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ربضري زجاج ديتص انتقائيِّا الضوء ادلرئي واألشعة قرب ربت احلمراء حني يتعرض جلهد كهروكيميائي .وىذا
سيفتح اجملال لنوافذ «ذكية» ديكنها منع تسرب احلرارة حسب احلاجة بشفافية بصرية أو بدوهنا.

تشكل الطاقة ادلستهلكة ادلباين السكنية والتجارية يف الواليات ادلتحدة حوايل  %44من إصبايل الطاقة ادلستهلكة
وتساىم حبوايل  %34من انبعاثات الكربون ادلرتبطة باستخدام الطاقة ، 1ولتخفيض الطلب على الطاقة يف ادلباين
حنتاج إىل مواد تساعد يف زبفيض متطلبات التدفئة واإلنارة شلا يساىم يف نتيجة األمر يف التخفيف من التغريات
ادلناخية ،وبشكل خاص فإن مواد النوافذ الكهرولونية اليت يتغري لوهنا ودرجة شفافيتها لدى تعرضها جملال كهربائي
تساىم يف التقليل بشكل كبري استهالك الطاقة يف ادلباين .2وكانت يورديز وزمالؤىا 3قد أوردوا يف النشرة البدوريّة
كبريا يف تطوير ىذه ادلواد .فقد صنعوا ُمَرَّكبًا يتكون من بلورات أكسيد قصدير اإلنديوم
مؤخرا تقد ً
ُّما ً
(نيتشر) ً
متضمنة يف زجاج من أكسيد النيوبيوم ،مع ُّ
ربكم عال يف ربميل وتشتت البلورات النانوية .كان
نانومرتية احلجمَّ ،
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كثريا شلا يُتوقع من صبع بسيط لالمتصاص البصري بواسطة مكونني منفصلني،
األداء الكهرولوين للمركب أفضل ً
يعود إىل البنية النانوية للمادة والتفاعالت التآزريّة اليت ربدث عند الوسط بني ادل َك ِّونَ ْني.
ُ
يتم توليف البلورات النانوية غري العضوية كيميائيِّا مع رلموعات تغطية عضوية ملحقة لتساعد يف حدوث قابلية
ذبمعها أو تكتلها وسبنع أي منو ُجسيمي غري مرغوب .ولسوء حظ
البلورات للتشتت ضمن ادلذيبات لتمنع ّ
تطبيقات كثرية ال سبلك اجملموعات العضوية أي خصائص كهربائية أو ضوئية مفيدة لذلك ىناك رلهود كبري
فعالة كهربائي ا
الستبدال رلموعات غري عضوية بالعضوية حبيث تضيف إىل قدرات البلورات أو تتحول إىل مادة ّ
كثريا ولتحويل
أو ضوئيِّا .ومتّ استخدام ىذا النهج لتكوين ذبمعات من بلورات نانوية خبصائص كهربائيةَّ 4
زلسنة ً
ربول الضوء إىل كهرباء).
البلورات النانوية ادلغطاة دبركبات غري عضوية إىل مادة فوتوڤولتية مفيدة( 5وىي مادة ّ
جرد الباحثون
استخدمت يورديز وزمالؤىا ىذه االسرتاتيجية لتكوين مواد زجاجية جبسيمات نانوية ،يف البداية ّ
بلورات أكسيد قصدير اإلنديوم ( )ITOالنانوية من أغطيتها العضوية واستبدلوا هبا أيونات متعددة الذرات
ربتوي على نيوبيوم وتُعرف ب ُكتل پويل أكسوميتال يت ( .)POMترتابط تلك الكتل شعاعياً مع سطح أكسيد
لتكون غالفًا حول البلورة النانوية .كثّف الباحثون بعد ذلك تلك البلورات ادلع ّدلة إىل غشاء
قصدير اإلنديوم ّ
حولوا پويل أكسوميتاليت ادلوجود بني بلورات أكسيد قصدير اإلنديوم
أخرياً ّ
بتبخري ادلذيب من تشتت البلورات ،و ً
النانوية ادلرصوصة بكثافة إىل ماتريكس زجاجي من أكسيد النيوبيوم ( ،)NbOxوذلك بتسخني الغشاء إىل
نمى فيها البلورات
درجة حرارة  444مئوية .ومقارنة بطرق صناعية سابقة لصنع مواد زجاجية جبسيمات نانوية تُ ّ
الالعضوية داخل الزجاج ،6تقدم طريقة يورديز وزمالئها ُّ
ربك ًما دقي ًقا جدِّا بتوزيع حجم البلورات النانوية ونسبة
حجمها إىل احلجم اإلصبايل .وبإضافة ادلزيد من پويل أكسوميتاليت لتشتت بلورات أكسيد قصدير اإلنديوم
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النانوية ادلتوازنة بواسطة پويل أكسوميتاليت يستطيع الباحثون أن يزيدوا من نسبة حجم ماتريكس زجاج أكسيد
النيوبيوم.
إحدى اخلواص احملورية لتلك ادلادة ادلكونة من بلورات أكسيد قصدير اإلنديوم النانوية وزجاج أكسيد النيوبيوم ىي
أن الزجاج مرتابط تسامهيِّا مع البلورات النانوية .وىو ما يقيد التموضعات اجلزيئية ادلتاحة لوحدات أكسيد النيوبيوم
ُشبانية األوجو ( )NbO6ادلوجودة يف الزجاج ،ويؤدي إىل تنظيم بنيوي الفت خيتلف عن أكسيد النيوبيوم النقي
حيسن اخلصائص الكهرولونية دلاتريكس الزجاج ،فأكسيد النيوبيوم
( .)NbOxوظهر أن ىذا التنظيم ِّ
معتما أكثر من ادلادة السائبة خبمس مرات لدى تطبيق جهد كهربائي شلاثل يف
( )NbOxيف ىذا ادلُرّكب يكون ً
احلالتني.
أيضا لكن يف نطاق أطوال موجات سلتلف عن أكسيد
وبلورات أكسيد قصدير اإلنديوم النانوية كهرولونية ً
النيوبيوم ( ،)NbOxفهي سبر بتفاعالت أكسدة واختزال كهر وكيميائية قابلة للرجوع وسبتص أشعة قرب ربت
احلمراء يف حالة االختزال ،لكنها يف حالة األكسدة تكون شفافة ذلذا اجلزء من الطيف ،7واجلمع بني بلورات
أكسيد القصدير النانوية وماتريكس زجاج أكسيد النيوبيوم ( )NbOxينتج مادة ديكنها تعديل امتصاص الضوء
ادلرئي واألشعة قرب ربت األضبر كهروكيميائيِّا .وديكن استخدام ىذه ادلادة يف النوافذ الذكية لضبط كمية احلرارة
ادلارين عربىا (الشكل  )1بل ديكن ضبط الشفافية البصرية دبعزل عن شفافية
(لألشعة قرب ربت احلمراء) والضوء ّ
األشعة قرب ربت األضبر.
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الشكل ( :)1تصميم نافذة كهرولونية
3
ستخدم لصناعة نوافذ تستطيع
تقرتح يورديز وزمالؤىا أن مركب اجلسيمات النانوية ادلضمنة يف الزجاج قد يُ َ

