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The color behavior of the polypyrrole electrochromic films (PEFs) doped with three types of dopants;
perchloride (ClO4-), the anionic surfactant of sodium dodecyl sulfate (SDS), and dye molecule of acid red
18 (AR18) was analyzed with a spectroelectrochemical device. The spectroelectrochemical properties of
the films were obtained at different potentials between ±1V and in the wavelength range of 300-1100 nm.
The color coordinates of the films were calculated using CIELAB, CIExyY, and the RGB of characterized
display color spaces. The results showed that the color of the PEFs at neutral and redox states can be
changed by the use of different dopants, especially the dye molecule. Also, in the presence of the AR18,
the color gamut of the PEFs changed and expanded. In addition, the CIELAB color differences between
reduction (-1V) and oxidation (+1V) states in PPy/ClO4-, PPy/AR18, and PPy/SDS were 32, 38, and 42,
respectively.
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مقاله پژوهشي

اثر نوع دوپهکننده بر طیف رنگهای ایجادشده در الیه الکترورنگی پلیپیرول
مریم بیات ،1حسین ایزدان ،*1کارلوس آلمان ،2فرانسسک استرانی ،2داریوش سمنانی ،1محمد دیناری ،3گنزالو گویرادو
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 -1اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده مهندسی نساجی ،صندوق پستی 8415683111
 -2اسپانیا ،دانشگاه پلیتکنیک کاتالونیا-بارسلونا ،دانشکده مهندسی شیمی

 -3اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده شیمی ،صندوق پستی 8415683111
دریافت ،1400/7/30 :پذیرش1400/11/17 :
چكيده

در این پژوهش ،فیلمهای الکترورنگی پلیپیرول دوپهشده با سه
نوع دوپهکننده پرکلرید ( ،)ClO4-سطحفعال آنیونی سدیمدودسیل
سولفات ( )SDSو مولکول رنگینه قرمز اسیدی  )AR18( 18با
استفاده از دستگاه طیفالکتروشیمیایی تحلیل و بررسی شد.
خواص الکتروشیمیایی فیلمها در پتانسیلهای مختلف در محدوده
 -1 Vتا  +1 Vو طول موج  300-1100 nmبهدست آمد .سپس،
مختصات رنگ فیلمها با استفاده از فضارنگهای ،CIELAB
 CIExyYو  RGBنمایشگر مشخص ،محاسبه شد .نتایج نشان داد،
رنگ الیه الکترورنگی پلیپیرول در حالتهای اکسایش-کاهش و
خنثی میتواند بهوسیله استفاده از دوپهکنندههای مختلف ،بهویژه
مولکول رنگینه ،تغییر داده شود .همچنین ،با وجود  ،AR18طیف
رنگی الیه الکترورنگی پلیپیرول تغییر کرد و گسترده شد .افزون
بر این ،اختالف رنگها در فضارنگ  ،CIELABبین دو حالت
اکسایش و کاهش یافته در سه فیلم  PPy/SDS ،PPy/AR18و
 PPy/ClO4بهترتیب برابر با  42 ،38و  32بود.واژههای کلیدی :الیه الکترورنگی ،دوپهکننده ،مولکول رنگینه،
طیفالکتروشیمی ،طیف رنگ

