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Incensequenee ofithe Interaotion betweeü tJiı.e
physical environment arıd technology, t0aay's
world has put the "Smart Material" concept en
the agenda of architectuse. iflie new protlu€!5
referred ta as "Srnatt Materials" allows f0r
variable designs in the füe.ld of arehtteotute,
ıvhich can reaot to external enııironmenıa'I
conditions and can accomrnodate thernselves
ta them. Smart materials can be invesrıigateııl iIJ
many different categories, ı'l<ith their operaliuıg
principles and reaGtive behaviors. iJihe objeouve
of this stud~ is to introduce the "Qp!iGal
Property antl C'.0lor C:hanging !lmart Materials"
as well as the epportunities of their use in
architeoture sorıstitutes, Beteuse fa the sense
that the impaııt erıcountered by 0pliieal preperty
and coloF Ghanging sınar mater.ials are differentı,
they are-classifred uı:ıaer fü11e title&wit,hiA the
scope 0f ~his stuÔ1f, as "Photoehr0mic ~aterıals",
"Ihermoahremic Materials", ·Eıect~oclir0rnic
fıl!aterials", "Mechanochromic Mlıteı:ials". and
"[hem0ohrnrnic Mateı:ials"; and the oı;ıportuAitıes
t0 use eaojı of the maleııial groups in arohftecture
are discussed based 0n e,mınples
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