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  تعریف فتوکرومیسم و مفاهیم مربوط- 1-1

و موادي که ١نور اتفاق می افتد فتوکرومیسم وسیلهبهتغییر رنگ برگشت پذیر ماده که 

به سخن دیگر، در . ]3- 1[نامیده می شوند  ٢داراي این ویژگی هستند مواد فتوکرومیک

رخ می دهد که باعث تغییر در طیف  تغییري در ساختار این ترکیبات ،وراثر تحریک با ن

تغییر رنگ مشاهده شده شرط اساسی براي پذیرفتن  يپذیربرگشت. شودمی ها آنجذبی 

ها در هایی مانند تغییر رنگ لباسبنابراین، تغییر رنگ. پدیده به عنوان فتوکرومیسم است

پدیده . شوندمقابل نور و یا تجزیه نوري به عنوان پدیده فتوکرومیسم در نظر گرفته نمی

او این فرایند را . کشف شد ٣کوالدتوسط مار 1880اولین بار در اواخر دهه  فتوکرومیسم

در مواد . ]4[لفظ فتوکرومیسم براي آن برگزیده شد  1950يفتوتروپی نامید اما در دهه

اگر با قطع نور رنگ ماده به . اتفاق بیافتد تواند به دو صورتیک برگشت رنگ میفتوکروم

 ٤فتوکرومیسم نوع تیشود ماده داراي خود برگردد گفته می) قبل از تابش(اولیه حالت 

با طول (با استفاده ازتاباندن موج الکترومغناطیس اولیه حالتبه  رنگ برگشتاگر .است

 شود ماده داراي فتوکرومیسمگفته می دهدبرخ  )موج متفاوت از نور تحریک کننده اولیه

اي است که این به زمینهوابسته  تییا  پیانتخاب ماده فتوکرومیک نوع . ]5[است ٥نوع پی

مواد فتوکرومیک دسته بندي دیگري نیز دارند که . در آن به کارگرفته شوند مواد بایستی

اگر ماده در اثر قرار گرفتن در معرض تابش رنگی شود، . استبر اساس نحوه تغییر رنگ 

که داراي فتوکرومیسم مثبت است و برعکس، اگر با تابش نور ماده رنگ  شودگفته می

  .  ]6[خود را از دست بدهد فتوکرومیسم آن از نوع منفی است 

  انواع مواد فتوکرومیک - 1-2

اند و تحقیق در این زمینه و گزارش شده کنون مواد فتوکرومیک مختلفی سنتزتا

به دو دسته آلی و معدنی طبقه بندي  توان میمواد فتوکرومیک را . ادامه داردهمچنان 

. می پردازدمواد فتوکرومیک آلی  تحقیق حاضر به بررسی خواص فتوکرومیک .کرد

این در   .که خاصیت فتوکرومیک از خود نشان می دهند هاي زیادي وجود دارندمولکول
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  .ودش میاشاره  ها آنبه چند گروه مهم از  بخش

  ٦هادي آریل اتن-1-2-1

 شـود  مـی نـور باعـث تغییـر رنـگ      باباز و بسته شدن حلقه آروماتیک  در این ترکیبات

از نوع پی بوده و براي تبدیل فرم بسـته بـه فـرم     فتوکرومیسم این ترکیبات). 1-1شماي (

  .]7[اولیه نیاز به نور مرئی است 

  
  مکانیسم رنگی شدن در دي آریل اتن ها -1- 1شماي 

  ٧آزوبنزن ها-1-2-2

داراي دو فرم سیس و  شده است این ترکیبات نشان داده2- 1همانطور که در شماي 

دو نوع ایزومري را به  توان میامواج الکترومغناطیس  تابش که با استفاده ازترانس هستند 

نور فرابنفش فرم ناپایدار  تابشفرم ترانس فرم پایدار است که با . یک دیگر تبدیل کرد

نیز  ها آنبنابراین رنگ  ،هاي متفاوتی دارندون دو فرم جذبچ. کند سیس را تولید می

.]8[استپییا  تیاز نوع  ساختار، فتوکرومیسم این ترکیبات بسته به. متفاوت است

  
  مکانیسم رنگی شدن آزوبنزن ها - 2- 1شماي 
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  ٨ها و اسپیرو اکسازین ها آناسپیرو پیرهاي  سیستم-1-2-3