 1مقدمه

چنانچه مادهای بتواند در واکنش ازدستدادن الکترون (اکسایش) یا
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گرفتن الکترون (کاهش) پاسخ برگشتپذیر در یک یا چند خاصیت
شیمیفیزیکی نشان دهد ،الکتروفعال ( )electroactiveنام میگیرد
[ .]1،2بهطور کلی ،مواد الکتروفعال در محلولها ،یونها ،مولکولها
یا رادیکالها هستند که در حالت جامد میتوانند بهشکل الیه نازکی
بر سطح الکترود بچسبند [ .]1در مواد الکتروفعال ،تعداد الکترون و
ساختار نواری پیش و پس از واکنشهای اکسایش-کاهش متفاوت
است .بنابراین ،در حالتهای مختلف اکسایش-کاهش ،این مواد
گذارهای الکترونی متفاوتی دارند .درنتیجه ،طول موج جذبشده
بهوسیله الکترونها ،تغییر میکند .از این رو ،رنگ مواد الکتروفعال
ممکن است پیش و پس از شرکت در واکنش ،متفاوت باشد .در
بسیاری از موارد تغییر در ساختار نواری و در طو ل موج جذبی
کم است و بنابراین تغییر رنگ مشهود نیست .گاهی هم طولموج
جذبی در حالت اکسایش-کاهش به محدوده فرابنفش یا زیرقرمز
نزدیک است که تشخیص را دشوار میسازد .تغییرات یادشده
هنگامی کاربردی میشوند که یکی از رنگها (پیش یا پس از اعمال
جریان الکتریسیته) بهطور درخور توجهی با دیگری متفاوت باشد
که این اتفاق در موارد ویژهای رخ میدهد .بهطور مثال ،چنانچه یکی
از طولموجهای جذبی در ناحیه فرابنفش و دیگری در محدوده نور
مرئی باشد ،تغییرات رنگ واضح است .بنابراین ،در صورتی که
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این رنگها بهخوبی قابل تشخیص باشند به آن مواد ،الکترورنگی
 photocromicو به این پدیده الکترورنگیشدن گفته میشود [.]1
درواقع ،الکترورنگیشدن فرایندی است که در آن یک گونه
الکتروفعال در اثر انتقال الکترون (اکسایش-کاهش) دچار تغییر
رنگ میشود .موادی که در اثر اعمال پتانسیل خارجی قابلیت تغییر
رنگ بازگشتپذیر دارند ،مواد الکترورنگی نامیده میشوند .نظریه
الکترورنگی ،نخستین بار در سال  1961توسط  Plattمطرح شد
[ .]3طیف وسیعی از مواد الکترورنگی معدنی و آلی وجود دارند.
از جمله اين مواد ميتوان اكسيدهاي معدني [ ،]4آبی الجوردی
( ،]5،6[ )Persian blueفتالوسيانينهاي فلزي [ ،]5،7ويولوژنها
[ ]8،9و پليمرهاي رسانا [ ]5را نام برد .در میان مواد الکترورنگی،
پلیمرهای رسانا بهدالیلی همچون انعطافپذیری ،پایداری بیشتر و
آسانی تولید ،مورد توجه بیشتری قرار گرفتهاند [ .]10،11بسیاری از
ساختارها مانند پلیآنیلین ،پلیپیرولها ،پلیفوران ،پلیکربازولها و
پلیتیوفنها که دارای حلقههای آروماتیک و پیوندهای دوگانه زیادی
هستند ،جزء پلیمرهای الکتروفعال بهشمار میروند .با اکسایش
ترکیبات آروماتیک همچون بنزن و سایر ترکیبات حلقوی ،فیلم
پلیمرهای رسانا بر سطح الکترود تشکیل میشود .درحقیقت ،خواص
نوری پلیمرهای مزدوج با اعمال جریان و تغییر در پیوندهای مزدوج،
تغییر میکنند و پلیمرها رنگی میشوند .بنابراین ،رنگ این نوع خاص
از پلیمرهای رسانا میتواند بین دو یا چند رنگ تغییر کند [.]5
در ميان پليمرهاي رسانا ،پلیپیرول و مشتقات آن از
شناختهشدهترین پلیمرهای الکتروفعال رسانای یونی هستند.
پتانسیل اکسایش پیرول ( )0/8 Vاز سایر مونومرهای حلقوی و
حتی از پتانسیل اکسایش آب نیز کمتر است .بدین دلیل در گستره
وسیعی از حاللهای آلی و آبی ،هم به طریق شیمیایی و هم
الکتروشیمیایی سنتزپذیر است [ .]12،13درحقیقت ،پلیپیرول یکی
از معدود پلیمرهای رسانایی است که میتواند در محلولهای آبی
تولید شود [ .]14این در حالی است که برای مثال ،پلیتیوفن به
حاللهای آلی برای سنتز نیاز دارد ،زیرا مونومر تیوفن تنها در
حاللهای آلی محلول است .پلیپیرول بهدالیلی چون رسانندگی
زیاد ،آسانی و انعطافپذیری زیاد تولید آن ،پایداری و خواص
مکانیکی خوب بیش از سایر پلیمرهای رسانا مورد توجه قرار گرفته
است [.]15
رسانش در پلیمرهای رسانا با نظریه پالرون و بیپالرون
( )polaron and bipolaronتفسیر میشود .پالرون ،رادیکال کاتیونی و
بیپالرون ،یک دیکاتیون است که بار الکترونی بهطور جزئی روی
چند مونومر نامستقر شده است (شکل  .)1تشکیل پالرون به ایجاد
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شکل  -1شکلگیری پالرون و بیپالرون در زنجیر پلیپیرول [.]16
ترازهایی در فاصله بین نوارهای ظرفیت و رسانش منجر میشود و
رسانش را در پلیمر بههمراه دارد (شکل  .)2وجود دوپهکننده در
پلیمر ،تولید پالرون و بیپالرون میکند .دوپهشدن بهطور جزئی،
موجب تولید پالرون و در سطح باالتر ،تولید بیپالرون میشود.
درواقع ،فرایند دوپهشدن میتواند از طریق ایجاد بارهای متحرک
در ساختار پلیمر ،رسانندگی الکتریکی آن را افزایش دهد .هر دو
نوع پالرون و بیپالرون میتوانند در طول رشته پلیمری حرکت
کنند .با پیشروی از پالرون بهسمت دوپهشدن کامل ،فاصله ترازهای
ایجادشده میان نوارهای رسانش و ظرفیت کمتر میشود و رسانش
افزایش مییابد .مطابق با پژوهشهای انجامگرفته ،فاصله تراز

