نانو ذره با استفاده از رابطه زیر محاسبه خواهد شد[.]12
( )1
در رابطه باال

27 3
m

 1.97 * 10

NP P 2
135kB  LC  0 2

TN  I  1.03

  LCچگالی مولکولی بلور مایع  P ،قطبش پذیری دائمی ( 7خاصیتی ذاتی مربوط به هر ترکیب

است) نانو ذره تیتانیم و آهن به ترتیب برابر با  10 μF.cm-2و  14 μF.cm-2است .در حالیکه  ϕNPکسر وزنی نانو ذره
است .با توجه این اینکه مقدار  KNPبرای دو نانو ذره به ترتیب برابر با  2.37×10−20و 3.54×10−19بدست امده و در هر
دو حالت بزرگتر از ثابت  kBTاست و بیانگر برهمکنش قوی می باشد[ .]12مقدار جابجایی دمای انتقال فاز نماتیک به مایع با
استفاده از رابطه ( )7برابر با  +1/16کلوین برای نانو ذره تیتانیم دی اکسید در حالیکه برای نانو ذره اکسید آهن  +1/73کلوین
بدست آمده است .در ادامه به محاسبه اثر ناخالصی یونی روی جابجایی انتقال فاز مورد بررسی قرار می گیرد .منشاء وجودی
این پدیده به ناخالصی یونهای موجود در بلور مایع برمیگردد .به عبارت دیگر هر بلور مایع مقداری یونهای آزاد مثبت و منفی
وجود دارد .که یک میدان الکتریکی ضعیفی را ایجاد میکند .میدان ایجاد شده مذکور میتواند با میدان الکتریکی نانو ذره
برهمکن ش ایجاد کند و در نتیجه این برهمکنش جابجایی انتقال فاز رخ میدهد .با استفاده از معادله  3میتوان تاثیر این عامل را
روی جابجایی دمای انتقال فاز بصورت زیر بیان کرد:

Anchoring
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 NP P 2
(TN  I  1.03
) ).e2 R (1  2 R   2 R 2   3 R3
2
135kB  LC  0

()3

که  κ−1طول دبای است و بصورت زیر بیان میشود:
()7
که  nبرابر با یک و  qنیز بار الکتریکی پایه است ،مقدار طول دبای برای خانواده بلورهای مایع سیانو بی فنیل برابر با 763
نانومتر است[ .]12با استفاده از معادله ( )3مقدار جابجایی دمای انتقال فاز در اثر این سهم به ترتیب برابر با  +3/22و+3/ 54
برای نانوذرات تیتانیم دی اکسید و اکسید آهن بدست آمده است .و در نهایت به بررسی اثر اخرین عامل یعنی اثر لنگر
میپردازیم[.]73
براساس نظریه نیروی میدان میانگین برهمکنش بین بلورمایع با نانو ذره بصورت زیر میتواند دمای انتقال فاز را جابجا کند[.]73
() 9
در رابطه  A ،5متناسب با مرتبه دوم برهمکنش بلورمایع با نانو ذره متناسب است .مقدار کمیت  Aبرای نانو ذرات کروی
برابر با صفر است[ .]73با استفاده از رابطه باال مقدار جابجایی دمای انتقال فاز در اثر برهمکنش لنگر برابر با  -3/17و کلوین
برای هر دو نانو ذره بدست خواهد آمد .براساس تئوری نیروی میدان میانگین اثر لنگر با  ω=w0/kBTمتناظز است که ω
پارامتر برهمکنش بدون بُعد بین بلور مایع با نانو ذرات است .زمانیکه  ω >0برهمکنش دافعه نانو ذرات با بلور مایع باعث
مختلل شدن سامانه نظمی بلورمایع میشوند .اما زمانی که  ω< 0برهمنکش جاذبه بین نانو ذرات و بلور مایع باعث منظم شدن
سامانه بلور مایع میشوند .بر اساس استدالل فوق هرگاه جاذبه حاکم باشد دمای انتقال فاز افزایش مییابد .و هرگاه دافعه وجود
داشته باشد دمای انتقال فاز کاهش کاهش پیدا میکند[ .]77 ,71در شکل  7اثر تمامی سهم ها بهمراه مجموع جبری آنها دیده
میشود.
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شکل -2اثر سهم های مختلف در جابجایی دمای انتقال فاز در حضور نانو ذرات اکسید آهن و تیتانیم دی اکسید