ترین مواد فتوکرومیک که بسیار هم مورد مطالعه قرار گرفته، شاید یکی از قدیمی

هنگامی که نور فرابنفش به فرم بسته برخورد می کند، ). 3-1شماي (پیران باشد  اسپیرو

هاي شکند و در نتیجه یک سیستم شامل پیوندپیوند بین کربن اسپیرو و اکسازین می

به هم  هاي آروماتیکحلقهمزدوج  به وسیله این سیستمگیرد که دوگانه مزدوج شکل می

را جذب کند و فوتون تواند در ناحیه مرئی  گسترده می پیاین سیستم . وصل می کند

پس از قطع نور فرابنفش، ماده به تدریج به حالت پایه . باعث شود ماده رنگی دیده شود

این  با توجه به. شودو اکسیژن دوباره تشکیل می خود بر می گردد و پیوند بین کربن

  .]9[است تیاز نوع  گرفت که فتوکرومیسم این ترکیبات توان نتیجه توصیف می

  

  
  مکانیسم رنگی شدن اسپیرواکسازین ها - 3- 1شماي 

  ٩ها آننفتوپیر-1-2-4

در اثـر برخـورد نـور    . اسـت  هـا  آنپیـر  ات مانند اسـپیرو مکانیسم رنگی شدن این ترکیب

شـکند و  به دو حلقه آروماتیک متصل اسـت مـی   فرابنفش پیوند بین اکسیژن و کربنی که

این فرم بر خالف فـرم بسـته داراي سیسـتم مـزدوج     . )4-1شماي (گیرد فرم باز شکل می

 فرم بسته که فرم ،با قطع نور فرابنفش. دهد گسترده است که امکان جذب نور مرئی را می

  .]10[شود میپایدار است دوباره تولید 
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  ها آنمکانیسم رنگی شدن نوري در نفتو پیر -4- 1شماي 

  توکرومیککاربردهاي مواد ف- 1-3

محققان بوده است و این حقیقت که پدیده فتوکرومیسم براي چندین دهه مورد توجه 

هاي مختلف  هنوز هم این توجه ادامه دارد به دلیل کاربرد گسترده این مواد در زمینه

  .شود به چند مورد از این کاربردها اشاره می بخشدر این . صنعتی و روزمره است

  ساخت لنزهایی با قابلیت تغییر رنگ-1-3-1

. هـاي فتـوکروم اسـت    در عینـک  ها آناستفاده از  یکمشهورترین کاربرد مواد فتوکروم

باعـث راحتـی    هـا  آنها و سـاختم  در اتومبیل ها آنگیري کار بههاي فتوکروم و  تولید شیشه

ب هاي مربوط به استفاده از انرژي براي مطلـو  سرنشینان و ساکنان بوده و در کاهش هزینه

متاسفانه، مواد فتوکرومیک آلی که بـراي چنـدین هـزار    . سازي هواي ساختمان موثر است

  . ]11[باشند بسیار کمیاب هستند  پایدارساعت در برابر نور خورشید 

  ١٠سویچ هاي مولکولی فتوکرومیک-1-3-2

مانند  (شود که در اثر تحریک محیطی  یک مولکول وقتی سویچ مولکولی نامیده می

امروزه . پذیر از یک فرم به فرم دیگر تبدیل شود برگشتصورت  به...) نور، گرما و 

هاي مولکولی به واسطه کاربردشان در نانو تکنولوژي و کامپیوترهاي مولکولی بسیار  سویچ

هاي فتوکرومیک با جذب نور از یک فرم به فرم دیگري تبدیل  سویچ. مورد توجه هستند

. شوند می ورت متفاوتشناساییآشکارسازبصشوند که چون جذب متفاوتی دارند توسط  می

توان به  اند می از جمله مواد فتوکرومیک آلی که به عنوان سویچ مولکولی به کار رفته
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به عنوان مثالی از کاربرد .]14-12[ها اشاره کرد ١١بنلها و استیاتنآریلها، ديآزوبنزن