شکل  -2نوار انرژی در حالتهای مختلف در زنجیر پلیپیرول
[.]16
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انرژی در پلیپیرول برابر  3/16 e.Vدر حالت خنثی بوده که این
فاصله پس از دوپهشدن کامل به  1/72 e.Vکاهش مییابد [-18
 .]16بنابراین ،آنیون موجود در پلیمر (دوپهکننده) از عوامل متعددي
است که بر ويژگيها و خواص پليمرهاي رسانا اثرگذار بوده و از
جمله عواملی است که بیشترین تأثیر را بر خواص کلی و پایداری
گرمایی پلیمر دارد [.]19
با توجه بهدالیل پیشگفته ،پلیپیرول از قابلیتهای فنی بالقوه
برخوردار است که از جمله کاربردهای آن در سامانههای الکترونیک و
الکترورنگی [ ،]20-22الکترود کمکی در خازنهای الکترولیتی
[ ،]23حسگر [ ،]24،25فاز ثابت در سوانگاری [ ،]26باتریهای
سبک و غشاهای جداکننده [ ]27است .بهدلیل همین ویژگیها و
کاربردها ،در حال حاضر پلیپیرول یکی از فعالترین زمینههای
پژوهش در علوم و مهندسی پلیمر بهشمار میرود .پلیپیرول ،از
یک ترکیب مولکولی شامل زنجیر پلیمری با بار مثبت بههمراه
آنیونهای دوپهکننده تشکیل شده است .وجود آنیونهای دوپهکننده
تعادل بار را در ساختار پلیمر ایجاد میکند.
پلیپیرول ،طی سنتز الکتروشیمیایی و همزمان با اکسایش مونومر
پیرول تشکیل میشود و شکل رسانای پلیمر با تمرکز بار مثبت بر
الکترون  ،πزنجیر پلیمر را تشکیل میدهد .در محلول الکترولیت،
آنیونها با مونومرهای حلشده در این محلول ترکیب میشود و
با برقراری تعادل بار به درون پلیمر راه مییابند .دوپهکنندههای
استفادهشده ،باید کامال در محلول مونومر حل شوند و نباید واکنش
شیمیایی با الکترود یا حالل داشته باشند .همچنین ،باید از لحاظ
الکتروشیمیایی در پتانسیل اکسایش مونومر یا کاهش کاتد ،پایدار
باشند .برخی آنیونها مانند یدید و برمید بهراحتی در پتانسیلی
کمتر از پتانسیل اکسایش مونومر ،اکسید میشوند .همین مسئله
باعث کاهش بازده سنتز پلیمر با روش الکتروشیمیایی و کاهش
گزینشپذیری آنیون برای تشکیل فیلم پلیمری میشود.
دوپهکنندههای استفادهشده ،لزوما آنیونهای کوچک نیستند،
بلکه میتوانند مولکولهایی با ابعاد بزرگ و دارای بار منفی باشند
که با ماتریس پلیپیرول ترکیب میشوند و بهعنوان دوپهکننده در
زنجیر پلیمر قرار میگیرند .افزون بر این ،استفاده از محلولهای
آبی در سنتز پلیپیرول ،گزینشپذیری آنیون دوپهکننده را
بهشدت افزایش میدهد .نوع ،ابعاد ،شکلگیری سهبعدی ،بار و
ساختار الکترونیکی دوپهکننده ،شرایط رسوب ،سطح مدنظر برای
پلیمرشدن و حالل استفادهشده ،ویژگیهای فیلم تولیدشده را تعیین
میکنند [ .]15،28-32بررسیهای پراش پرتو  Xو  SEMنشان
دادند ،آنیون دوپهکننده اثر عمیقی بر شکلشناسی فیلم تشکیلشده
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از الکتروپلیمرشدن پلیپیرول دارد [ .]19،29با توجه به اینکه
پلیپیرول پلیمری رسانا بوده ،رسانندگی الکتریکی آن ،یکی از
مهمترین ویژگیها برای کاربردهای تحلیلی است.
رسانندگی الکتریکی پلیپیرول ،نتیجه دو عامل مهم از جمله
تعداد حاملها (الکترون یا حفره) و تحرک حاملهای بار است.
تحرک زیاد با مواد بلوری و دارای نظم بیشتر رخ میدهد .افزایش
درجه دوپهشدن سبب افزایش چگالی حاملهای بار میشود.
رسانندگی الکتریکی فیلم پلیپیرول بهشدت تحت تأثیر شرایط
تولید ،مانند نوع و غلظت الکترولیت یا دوپهکننده [ ،]15،31درجه
دوپهشدن [ ،]33چگالی جریان [ ،]34دمای سنتز [ ]34،35و نوع
حالل [ ]33قرار میگیرد .در فرایند اکسایش-کاهش فیلم پلیمری
سنتزشده ،ورود و خروج آنیون یا کاتیون در ساختار موجب
میشود که تعادل بار همواره برقرار باشد .بسته به اینکه ابعاد آنیون
استفادهشده کوچک باشد یا بزرگ ،نوع یون در حال تبادل متفاوت
خواهد بود .آنیونهای کوچک استفادهشده بهعنوان دوپهکننده در
فیلم پلیپیرول طی پتانسیل رفت و برگشت ،بهراحتی با آنیونهای
موجود در محلول الکترولیت جابهجا میشوند .در حالی که این
مسئله برای آنیونهای بزرگ میسر نیست و آنها به احتمال قوی در
جای خود ثابت هستند.
فرایند تبادل آنیون ،مسیر شیمیایی جایگزینی را برای آمادهسازی
ترکیب پلیپیرول با برخی آنیونهای ویژه و رسانا پیشنهاد میدهد.
بهعبارتی ،حین فرایند اکسایش-کاهش ،با قراردادن برخی آنیونهای
ویژه در الکترولیت میتوان به ترکیب خاصی دست یافت .پس
میتوان نتیجه گرفت ،نوع الکترولیت و آنیونهای موجود در آن بر
رفتار الکتروشیمیایی پلیپیرول بسیار اثرگذار است .یادآور میشود،
فرایند تبادل آنیون ،هیچ تغییر درخور توجهی را در ساختار پایه
پلیمر بهوجود نمیآورد .همچنین مشخص شده است ،آنیونهای
بزرگ مانند پلیالکترولیتها یا عاملهای سطحفعال آنیونی
استفادهشده بهعنوان دوپهکننده در پلیپیرول در ساختار پلیمر
بیتحرک و ثابت هستند .این دسته از دوپهکنندهها در حین فرایند
کاهش الکتروشیمیایی در پلیمر آزاد نمیشوند .تعادل بار در اینگونه
ساختارها با نفوذ کاتیون از الکترولیت به درون ساختار همواره حفظ
میشود .درنتیجه ،برخالف آنیونهای کوچک دوپهشده با پلیمر،
که آنیونها در هنگام فرایند اکسایش-کاهش جابهجا میشوند ،در
فرایند الکتروشیمیایی پلیپیرول ترکیبشده با پلیآنیونها ،تحرک و
انتقال را کاتیونها برعهده میگیرند .پلیآنیونها بهدلیل ابعاد آنها
در ماتریس پلیپیرول حبس میشوند که این رخداد خود موجب
پایداری و خواص مکانیکی خوبی در پلیپیرول میشود [.]36-38
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با توجه به پژوهشهای انجامگرفته درباره سامانههای الکترورنگی،
الزمه دستیابی به رنگهای مختلف در این سامانهها ،استفاده از مواد
الکترورنگی مختلف است .این مسئله درباره پلیمرهای رسانا نیز
برقرار است .زیرا هر پلیمر رنگ مشخصی را در فرایند اکسایش-
کاهش ایجاد میکند و تنها با تغییر ولتاژ اعمالی میتوان شدت و
عمق رنگ ایجادشده را تغییر داد .افزون بر نوع پلیمرهای رسانا در
رنگ نهایی سامانههای الکترورنگی ،نوع دوپهکننده استفادهشده در
پلیمرهای رسانا نیز میتواند بر رنگ نهایی پلیمر در زمان اعمال
ولتاژ اثرگذار باشد [.]5،39،40
هدف از این مطالعه ،بررسی اثر نوع دوپهکننده بر رنگ ،رفتار رنگی و
تعیین محدوده رنگی فیلمهای پلیپیرول دوپهشده با دوپهکنندههای
مختلف و دستیابی به سامانههای الکترورنگی چندرنگی است.
سامانههای الکترورنگی چندرنگی در کاربردهایی چون مد ،طراحی
دکوراسیون ،طراحی رنگی وسایل نقلیه و انواع وسایل مختلف قابل
استفاده است .تا جایی که پژوهشگران پژوهش حاضر مطلع هستند،
تاکنون مطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است .بنابراین در این
پژوهش ،رفتار رنگی فیلمهای الکترورنگی پلیپیرول تولیدشده
با استفاده از سه دوپهکننده  SDS ،ClO4-و  AR18سنتزشده در
پژوهش پیشین پژوهشگران حاضر [ ]41با استفاده از دستگاه
طیفالکتروشیمیایی مطالعه شد و طیف جذبی آنها بهدست آمد.
سپس ،مختصات رنگی فیلمهای الکترورنگی در محدوده نور مرئی در
فضارنگهای  CIExyY ،CIELABو نیز  RGBنمایشگر محاسبه و
تحلیل شد.