اگر سهم تمام برهمکنشها را باهم جمع جبری شود مقدار جابجایی برابر با  -1/31کلوین برای نانو ذره اکسید تیتانیم خواهد
شد ،مقدار جمع جبری برای نانو ذره اکسید آهن  -1/32کلوین بدست آمده است .در حالیکه داده های بدست آمده از روش
 DSCمقدار جابجایی را در اثر حضور نانو ذره برابر با  -1/34و  -1/41به ترتیب برای نانو ذره اکسید تیتانیم و اکسید آهن را
نشان داده ،همانطور که مشاهده می گردد ،همخوانی خوبی بین نتایج پیش بینی شده از مدل نیروی میدان میانگین با داده
های تجربی بدست آمده است ،بطوریکه مقدار خطا کمتر از  2درصد است این مقدار خطا را میتوان به فرضهای مربوط به نظریه
دانست .به عبارت دیگر دو سهم اثر قطبش پذیری دائمی و اثر ناخالصی یونی موجب افزایش دمای انتقال فاز و برهمکنش لنگر
موجب کاهش دمای انتقال فاز شده و برایند برهمکنشها نشان می دهد که دمای انتقال فاز کاهش خواهد یافت که در تطابق
کامل با داده های تجربی بدست آمده است.
 -3-1تاثير نانو ذرات  TiO2و  Fe3O4روي خواص الکتريکي بلورهاي مايع
با استفاده از طیف سنجی امپدانس مقاومت الکتریکی بلورهای مایع در حضور و عدم حضور نانو ذرات مورد بررسی قرارداده
بودیم[ ]12و در تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر روی انتقال یونی و نفوذ انجام شده است[ ،]73نمودار مقاومت کل نشان
داده شده در شکل  3مشخص میکند که در حضور نانو ذرات مقدار مقاومت به مقدار قایل توجهی کاهش پیدا کرده است.
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شکل -3نمودار تغییرات مربوط مقاومت کل به بلورهای مایع در حضور و عدم حضور نانو ذرات تیتانیم دی اکسید و اکسید آهن

جهت گیری بلورهای مایع تحت تاثیر میدان الکتریکی تولید توسط نانو ذرات بهتر شده و در نتیجه رسانایی افزایش پیدا میکند.
که نشان دهنده بهبود خاصیت الکتریکی بلورمایع در حضور نانو ذرات تیتانیم دی اکسید و اکسید آهن است .اکنون به منظور
درک بهتر از تاثیر نانو ذرات روی خواص الکتریکی بلورهای مایع کمیتهای مختلفی از جمله نفوذ و تحرک یونی در حضور و
عدم حضور نانو ذره محاسبه خواهیم کرد.
در ابتدا با استفاده از نمودار بد 1,نشان داده شده در شکل  4ماکزیمم فرکانس( )fpeakرا برای هریک از سامانه های تیتیانیم
دی اکسید و اکسید آهن به ترتیب برابر با  11/27و  12/22می باشد ،و سپس با استفاده از رابطه زیر مقدار تحرک یونی ( )μرا
محاسبه می کنیم[:]74

2 f peak d 2

()9

V0



در رابطه ( d ،)6مقدار ضخامت بلورمایع روی سطح الکترود است V0 ،مقدار ولتاژ اعمالی در حالت اندازگیری مقاومت بوده α
نیز ضریب الیه دوگانه است که در جدول  1گزارش شده است .پس از بدست آوردن تحرک یونی میتواینم مقدار نفوذ ()Dرا
بدست بر اساس رابطه  2بدست آوریم[:]74

 k BT

()4

q

D

در رابطه باال  qبار الکتریکی پایه است و  Tنیز مقدار دمای مطلق برحسب کلوین بوده و چون اندازگیری در دمای اطاق صورت
پذیرفته است برابر با  722کلوین است.