زمانی . ها اشاره کردهاي هوشمند در معابر و بزرگراهتوان به چراغی میهاي مولکولسویچ

با روشن شدن هوا، مواد . روشن هستند ها این چراغکه نور کافی در محیط وجود ندارد

ها با جذب نور تغییر رنگ داده و سیگنالی تولید کار رفته در این چراغهب یکفتوکروم

ها عدم وجود خطاهاي مزیت این چراغ. شودشود که به قطع برق المپ منجر میمی

  .است... انسانی، کاهش مصرف انرژي و 

  استفاده در آموزش و سرگرمی-1-3-3

پدیده کرومیسم به خاطر جذاب بودنش همیشه مورد توجه طراحان لباس، لوازم 

 اید که با تغییرحال در لیوانی چاي خوردههاحتماال تا ب. خانگی و اسباب بازي بوده است

کند و یا تبلیغات مربوط به الك ناخن را دیده دماي چاي درون آن، رنگش تغییر می

در این وسایل از مواد . کندتغییر میالك رنگ با تغییر دما  در آن باشید که

از پدیده کرومیسم براي در آموزش شیمی نیز . استفاده شده است ١٢ترموکرومیک

ه شیمی بطور گسترده استفاده شده است آموزان و دانشجویان بمند کردن دانشعالقه

این که رنگ وسیله در . خواهد شد پرداختهدر این رساله به این مبحث که  ]15-17[

  .ده و براي اغلب مردم جذاب استچند ثانیه تغییر کند جادوي شیمی بوعرض 

  ذخیره داده ها-1-3-4

 توسط 1956ها اولین بار در سال امکان استفاده از مواد فوتوکرومیک براي ذخیره داده

او همان کسی است که واژه فتوکرومیسم را . ]18[پیشنهاد شد  ١٣یهودا هایرشبرگ

هاي بسیار زیادي در این از آن زمان تالش .اژه قدیمی فتوتروپی پیشنهاد دادجاي وهب

ی یکمواد فتوکروم. صورت گرفته است ١٤اطالعات ذخیره نوريدر مورد زمینه بخصوص 

ها به این به بیان ساده ذخیره داده. هستند پیکه در این زمینه کاربرد دارند همگی از نوع 

صورت است که با استفاده از قلم لیزي روي نواري که داراي مواد فتوکرومیک است 

نباشد با استفاده از نوري با طول موج  ها نیازيزمانی که به داده. شوندها ثبت میداده

همان پاك این (شوندبه حالت اولیه خود برگردانده می و متفاوت مواد تغییر رنگ داده
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  . )کردن نوري نوار یا دیسک اطالعات است

  ذخیره انرژي خورشیدي-1-3-5

البتـه  . ده استنشان داده ش 1-1در شکل  توسط مواد فتوکرومیک نحوه ذخیره انرژي

در طـول روز مولکـول   . در ابتداي راه هستند و تولید تجاري نداشته اند ز این مطالعاتهنو

 هنگام شب .شود تبدیل میکه سطح انرژي باالتري داردناپایدار با جذب انرژي به ایزومري

شـده و انـرژي آن آزاد    )پایدار(با یک محرك مولکول پرانرژي تبدیل به مولکول کم انرژي

  .]19[شود می

  
  مواد فتوکروم مکانیسم ذخیره انرژي توسط -1- 1شکل 

  ویژگی هاي یک ماده فتوکرومیک خوب- 1-4

الزم اسـت داراي   ،کار برده شودهقبل از این که یک ماده در تهیه وسایل فتوکرومیک ب

  .توضیح داده می شوند ها آنترین د از مهمباشد که چند مور خصوصیتچند 

  ١٥مقاومت در برابر فرسودگی-1-4-1

. هاي جانبی وجود دارنداست اما همیشه واکنشتخریبی فتوکرومیسم یک پدیده غیر

فرسودگی نامیده ) ماده تجزیه نوريبه خاطر (کاهش عملکرد ماده با گذشت زمان 

براي . یک ماده فتوکرومیک باید مقاومت باالیی در برابر فرسودگی داشته باشد. شودمی

رنگی شدن ١٦نشان دادن مقاومت ماده در برابر فرسودگی، جذب ماده در برابر چرخه
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ه حالت اول یک هر بار رنگی شدن ماده توسط نور و برگشت آن ب. ]20[شود  رسم می