 2تجربی
 1-2دستگاهها و مواد

در اين مطالعه ،از دستگاه پتانسیوستات-گالوانوستات مدل
 Autolab PGSTAT302Nساخت کشور هلند ،مجهز به نرمافزار
 NOVA 2.1وسامانه سهالکترودی بهمنظور سنتز پليپيرول استفاده
شد .از الکترود مرجع  ،Ag/AgClفوالد زنگنزن بهعنوان الکترود
کمکی و فیلمهای رسانای  PET/ITOبهعنوان الکترود کار استفاده
شد.
برای بررسی رفتار الکترورنگی فیلمهای تولیدشده از دستگاه
طیفالکتروشیمیایی (شکل  )3استفاده شد .این دستگاه ترکیبی از
یک دستگاه مدوالر پتانسیوستات چندمنظوره  VSP100با نرمافزار
 EC-Lab V9.51بوده که با یک دستگاه طیفنورسنج L10290
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شکل  -3دستگاه طیفالکتروشیمیایی استفادهشده.
 Zeissبا نرمافزار  Bio-Kine 32 V4.46موازی شده است .نمودار
جذبی فیلمهای  PET/ITOپوششیافته با پلیمر بهعنوان الکترود
کار در محدوده طولموج  300-1100 nmبا استفاده از این دستگاه
استخراج شد .بدین منظور ،از توری پالتینی بهعنوان الکترود کمکی و
از الکترود کالومل اشباعشده ( )SECبهعنوان الکترود مرجع استفاده
شد .همچنین ،بهمنظور توصیف رنگی فیلمهای الکترورنگی
از نمایشگر  LaCie 300/500 Seriesبرای نمایش رنگ سطح
پلیمر تولیدشده و گرماسنج  LaCie blue eye proبرای تنظیم و
کالیبرهکردن نمایشگر استفاده شد.
 2-2روش انجام محاسبات و تحليلهاي رنگي

فیلمهای الکترورنگی پلیپیرول دوپهشده با استفاده از سه نوع
دوپهکننده  SDS ،ClO4-و ( AR18شکل  )4بهطور مجزا بر الیه
رسانای  PET/ITOبهروش الكتروشيميايي با استفاده از دستگاه
پتانسیوستات-گالوانوستات مطابق پژوهش پيشين سنتز شدند [.]41
سپس ،اليههاي سنتزشده پس از شستن و خشكشدن بهعنوان
الکترود کار در دستگاه طیفالكتروشيميايي قرار داده شدند .در
اين دستگاه ،از توری پالتینی بهعنوان الکترود کمکی و الکترود