Bode
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شکل-5تغییرات نمودار بده مربوط به عدم حضور نانو ذرات و حضور نانو ذرات

مقدار مشاهده میشود که مقدار تحرک یونی در حضور هر دو نانو ذرات کاهش پیدا میکند(جدول .)1اما مقدار کاهش در حضور
نانو ذره اکسید آهن نسبت به نانو ذره تیتانیم ب یشتر است این امر حاکی از برهمکنش بیشتر نانو ذرات اکسید آهن بدلیل
خاصیت مغناطیسی با بلورهای مایع است که تحرک یونی مولکولهای  E5CN7بیشتر کاهش پیدا میکند.
جدول .1نتایج حاصل کمیتهای الکتریکی محاسبه شده در حضور و عدم حضور نانو ذرات  TiO2و Fe3O4
)fpeak(Hz
11/27

)D (m2.s-1*10-13
3/127

)μ (m2.s-1.V-1*10-12
3/25

)α (104
1/23

17/35
12/22

3/125
3/137

3/51
3/75.

1/37
3/66

Sample
عدم حضور نانو
ذره
در حضورTiO2
در حضور Fe3O4

مقدار نفوذ برای حالت خالص بدست آمده در تطابق با نتایج ذکر شده در مقاالت است[ .]74روند مشابهی برای تغییرات نفوذ
بلورهای مایع دیده میشود .کاهش نفوذ در حضور نانو ذرات  Fe3O4بیشتر از  TiO2است یعنی اینکه میدان الکتریکی تولید
شده توسط نانو ذرات اکسید آهن باعث میشود بلورهای مایع بیشتر نسبت به نانو ذرات جهت گیری پیدا کنند .و دراین صورت
نفوذ بلورهای مایع به سطح کاهش پیدا میکند .نتایج حاصل از  DSCنیز نشان میداد که کاهش دمای انتقال فاز در حضور نانو
ذرات  Fe3O4بیشتر از نانو ذرات  TiO2بوده و برهمکنش بین بلورمایع و نانو ذره اکسید آهن بیشتر است به عبارت دیگر
میتوان یک همخوانی قابل لمسی بین نتایج ترمودینامیکی و الکتریکی مشاهده کرد به این صورت که هرچه برهمکنش بین
عامل میزبان بلورمایع با مولکول میهمان نانو ذره بیشتر باشد جابجایی دمای انتقال فاز بیشتر بوده و مقدار تغییر در خواص
الکتریکی نیز بیشتر است .همانطور که نتایج نشان میدهد در حضور نانو ذرات اکسید آهن تغییر خواص الکتریکی بیشتر و بهتر
است که این امر به دلیل خاصیت مغناطیسی نانو ذره اکسید آهن نسبت به اکسید تیتانیم است].[75
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 -3بخش تجربی
 -9-3مواد شيميايي
بلور مایع پنتیل سیانو بی فنیل  5CBو هپتیل سیانو بی فنیل  7CBاز شرکت در این تحقیق از شرکت آلدریچ خریداری
شده و بدون خالصسازی مجدد مورد استفاده قرار گرفتهاند ،هم چنین نانو ذرات اکسید آهن و اکسید تیتانیم از شرکت آلدریچ
خریداری شده است .الکترودهای  ITO1به منظور سل سازی بلورهای مایع در ابعاد  1سانتی متر در  7سانتی متر در ابتدا برش
داده شد و سپس به منظور جهت دهی بلورمایع از محلول پلی ونیل الکل  PVAاستفاده شد و پس از خشک شدن الکترود
 ITOسل های بلور مایع ساخته شد .دی کلرو متان به عنوان حالل و  PVAاز شرکت آلدریچ خریداری شده است.
 -1-3آماده سازي محلول آالئيده به نانو ذرات
