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Şekil 2. Fotokromik cam (Web l; 2016).
Dıag. 2. Photochromic glass (Web l; 2016). Ş~kil 3. Fotokromik cam çalışma ilkesi (iWeb z; 2016).

Dıag, 3. Photochromic glass workiRg prlnEıpJe @Neb ~
2016) '

Şekil 4. Fotokromik tekstil ma zemesi i e oluşturu
Diag. 4. Passive shade system created using phötoehro
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Şekil 8. Termokromi camın m· 'd k
Diag. 8. Example of the use of t~:arı eh ullanımına bir örnek (Web,6; 2015).

rmoc romıc glass ın architecture (Web 6; 201SJ.

tabakaya geçmektedirler. Bu durum
elektrokromik tabakanın optik
özelliklerinin değişmesine ve görünür
ışığın elektrokromik tabaka tarafından
absorbe edilmesine neden olmakta, bu
nedenle de malzemenin rengi genellikle
kararmaktadır. Verilen elektrik gerilimi
düştüğünde malzemeyi oluşturan
katmanlar arasındaki iyon geçişi tersine
dönmekte ve bu da malzemenin açık
renkli gönınmesini sağlamaktadır
(Şekil 12). Ancak bu şüreş çek hızlı
gerçekleşmemektedir (Addingtorı ve
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kararmış durumda kalması için elektı.ıik
enerjisinin süuekliliğüıe gerre.ksinim
d\ılwulması malzemenin olumsuz bir
w:ömüdür.
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The Usage
Possibilities of
Optical Property
and Color (hamı.ıiliilg
Smart Mai:Deriali in
Architectura
Z. SEVGEN PERK•ER, K~RDELEN AKKUŞ

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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