شکل  -4ساختار شیمیایی مولکول رنگینه قرمز اسیدی .)AR18( 18
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کالومل اشباعشده بهعنوان الکترود مرجع استفاده شد .دستگاه
طیفالكتروشيميايي اين امكان را ايجاد ميكند كه بهطور همزمان
با اعمال ولتاژ به اليه پليمري ،نمودار جذبي آن نيز استخراج شود.
بدين منظور ،از محلول  1 Mليتيم پركلرات بهعنوان الكتروليت
در سلولي با طول مسير عبور نور  0/1 cmاستفاده شد .سپس،
نمودارهاي سهبعدی جذب-طول موج-پتانسیل و جذب-طول
موج-زمان برای هر سه فیلم الکترورنگی در ولتاژهای  -1 Vتا
 +1 Vبا استفاده از روش ولتامتری چرخهای ( )CVبا سرعت
روبش  10 mV/sبهدست آمد .ترتیب روبش از پتانسیل  0 Vبه
 -1 Vو از  -1 Vبه  +1 Vبود که درنهایت ،به  0 Vانجامید.
بنابراین ،مدت زمانی که طول میکشد تا یک چرخه کامل طی شود،
برابر  400 sاست .طی این مدت ،بهازای هر تغییر در مقدار پتانسیل
اعمالی ،طیف جذبی فیلمها در محدوده طول موج 300-1100 nm
در هر ولتاژ بهدست آمد .بهمنظور تحلیل رنگی فیلمهای
الکترورنگی ،جذب آنها که با دستگاه طیفالکتروشیمی محاسبه و
گزارش شده بود ،در محدوده مرئی (طول موج )380-780 nm
استخراج و به انتقال تبدیل شد .سپس ،برای تعیین محدوده رنگی
تحت پوشش فیلمها در حین تغییر ولتاژ ،مختصات رنگی آنها
در فضارنگهای  CIELABو  CIExyYنیز محاسبه شد .در پایان،
نمایشگر با استفاده از گرماسنج  Blue eye proکالیبره شد .با استفاده
از برنامه نوشتهشده در نرمافزار  MATLABمختصات *L*a*b
به  RGBنمایشگر تبدیل [ ]42و سپس رنگ فیلمها در صفحه
نمایشگر نمایش داده شد.

 3نتایج و بحث
 1-3رفتار تغییرات جذب در اثر اعمال پتانسیل

بهمنظور مشاهده تغییرات جذب در فیلمهای
 PPy/SDSو نمودار سهبعدی جذب (-)UAطو ل موج-پتانسیل
(زمان) آنها مطابق شکل  5با استفاده از دستگاه طیفالکتروشیمیایی
بهدست آمد .با توجه به نمودارهای رسمشده و در بررسی تغییرات
جذبی دربرابر طول موج برای هر سه فیلم مشخص شد ،شدت
پیک جذب پهنی که در ناحیه باالی  700 nmبوده با تغییر پتانسیل
از منفی به مثبت در حال افزایش است .این مسئله به معنی تبدیل
حالت پالرون به بیپالرون در پلیپیرول است .درواقع ،هرچه
مقدار بیپالرون افزایش یابد ،نوار انرژی پلیپیرول کاهش و
رسانش افزایش پیدا میکند .افزون بر این ،انتقاالت * π-πبا روبش
PPy/ClO4-

پتانسیل از مقادیر مثبت به منفی افزایش و از منفی به مثبت کاهش
مییابد .نتیجه آنکه با اکسایش فیلمهای تولیدی ،رسانش افزایش
یافته است.
بررسی نمودارهای دوبعدی فیلمها و تغییرات جذبی آنها
دربرابر طو ل موج (شکل -5چپ) نشان میدهد ،شدت و پهنای
پیک بیشینه و نیز طول موج بیشینه در نمودارهای جذب هر سه
فیلم با اعمال پتانسیلهای مختلف تغییر کرده است .با توجه به
اینکه یکی از عوامل مؤثر بر محاسبه مختصات جسم در فضارنگ
 ،CIEXYZطیف جذبی (انتقالی) یا بازتابی آن است [ .]43بنابراين
بهنظر میرسد ،تفاوت در طیفهای جذبی فیلمهای الکترورنگی
تولیدشده و نیز ایجادشده در طیف جذبی هر فیلم در اثر اعمال
پتانسیل ،مختصات رنگی مختلف و احتماال تفاوت رنگ فیلمها را
بهدست میدهد .اما آنچه در این بخش اهمیت دارد ،آن است که
تفاوت در نوع دوپهکننده استفادهشده در هر فیلم پلیپیرول موجب
ایجاد تفاوت در طیفهای جذبی فیلمها شده است .بنابراین،
بهمنظور بررسی اثر نوع دوپهکننده بر رفتار رنگی و نیز رنگ نهایی
فیلمهای الکترورنگی تولیدشده در ادامه به تحلیلهای رنگی فیلمها
پرداخته شده است.
 2-3مختصات رنگی الیههای دوپهشده در فضارنگ CIELAB

بهمنظور یافتن مختصات رنگی فیلمها در فضارنگ ،CIELAB
دادههای جذب نسبت به طول موج در محدوده مرئی برای هر
سه فیلم در پتانسیلهای مختلف استخراج شد .سپس با توجه به
الگوریتم بیانشده ،مختصات رنگی فیلمها در پتانسیلهای مختلف
در فضارنگ  CLELABبهدست آمد .بهمنظور درک درست از
میزان تغییرات رنگی هر فیلم پس از اعمال پتانسیل ،اختالف رنگ
(* )∆Eabدر هر فیلم بین دو حالت اکسایشیافته و کاهشیافته مطابق
معادله ( )1محاسبه شد:
()1