ُّ
امتصاص الضوء ادلرئي واألشعة قرب ربت األضبر (احلرارة).
بتحكم وانتقائية
َ

موصلَ ْني ومفصولني دبادة
(أ) يف ىذا التصميم تكون النافذة خلية كهروكيميائية ربتوي على لَ ْو َحي زجاج َّ
اللوحني لتشكل قطبًا
كهرلية حاملة للشحنة .وادلادة اليت ابتكرىا ادلؤلفون يتم وضعها على أحد َ
صلبة ُ

كهربائي ا ،بينما يوضع القطب ادلضاد على اللوح اآلخر .يف غياب ضبل كهربائي تكون النافذة شفافة
للضوء ادلرئي واألشعة قرب ربت احلمراء.
+

(ب)حني يتم تطبيق جهد كهربائي متوسط تتحرك حامالت الشحنة (أيونات الليثيوم  Liواإللكرتونات

-

 )eعرب دارة كهربائية ،وتصبح حينئذ اجلسيمات النانوية سلتزلة كيميائيِّا ،ومن ثّ سبنع مرور أغلب األشعة
قرب ربت احلمراء.
(جـ) عند جهد أقل ،يصبح ماتريكس زجاج ادلرّكب سلتزًال ودينع معظم الضوء ادلرئي.
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فتح هنج يورديز وزمالئها لتصنيع مواد مركبة من بلورات نانوية غري عضوية يف الزجاج الطريق جملال واسع من
خصائص مواد جديدة وتطبيقاهتا حبيث ال يقتصر على الكهرولونيات .والتحدي أمام كل تطبيق اآلن ىو ربديد
ربديدا،
أفضل مزج بني تكوين البلورات النانوية ورلموعات التغطية غري العضوية القابلة للتعديل .وبشكل أكثر ً
ىناك مسائل عديدة ينبغي تناوذلا قبل استخدام تلك ادلادة يف النوافذ ،فمثالً استخدم الباحثون معدن الليثيوم
كقطب (إلكرتود) مضاد الختبار أداء مادهتم ،لكن ىذا لن يكون صاحلًا للتطبيقات التجارية ألسباب تتعلق
بالسالمة .وجيب إجياد إلكرتود مضاد مناسب.
كهرليت )(Electrolyteسائل كحامل للشحنة،
أجرى الباحثون اختباراهتم الضوئية الكهروكميائية باستخدام ُ
الكهرليت الصلب مناسب أكثر ردبا لتطبيقات ادلباين .وستكون ادلواد الضرورية لبناء نافذة كهرولونية أعلى
بينما ُ
تكلفة من مواد النافذة العادية .لذا جيب أن تكون زيادة التكلفة متوازنة مع التوفري يف الطاقة الذي ستحققو تلك
ادلباين من استخدام نوافذ ذكية .ويف احلالة ادلثالية جيب أن ال يكون ىنالك استهالك للطاقة للحفاظ على
الشفافية أو العتمة لكن ذلك اليزال قيد االختبار.
وعلى أي حال ،جاءت نتائج يورديز وزمالئها واعدةً .وباستخدام إلكرتودات مضادة مالئمة وَك ْه ُرل صلب ،وإذا
ثبت استقرار طويل األمد ذلذا ادلرَّكب ستكون النوافذ بشفافية ذات نطاق متعدد طيفيِّا يف ادلتناول قريبًا ،دبا يتيح
للمباين راحة وكفاءة غري مسبوقة يف استخدام الطاقة.
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