مقاومت در برابر فرسودگی را براي یک  2-1شکل . شود چرخه  فتوکرومیک نامیده می

همانطور که از شکل پیداست، مقاومت این ماده در برابر . دهد ماده فتوکرومیک نشان می

اي است که بعد از هزار چرخه  ال ماده یک ماده ایده. فرسودگی بسیار پایین است

  .ن در چرخه هزارم در حدود جذب آن در چرخه اول باشدجذب آ ،فتوکرومیک

  
  هاي مختلف که نشان دهنده مقاومت در برابر فرسودگی است جذب ماده فتوکرومیک در چرخه - 2- 1شکل 

  ١٧زمان پاسخ-1-4-2

پاسخ  کشد تا ماده فتوکرومیک رنگی شود، زمان مدت زمانی که طول می

 ٪90زمان پاسخ معموال به صورت زمان الزم براي رسیدن به . ]21[شود مینامیده

زمان پاسخ ممکن است از چند . شود محاسبه می) در طول موج مشخص(ماکزیمم جذب 

تري داشته  هر اندازه ماده فتوکرومیک زمان پاسخ کوتاه. میلی ثانیه تا چند ساعت باشد

 نسبت به تري ک در حالت محلول زمان پاسخ کوتاهمعموال مواد فتوکرومی. باشد بهتر است

  .  حالت جامد دارند

  ١٨حساسیت فتوکرومیک-1-4-3

اي است که با کمترین مقدار نور  به زبان ساده یک ماده فتوکرومیک خوب ماده

 ي تغییر رنگ الزم است مدتبنابراین موادي که برا. بیشترین تغییر رنگ را داشته باشد

از لحاظ علمی براي بیان . گیرند مناسب نیستندبطوالنی در معرض تابش قرار  زمان
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  :]22[شود حساسیت فتوکرومیک از فرمول زیر استفاده می

� =
∆����

�×�×�
)1-1      (

بیشـترین مقـدار تغییـر     ����∆، )cm2.L.J-1.mol-1(حساسیت فتوکرومیـک   Sکه در آن، 

 c، و )s(زمـان   t، )W.cm-2(شدت نـور المـپ    Iجذب در طول موج مشخص در اثر تابش، 

  .است) mol.L-1(غلظت موالر 

  و مفاهیم مربوط ١٩تعریف الکتروکرومیسم- 1-5

پذیر ماده به خاطر اعمال پتانسیل الکتریکی است الکتروکرومیسم تغییر رنگ برگشت

پذیر بودن شرط اساسی براي پذیرش تغییر رنگ به همانند فتوکرومیسم، برگشت. ]23[

مانند ( داشته باشد  ٢٠اگر ماده بیش از دو حالت ردوکس. عنوان الکتروکرومیسم است

تی هر حالت ردوکس رنگ متفاو کهدارد  وجود امکانین ا) اي در ایمیدهااحیاء دو مرحله

 نامیده٢١مولتی الکتروکرومیک موادي که داراي چنین ویژگی هستند. داشته باشد

گردد که بر می1704به سال الکتروکرومیسم  تحقیق درباره پدیده آغاز. ]24[شوند می

خاطر شرکت اتم آهن در به  ٢٣کشف کرد که رنگ هگزاسیانوفرات ٢٢در آن سال دیزبچ

از آن زمان تاکنون . ]24[کند واکنش ردوکس از بی رنگ به آبی و برعکس تغییر می

مانند مواد فتوکرومیک، مواد . اندشده تهیههزاران ماده با خاصیت الکتروکرومیک 

اولین مواد . توان به دو دسته آلی و معدنی طبقه بندي کردالکتروکرومیک را هم می

از میان مواد . معدنی بودندمواد الکتروکرومیکی که مورد مطالعه قرار گرفتند بیشتر 

. اندبرده شده کار بهمعدنی اکسیدهاي تنگستن به طور گسترده مطالعه شده و در صنعت 

  :]26, 25[ر مورد توجه هستند زیرا بیشت به دالیل زیر امروزه مواد الکتروکرومیک آلی

 هاي ردوکس اکثر مواد آلی حالت. رنگ در این مواد بسیار بیشتر استتنوع

.هاي دیگر استمتفاوت از حالتهر حالت رنگ دارند که یمختلف

پذیري بیشتري دارند و در جاهایی که بر خالف مواد معدنی، این مواد انعطاف

.شوندنیاز به انعطاف است این مواد ترجیح داده می
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توان با تغییر ساختار می. توان به راحتی تغییر دادیساختار این مواد را م