* 2
1

*
2

* 2
1

*
2

* 2
1

*
2

) (L − L ) + (a − a ) + (b − b

*
ab

= ∆E

همچنین ،بهمنظور نشاندادن مختصات * aو * bهر یک از حالتهاي
مختلف در فیلمها ،نمودار دوبعدی * a*bرسم شد .مختصات رنگی
برای هر سه فیلم در سه حالت کاهشیافته ،خنثی ،اکسایشیافته در
جدول نظیر هر نمودار در شکل  6قابل مشاهده است.
با توجه به مختصات رنگی ارائهشده و نیز نمودارهای *a*b
در شکل  6میتوان دریافت ،تغییر رنگ هر یک از فیلمها با تغییر
پتانسیل از الگوی خاص خود پیروی میکند ،بهگونهای که محدوده
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(الف)

(ب)

(پ)
شکل  -5نمودار سهبعدی جذب-طو ل موج-پتانسیل (زمان) (نمودارهای سمت راست) و نمودار دوبعدی تغییرات جذب نسبت به طول موج
(نمودارهای سمت چپ) بهدستآمده از دستگاه طیفالکتروشیمیایی تحت پتانسیل پیوسته از  -1 Vتا  +1 Vبرای فیلمهاي( :الف) ،PPy/ClO4-
(ب)  PPy/SDSو (پ) .PPy/AR18
رنگ هر پتانسیل در فیلمها متفاوت از دیگری است .بهطور مثال،
در فیلم  PPy/SDSنسبت به فیلم  PPy/ClO4-در حالت کاهشیافته
زردی و نیز سبزی افزایش یافته است .مختصات رنگی فیلم
 PPy/AR18نسبت به دو فیلم دیگر در حالت کاهشیافته تغییر
بهنسبت زیادی داشته است و افزایش زردی بههمراه افزایش قرمزی
مشاهده میشود .همانگونه که مشخص است ،تفاوت در رنگ
ایجادشده در حین اکسایش فیلمها نیز برقرار است .بهطوری که در
فیلم  PPy/SDSنسبت به فیلم  PPy/ClO4-سبزی افزایش یافته و
اختالف سبزی (* )Δbدر دو فیلم یادشده برابر با  -4واحد است.
این در حالی است که در فیلم  PPy/AR18در حالت اکسایشیافته،
رنگ به قرمزی نزدیکتر شده است .بهطور کلی ،در هر سه فیلم در
حالت اکسایشیافته از میزان زردی کاسته شده و بر میزان آبیبودن
آنها افزوده شده است.

از پارامترهای اثرگذار بر اختالف رنگ فیلمها ،اختالف در
روشنایی (* )Lاست .با توجه به دادههای بهدستآمده ،مشخص
شد ،سطح روشنایی در هر سه فیلم پیش از اعمال ولتاژ تقریبا
یکسان بوده و در فیلم  PPy/AR18نسبت به دو فیلم دیگر کاهش
سطح روشنایی مشاهده میشود .این مسئله بهدلیل وجود رنگینه
 AR18است که موجب کاهش روشنایی کمی در الیه نسبت به
دو فیلم دیگر شده است .در ارتباط با روشنایی هر یک از فیلمها
مشخص شد ،با اکسایش فیلم ،سطح روشنایی نسبت به فیلم
بدون اعمال ولتاژ کاهش یافته است .در حالی که در فیلمهای
کاهشیافته ،سطح روشنایی افزایش داشته است .این تغییر در اثر
افزایش رسانش در حالت اکسایشیافته نسبت به حالت کاهشیافته
در زنجیر پلیپیرول و تولید حالت بیپالرون رخ داده است .با
توجه به نمودارهای رسمشده در شکل  ،6ایجاد حالت بیپالرون
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(الف)

(ب)

(پ)
شکل - 6نمودار * a*bبرای فیلم الکترورنگی( :الف) ( ،PPy/ClO4-ب)  PPy/SDSو (پ)  PPy/AR18در پتانسیلهای مختلف از  -1 Vتا
( +1 Vسمت راست) و جدول متناظر دادهها و مختصات رنگی محاسبهشده برای هریک از فیلمها در سه ولتاژ  0 ،1و ( -1 Vسمت چپ).
در زنجیرهای پلیمر با وجود دوپهکنندهها بهخوبی مشخص است.
بهگونهای که اعمال ولتاژ ( +1 Vاکسایش فیلمها) موجب حرکت
بیشینه جذب به سمت طول موجهای بيش از  700 nmشده و
شدت جذب افزایش یافته است .درنتیجه ،کاهش روشنایی فیلمها
بههمین دلیل اتفاق افتاده است .در حالی که با اعمال ولتاژ -1 V
(کاهش در فیلمها) ،بیشینیه جذب بهسمت طول موجهای كمتر
منتقل شده و از رسانش فیلم کاسته شده است .درنتیجه روشنایی

بیشتری در فیلمها مشاهده میشود و این تغییر شفافیت فیلمها
سبب افزایش روشنایی فیلمها در حالت کاهشیافته شده است.
اختالف در روشنایی هر یک از فیلمهای  PPy/SDS ،PPy/ClO4-و
 PPy/AR18در حالت کاهشیافته نسبت به حالت اکسایشیافته
بهترتیب برابر  12/6 ،11/6و  14/6محاسبه شد .این نتایج نشان داد،
با تغییر در نوع دوپهکنندههای استفادهشده ،این مؤلفه نیز همانند
مؤلفههای * aو * bتغییر میکند و درنهایت موجب اختالف رنگ
محسوس فیلمها در ولتاژهای مختلف میشود.
طبق گزارشهای پیشین پژوهشگران ،رنگ الیه الکترورنگی
پلیپیرول در حالت کاهشیافته زرد با عمق رنگ کم و در حالت