ابتدا  133میلی گرم از نانو ذارات به طور جداگانه در  13میلی لیتر دی کلرومتان به مدت  33دقیقه در حمام الکتراسونیک
پراکنده شد و سپس به مقدار  %1وزنی از هریک ا ز نانو ذرات بصورت جداگانه به مخلوط یوتیکتیک بلورمایع  E5CN7اضافه
شد و به مدت  1ساعت در داخل اون خالء برای از بین بردن رطوبت و حالل دی کلرومتان در دمای  55درجه سانتی گراد
قرار داده شد و ادامه  1ساعت محلول فوق در حمام الترسونیک قرار گرفت و پس از آن محلول آالئیده شده در داخل
الکترودهای تهیه شده قرار گرفت آنالیزهای ذکر شده انجام پذیرفت.
 -3-3دستگاهها
بررسی انتقال فاز از دستگاه  DSCمدل  NETZSCH DSC 200F3و نیز پنسهای آلومینیومی با ابعاد  2میلی متر در 5
میلی متر به منظور قرار گیری نمونه ها مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت خواص الکتریکی بلورهای مایع با استفاده از دستگاه
طیف سنجی امپدانس مدل  EG & G model 273در محدوده فرکانسی  1mHz-1MHzمورد مطالعه قرار گرفتند.
خالصه
در مطالعه حاضر  %1درصد وزنی از نانو ذرات  TiO2و  Fe3O4به عنوان عامل آالینده به بلور مایع  E5CN7اضافه شد و انتقال
فاز ترکیب مذکور مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که به مقدار جزئی دمای انتقال فاز نماتیک به مایع در هر دو سامانه
کاهش پیدا کرده است .به منظور درک عوامل موثر در کاهش دمای انتقال فاز از نظریه نیروی میانگین بهره گرفته شد تا اثر
تمامی سهمهای موثر در برهمکنش نانو ذره با بلورمایع محاسبه شود .نتایج بدست آمده حاکی از این امر بود که اثر قطبش
دائمی واثر ناخالصی یونی موجب افزایش دمای انتقال فاز خواهد شد و اثر لنگر موجب کاهش دمای انتقال خواهد شد و برایند
برهمکنش ها مقدار کاهشی را برای دمای انتقال فاز پیش بینی میکند .تاثیر نانو ذرات کسید آهن به دلیل خاصیت مغناطیسی

Indium tin oxide
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 وجودDSC  تطابق خوبی بین نتایج نظریه با تجربی بدست آمده با استفاده از روش.روی دمای انتقال فاز بیشتر بوده است
 در نهایت با استفاده از طیف سنجی امپدانس تغییر خواص الکتریکی و مقدار مقاومت در اثر حضور نانو ذرات مورد بررسی.دارد
. نتایج نشان می داد که حضور نانو ذرات ظرفیت الیه دوگانه را افزایش داده و مقدار مقاومت را کاهش می دهد،قرار گرفت
 با نانو ذرات بوده است و مقدار بیشتر اینE5CN7 میزان تغییرات تحرک یونی و نفوذ حاکی از برهمکنش موثر بین مولکولهای
 مقدار تغییر در خواص الکتریکی در حضور نانو.برهمکنشها زمانی مشاهده میگردد که خاصیت مغناطیسی نانو ذره بیشتر باشد
.ذره اکسید آهن نسبت به اکسید تیتانیم بدلیل وجود خاصیت مغناطیسی بیشتر و محسوس بوده است
 تقدیر و تشکر-4
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