.خاصیت الکتروکرومیک را بهبود بخشید

 هاي نازك و به خوبی فیلمها دارند بهتري در حالل پذیريانحاللاین مواد

.دهندمیتشکیل 

  مواد الکتروکرومیک آلی عانوا- 1-6

مورد  ها آنهاي و ویژگی تهیهماده آلی با خاصیت الکتروکرومیک  نوع تاکنون چندین

طور گسترده در که به ها آنبه چند مورد از  بخشدر این . مطالعه قرار گرفته است

  .شودهاي اخیر مطالعه شده اند اشاره میدهه

  ٢٤ویولوجن ها-1-6-1

کلراید ديبی پیریدینیوم–4',4–متیلدي–N',N،ترکیب در این دسته ترینمعروف

. شوداده میکش به طور گسترده استفاست که به عنوان علف ٢٥معروف به پاراکوات

به این نوع . ]26[نشان داده شده است  5-1این ماده در شماي  مکانیسم الکتروکرومیسم

شود، الکتروکرومیسم نوع احیاء الکتروکرومیسم که در آن ماده با گرفتن الکترون رنگی می

ماده در  پذیريانحاللتوان نوع رنگ ایجاد شده و می Rهاي با تغییر گروه.  شودگفته می

یک گروه الکیل است ماده در  Rبه عنوان مثال، زمانی که . هاي مختلف را تغییر دادحالل

 هايگروهحاویهاي آریل در حالی که گروه شودمیرنگ آبی  پتانسیل الکتریکیاعمال  اثر

  . شوندالکترون کشنده باعث ظهور رنگ سبز هنگام اعمال پتانسیل می

  ٢٦آمین هاتري فنیل-1-6-2

 در این ترکیبات). 6- 1شماي (است  ایشاز نوع اکس الکتروکرومیسم این ترکیبات

دي ي آروماتیک مانند پیروملیتیکهاکه در واکنش با انیدرید گروه آمینی استRمعموال

 برايطور عمده هاین ترکیبات ب. کنندپلیمرهاي ایمیدي را تولید می) PMDA(٢٧انیدرید

تک مولکول الکتروکرومیک شده و کمتر بصورت استفاده سنتز پلیمرهاي الکتروکرومیک 

                                                                                                                        
Viologens ٢٤  
Paraquat٢٥
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  . ]27[اند کار رفته هب

  
  مکانیسم الکتروکرومیسم ویولوجن ها  - 5- 1 شماي

  
  مکانیسم الکتروکرومیسم تري فنیل آمین ها  - 6- 1شماي 

  گروه کربونیل متصل به سیستم مزدوج است ها آنترکیباتی که در -1-6-3

ها،  ، ایزوفتاالت٢٨ها توان فتاالت گیرند می از میان ترکیباتی که در این گروه قرار می

در این ترکیبات کسب الکترون توسط . و ایمیدهاي آروماتیک را نام برد ٢٩ها آنتراکینون

) 7-1شماي (علت پدیده الکتروکرومیسم است گروه کربونیل و تشکیل رادیکال بنزیل 

، بخش قبلهاي اشاره شده در  آمین فنیل با تري از طریق واکنش این ترکیبات. ]28[

که در هر دو  )3-1شکل (اند موفق به سنتز مواد مولتی الکتروکرومیکی شده ها آنشیمید

  . ]29[شوند   جهت احیاء و اکسیداسیون رنگی می

                                                                                                                        
Phthalates٢٨
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  مکانیسم الکتروکرومیسم ایمیدها و ترکیبات مشابه داراي گروه کربونیل متصل به سیستم مزدوج -7- 1شماي 

  
   آمین فنیل تريمشتق با  PMDAواکنشماده مولتی الکتروکرومیک حاصل از  -3- 1شکل 

  یک وسیله الکتروکرومیک اجزاي - 1-7

است هدف یک مطالعه ممکن . هاي مختلفی دارند بندي الکتروکرومیک دسته وسایل

عالوه بر این، بسته به نوع کاربرد، . ساخت وسیله الکتروکرومیک جامد و یا مایع باشد

د تمام نهر نوع که باش. باشد ٣١یا عبوري ٣٠وسیله الکتروکرمیک ممکن است بازتابی

 یک وسیله الکتروکروم). 4-1شکل (وسایل الکتروکرومیک در چند جزء مشترك هستند 

وجود . ]30[و الکترولیت است  یکداراي دو الکترود مثبت و منفی، ماده الکتروکروم

یکرساناي برخی از مواد الکتروکروم. مطلوب مهم است الکتریکی الکترولیت براي رسانایی

. در این صورت نیازي به استفاده از الکترولیت نخواهد بود خوب الکتریسته هستند که

نامیده  ٣٢الکتروکرومیکذاتا که داراي این ویژگی هستند مواد  یکیمواد الکتروکروم

  .]31[شوند می
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  اجزاي یک وسیله الکتروکروم -4- 1شکل 