اکسایشیافته آبی با عمق رنگ زياد است [ .]40اما در این مطالعه
مشخص شد ،با توجه به نوع دوپهکننده ،رنگ الیه الکترورنگی
پلیپیرول متفاوت است که حاکی از اثر نوع دوپهکننده بر رنگ الیه
پلیمر پس از سنتز (در حالت خنثی) و نیز پس از اعمال پتانسیل
است .بنابراین ،وجود دوپهکنندههای مختلف در زنجیر پلیپیرول
با توجه به تغییراتی که در نمودار جذب نشان داد ،موجب
تغییر رنگ الیه الکترورنگی تولیدشده میشود .از اين رو بهنظر

میرسد ،میتوان با تغییر نوع دوپهکننده ،رنگهای متفاوت از الیه
الکترورنگی نهایی بهدست آورد.
باید گفت ،تغییر رنگ پایه پلیمرهای الکترورنگی بهطور معمول،
نیازمند اصالح مونومر یا ترکیب برخی مونومرها با یکدیگر بوده
که در این مطالعه دستیابی به تغییر رنگ پلیمر در حین اعمال
پتانسیل میسر شده است .با توجه به نتایج اختالف رنگ فیلمها
بین دو حالت اکسایش و کاهشیافته ،میتوان بدين نکته پی برد که
تغییرات رنگ فیلمها در حدی است که بهراحتی میتوان این تغییر
رنگ را مشاهده كرد .بنابراين بهنظر میرسد ،از فیلمهای تولیدشده
میتوان در ابزارهای الکترورنگی چندرنگ استفاده كرد.
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بهمنظور نمایش بهتر رنگهای ایجادشده در اثر اعمال پتانسیل
در هر سه فیلم ،پس از یافتن مختصات رنگی فیلمها در فضارنگ
 CIELABو کالیبرهکردن و توصیف رنگی نمایشگر ،دادههای
* L*a*bبه  RGBنمایشگر تبدیل و روی آن نمایش داده شد که
در شکل  7قابل مشاهده است .با توجه به اینکه فضارنگ RGB
همخوانی کمی با سامانههای درک چشمی دارد ،برای نمایش رنگ
در نمایشگر ،تنها استفاده از فضارنگ  RGBمجاز است .درنتیجه،
بهمنظور کاهش اختالف میان فضارنگ  CIELABبه فضارنگ
 ،RGBتوصیف رنگی نمایشگر انجام شد .سپس ،رنگهای
ایجادشده در هر مختصات رنگی در نمایشگر نمایش داده شد.
همانطور که بیان شد ،از رنگهاي نمایش دادهشده در شکل 7
مشخص است ،محدوده و رنگهای ایجادشده برای هر یک از
فیلمها در محدوده پتانسیل اعمالی ثابت  -1 Vو  +1 Vمتفاوت

(الف)

(ب)

(پ)
شکل  -7نمایش رنگ فیلم الکترورنگی( :الف) ( ،PPy/ClO4-ب)
 PPy/SDSو (پ)  PPy/AR18تحت پتانسیلهای مختلف از -1 V
تا  +1 Vدر فضارنگ  RGBنمایشگر.
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است .بهطور مثال ،در هنگام کاهش در هر یک از فیلمها (در پتانسیل
اعمالی  )-1 Vافزایش شدت زردی (* )bبا وجود  SDSنسبت به
 ClO4و افزایش قرمزیت (* )aبا وجود  AR18بهخوبی مشخصاست .تغییرات یادشده در مختصات رنگی نمونههای ارائهشده
در شکل-6چپ نیز بهخوبی مشخص است .بهطوری که زردی
(* )bدر حالت کاهشیافته در سه فیلم  PPy/SDS ،PPy/ClO4-و
 PPy/AR18بهترتیب  36/6 ،27و  32/4است.
دالیل ایجاد این رنگها را میتوان چنین عنوان کرد ،وجود
مولکول رنگینه قرمز ،افزون بر داشتن نقش دوپهکننده آنیونی،
موجب شده است تا اثر رنگ قرمز در الیه تولیدشده مشخص
باشد .این اثر در طیفهای جذبی فیلم الکترورنگی نیز مشخص
بوده ،بهطوری که طیف جذبی مولکول رنگینه قرمز اسیدی 18
دارای دو بیشینه در محدوده طول موج  333و  506 nmاست
[ .]44طبق بررسیهای انجامشده ،با مشاهده طیف جذبی فیلم
( PPy/AR18شکل5پ) در حالت کاهشیافته ،پیک کوچکی در
محدوده  506 nmبهدلیل وجود مقدار بسیار کمی از مولکول رنگینه
در ساختار مالحظه میشود .وجود ماده فعال سطحی  SDSنیز
بهدلیل دارابودن بیشینه جذب در محدوده  ،]45[ 445 nmموجب
شده تا رنگ فیلم در حالت کاهشیافته زردتر از فیلم PPy/ClO4-
باشد .زیرا آنیون  ClO4-دارای بیشینه جذبی در طول موج 225 nm
[ ]46است.
اثر طول موج بیشینه جذب هر یک از دوپهکنندههای استفادهشده
بر سایر پتانسیلهای اعمالی نیز مؤثر است ،بنابراين رنگهای
مختلفی از فیلم را میتوان مشاهده كرد .افزون بر این ،با توجه
به طیف جذب نمایش دادهشده برای فیلمها (شکل  )5مشخص
است ،در شرایط یکسان ،شدت پیکهای جذب در محدوده طول
موج مرئی برای دو فیلم  PPy/SDSو  PPy/AR18نسبت به فیلم
 PPy/ClO4بیشتر است .این تفاوت در شدت پیکها موجب شدهاست تا رنگ نمایش دادهشده در فضای  RGBنمایشگر واضحتر
باشد .همچنین ،مشاهده بصری فیلمها نیز این تفاوت را بهخوبی
مشخص کرد .بهطوری که تغییر رنگ در حین اعمال پتانسیلهای
مختلف در دو فیلم  PPy/SDSو  PPy/AR18با چشم غیرمسلح نیز
بهخوبی مشخص است .بهنظر میرسد ،تفاوت شدت طیف جذب
فیلم الکترورنگی را میتوان به ابعاد آنیون دوپهکننده ه م مربوط
دانست .بهطوری که با بزرگشدن آنیون دوپهکننده ،در اثر حرکت
آهستهتر الکترون میان زنجیرهای پلیمر ،بازده رنگیشدن و تباین
نوری بیشتر ،زمان پاسخ طوالنیتر و درنتیجه وضوح رنگی بیشتر
را سبب ميشود [.]47
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(پ)
				
(ب)
				
(الف)
		
شکل  -8منحنی فامنابی فیلم الکترورنگی( :الف) ( ،PPy/ClO4-ب)  PPy/SDSو (پ)  PPy/AR18تحت ولتاژهای مختلف از  -1 Vتا .+1 V
 3-3یافتن محدوده رنگی در فضای CIExyY

بهمنظور درک بهتر از رفتار رنگی فیلمها پس از اعمال پتانسیل
مثبت و منفی ،مختصات فامنابی ( )chromaticityآنها در هر یک
از حالتهاي یادشده محاسبه و نمودار آن در منحنی فامنابی شکل 8
نمایش داده شد .همچنین ،محدوده تغییر رنگ هر یک از فیلمها در
شکل  9ترسیم و با هم مقایسه شد.
با توجه به شکلهای  8و بهویژه  ،9میتوان به تغییر محدوده
رنگی ایجادشده بهوسيله فیلم با تغییر دوپهکننده پیبرد .بهگونهای
که استفاده از مولکول رنگینه  AR18بهعنوان دوپهکننده در
پلیپیرول موجب شده است تا محدوده رنگی پلیمر بهسمت ناحیه
قرمز حرکت کند و در مقایسه با دوپهکننده  ،ClO4-محدوده رنگی
فیلم نهایی بزرگتر شود .از سه نوع دوپهکننده استفادهشده در
این پژوهش ،دو دوپهکننده  SDSو  AR18از نوع آنیو ن بزرگ و
دوپهکننده  ClO4-از نوع آنیون کوچک است .همانطور که در شکل 9
مشخص است ،محدوده رنگی با وجود آنیونهای بزرگ دارای
وسعت بیشتری است .بنابراین بهنظر میرسد ،برای داشتن فیلم

شکل  -9مقایسه محدوده رنگی در سه فیلم الکترورنگی در سه
ولتاژ  +1 ،-1و .0 V

الکترورنگی چندرنگی ،استفاده از آنیونهای بزرگی چون مولکول
رنگینه و مواد سطحفعال در ساختار پلیمر ارجحیت داشته باشند.
همانگونه که نتایج بررسیها نشان میدهد ،بزرگآنیونها قابلیت

ایجاد محدوده رنگی بزرگتری را در فیلم الکترورنگی دارند .دالیل
آن است که آنیونهای بزرگی چون مولکول رنگ و مواد سطحفعال
مانند پلی بین زنجیرهای پلیمر قرار میگیرند و نانومسیرهایی را
بهوجود میآورند که انتقال بار و یون را در حین اعمال پتانسیل از
این مسیرها امکانپذیر میسازند .این نظریه با مشاهده رابطه مستقیم
اثر ابعاد آنیون در زمان پاسخ فیلمهای الکترورنگی در پژوهشهای
پیشین مستدلتر شد [.]47

 4نتيجهگيري
تحلیل رنگی فیلمهای الکترورنگی هوشمند نشان داد ،نوع
دوپهکننده بر رفتار رنگی فیلم الکترورنگی پلیپیرول بسیار اثرگذار
است .بهطوری که مختصات رنگی فیلم پلیپیرول در دو حالت
اکسایش و کاهش با تغییر دوپهکننده تغییر میکند .بنابراین با
انتخاب دوپهکننده مناسب ،امکان ایجاد تغییر در رنگ پایه پلیمر و
ایجاد محدوده رنگی بزرگتر حین اعمال پتانسیل وجود دارد.
مطابق نتایج مطالعه حاضر ،استفاده از آنیونهای بزرگی چون مواد
سطحفعال ،بهویژه مولکول رنگینه بهعنوان دوپهکننده در زنجیر
پلیمر با توجه به ارزانی و دسترسپذیری ،راهبرد موفقی در بهبود
خواص تغییر رنگ پلیمر در پتانسیلهای مختلف و نیز افزایش
محدوده رنگی ایجادشده بهوسیله پلیپیرول است .بنابراین ،مطابق
نتایج این مطالعه ،دستیابی به یک الیه الکترورنگی چندرنگی با
روشی مقرون به صرفه میسر شد.
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