  کاربرد هاي مواد الکتروکرومیک- 1-8

به چنـد مـورد    در این بخش مواد الکتروکرومیک داراي کاربردهاي متنوعی هستند که

  .شود اشاره می ها آناز 

  پنجره  و آینه هاي الکتروکروم-1-8-1

هاي هوشمند  همانند مواد فتوکرومیک، مواد الکتروکرومیک نیز در ساخت پنجره

کنترل رنگی شدن  هاي فتوکروم سبت به پنجرهها ن همزیت این پنجر. ]32[کاربرد دارند 

رنگی  هاي فتوکروم روشن شدن هوا پنجرهبه عبارت دیگر، با . توسط ساکنان است ها آن

. هاي الکتروکروم اعمال پتانسیل الزم است براي رنگی شدن پنجره شوند در حالی که می

ي الکتریکی در معموال پتانسیل اعمال شده بسیار پایین است به طوري که مصرف انرژ

نیز به  هاي الکتروکروم هاي الکتروکروم، آینه عالوه بر پنجره .ها ناچیز است این پنجره

شب هنگام . آینه عقب خودرو را نام بردتوان  میبه عنوان مثال . اند تولید تجاري رسیده

کند با فشار یک دکمه آینه حالت نیمه  زمانی که نور خودروهاي عقب چشم را اذیت می

  .گرفته و نور بازتابی را کاهش می دهد کدر

  پوشش هاي رنگی الکتروکروم-1-8-2

کـامال تغییـر    هـا  آنهایی را دیده باشید که در چند ثانیـه رنـگ    حال ماشین هشاید تا ب

کـار   هها ب الکتروکرومیکی است که در پوشش این ماشین مادهبخاطر رنگ تغییراین . کند می

  .]33[دهند  اعمال ولتاژ تغییر رنگ میها با  این رنگ. برده شده است



  

  نمایشگرهاي الکتروکروم-1-8-3

مزیـت ایـن   . شـوند ري و بازتـابی سـاخته مـی   در دو فرم عبو نمایشگرهاي الکتروکروم

یـک   5-1شـکل  . اسـت  هـا  آننمایشگرها مصـرف انـرژي الکتریکـی پـایین و ارزان بـودن      

  . ]34[دهد اي را نشان میهفت تکه نمایشگر الکتروکروم

  
  اينمایشگر الکتروکرومیک هفت تکه -5- 1شکل 

  ویژگی هاي یک ماده الکتروکرومیک خوب-1-9

یک ماده الکتروکرومیک قبل از اینکه در ساخت وسایل الکترونیکی نوري به کـار بـرده   

  :د باید چند ویژگی مهم داشته باشدشو

  ٣٣پایداري  ردوکس-1-9-1

صدها تا ( یک ماده الکتروکرومیک باید فعالیت الکتروشیمیایی خود را بعد از چندین 

هاي عوامل محیطی و اعمال پتانسیل. کاهش متوالی حفظ کند-دوره اکسایش) هزاران

براي . الکتریکی مختلف علل افت فعالیت الکتروشیمیایی مواد الکتروکرومیک هستند

استفاده  ٣٤ايالکتروکرومیک از ولتامتري چرخهارزیابی پایداري ردوکس یک ماده 

در صورتی که ماده الکتروکرومیک پایدار باشد پیک اکسایش و کاهش آن نسبت . شودمی

. نشان داده شده است 6-1این وضع در شکل . به حالت اول تغییر زیادي نخواهد کرد

چرخه ام تقریبا منطبق بر پیک اول است و در  500کاهش در چرخه /پیک اکسایش

فهمید که ماده  توان میها از روي این داده. ام اندکی کاهش پیدا کرده است 1000

  .]35[پایداري ردوکس خوبی دارد 
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  1000و  500، 1 هاي ولتاموگرام هاي یک ماده الکتروکرومیک در چرخه - 6- 1شکل 

  ٣٥کنتراست نوري-1-9-2

ترین فاکتور براي کاربرد صنعتی ماده الکتروکرومیک  مهم) %T∆(کنتراست نوري 

 ٣٦آنالیز اسپکتروالکتروشیمیایی وسیله بهکنتراست نوري در یک طول موج معین . است

قبل و بعد از رنگی  ت عبور نور از وسیله الکتروکرومشود و عبارت است از تفاو تعیین می

. نشان داده شده است 7-1درصد عبور یک ماده الکتروکرومیک در شکل . ]36[شدن 

عبور می دهد اما با اعمال  604نور را در طول موج  ٪100ماده  ،قبل از اعمال پتانسیل

بنابراین کنتراست نوري این ماده در . کاهش می یابد ٪30پتانسیل این مقدار به حدود 

براي ساخت وسایل  ٪کنتراست نوري باالي  .است ٪70حدود  nm  604طول موج

  .الکتروکرومیک مناسب است

  ٣٧)CE(راندمان رنگی شدن-1-9-3

به ازاي مصرف هر کولن بار  ٣٨)OD∆(راندمان رنگی شدن، تغییر در دانسیته نوري 

  :]36[شود  زیر محاسبه می هاي الکتریکی است و با استفاده از فرمول
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بار Qdعبور نور بعد از رنگی شدن و  Tcعبور نور قبل از رنگی شدن، Tbکه در آن 

 ٣٩کرونوآمپرومتري وسیلهروش بهمعموال بار تزریق شده . م استبه سیست )C( تزریق شده

. شود اسپکتروالکتروشیمیایی تعیین می وسیلهروش بهو میزان عبور نور 

  درصد عبور نور قبل و بعد از رنگی شدن ماده الکتروکرومیک -7- 1شکل 

  زمان پاسخ-1-9-4

هـر  . همانند مواد فتوکرومیک، زمان پاسخ ماده الکتروکرومیک نیز فاکتور مهمی اسـت 

  . ]36[تر باشد بهتر است  اندازه زمان پاسخ کوتاه

  کار در پتانسیل پایین-1-9-5

تغییر رنگ دهد بهتر  يتر هر اندازه ماده الکتروکرومیک در ولتاژ پاییناز لحاظ کاربرد 

. یابد است زیرا در این حالت مصرف انرژي کمتر بوده و طول عمر وسیله افزایش می

تخریب الکتریکی ماده  باعثهاي جانبی را به راه انداخته و  معموال ولتاژ باال واکنش

.]37[شود  الکتروکرومیک استفاده شده در وسیله می
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Abstract
Research Objective:Synthesis and photochromic, electrochromic and sensor 
properties of aromatic imides
Research method:Various aromatic imides were synthesized and characterized 
by various techniques. Next, their photo/electrochromism was studied in 
various solvents. The study comprised investigatin of mechanism, 
photo/electrochromic properties, and development of smart optical/electrical 
devices. Then, in order to introduce novel indicators, the interactions of 
pyromellitic diimides with various anions and amines were studied.
Findings: investigating photochromic properties in sulfuric acid as solvent 
showed that diimides bearing thiol group posess photochromic properties in 
acidic medium. Also, they showed different electrochromic properties in 
sulfuric acid from those of organic medium. The study of photochromism in 
organic solvent showed that some imides show photochromic properties in the 
presence of some organic amines. During investigation of the photochromism 
of imides in organic medium it was discovered that the addition of some 
amines or anions to DMSO solution of some pyromellitic diimides results in 
coloration of mixture. Based on experimental and theoretical evidences 
intramolecular electron transfer was proposed for all phenomena 
(phtochromism in acidic and organic mediums, coloration in the presense of 
amine and anion).
Conclusion:The present study showed that inter- or intramolecular electron 
accepting by imides leading to their reduction is the basis of their photo- and 
thermal coloration. From view point of application, the study showed that 
single molecule of diimides can be used to prepare various dual 
photo/electrochromic and intrinsically electrochromic devices. Furthermore, 
the investigation ofthe sensor properties of pyromellitic diimides revealed that 
these compound can be used as indicator for some anions and amines.

Keywords:Photochromic, Electrochromic, Pyromellitic diimide, Thiol, Electron 
transfer.
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