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Abstract

Current Distribution in Triangular Electrochromic
Windows

Sofie Molin Andersson

One of the world’s largest energy user is the building sector, where much of the
energy goes to cooling of buildings. There is need for novel technology to reduce this
energy usage, and one way is to install electrochromic windows. They have the ability
to vary the transmittance of visible and infrared light by the application of a small
electrical voltage, and hence to save large amounts of energy and money and to
increase indoor comfort by avoiding strong glares from sunlight.
This study concentrates on thin-film electrochromic devices that are based on flexible
polyester foils. The conventional design is to make rectangular devices with contacts
placed on transparent conductor layers opposite of each other. An electric potential
is applied between the contacts, generating an electric field which causes ions to
move between films of electrochromic active materials. Since there is an interest on
the market for electrochromic windows of other geometries, such as triangular, there
is a need to know how to place the contacts in order to obtain a rapid and uniform
colouring and bleaching of the device. In order to investigate this, a mathematical
model describing the current distribution over the device is a great tool. 
The model used in this study takes secondary current distribution into account, which
includes ohmic effects and electrode kinetics, but neglects diffusive effects due to the
assumption that the electrolyte is homogeneous. It describes the two dimensional
ohmic flow through the transparent conductor films, the local current due to
electrochemical effects in the electrochromic active materials, and a correlation
between the optical properties and the injected charge over time. The model is
simulated using FlexPDE, which solves the system of differential equations using a
Finite Elements Method (FEM). To adjust model parameters, model simulation results
are compared to experimental data from rectangular electrochromic devices. Initially,
experiments are done on small are devices on which current distribution effects are
small. The model is then further developed and validated using large area rectangular
devices with 67 cm between the contacts. 
The model is shown to meet the aims of this study, which is to obtain a simulation
tool which can predict the trend in the transmittance distribution. The strength of
having this model at hands is that it becomes possible to simulate the transmittance
behaviour over time for full size electrochromic windows of different geometries,
without having to manufacture expensive devices for experiments. It provides a great
design tool for optimizing a rapid and uniform colouring and bleaching, and to
investigate how to reduce material costs without affecting performance too much. 
In this study an example which shows the strength of the model is given. The
placement of contacts and its effect on the transmittance distribution in triangular
electrochromic windows is examined. It shows that the current distribution model
enables time-efficient and cheap design of electrochromic windows.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
En av världens största energikonsumenter är byggnadssektorn, där mycket av energin går åt till kylning 

av byggnader. Det pågår en stadig ökning av den globala energikonsumtionen för kylning, så det är 

tydligt att det behövs innovativ teknologi för att minska energibehoven. En lösning är att installera så 

kallade elektrokroma smarta fönster. De har förmågan att variera transmittansen av infallande solljus 

i det synliga och infraröda området, genom applikation av en liten elektrisk spänning. Det gör det 

möjligt att spara energi, och därmed pengar, genom att reducera eller eliminera behovet av 

luftkonditionering. De bidrar även till att förbättra inomhusmiljön, genom att man kan undvika att bli 

bländad av starkt solljus, och får en jämnare fördelning av ljuset i ett rum. 

Denna studie fokuserar på elektrokroma tunnfilmsanordningar som är belagda på folier av flexibla 

polymerer. En elektrisk spänning läggs mellan kontakter som är anslutna till filmer av transparenta 

ledare. Vid konventionell design av rektangulära elektrokroma fönster placerar man kontakterna längs 

motstående sidor av fönstret. Eftersom det finns ett intresse på marknaden för andra former av 

elektrokroma fönster, exempelvis triangulära, måste man veta hur man bör placera kontakterna för 

att uppnå en snabb och jämn infärgning respektive urblekning. För att undersöka detta är det en bra 

metod att ta fram en matematisk modell som kan beskriva strömfördelning, och därmed 

transmittansfördelning, över anordningen vid pålagd spänning. 

Modellen som används i denna studie beskriver en sekundär strömfördelning, som inkluderar ohmska 

effekter och elektrodkinetik, men bortser från diffusion på grund av antagandet att elektrolyten är 

homogen. Den beskriver ohmskt strömflöde genom filmer av transparanta ledare, lokal ström av joner 

mellan elektrokromt aktiva filmer, samt ett samband mellan optiska egenskaper och pålagd spänning 

som funktion av tid. Modellen simuleras i beräkningsprogrammet FlexPDE, som använder en finita 

element-metod (FEM) för att numeriskt lösa systemets differentialekvationer. För att justera 

modellens parametrar till de elektrokroma material som används i denna studie, jämförs 

simuleringsresultat med experimentella data. Experimenten utförs initialt på elektrokroma 

anordningar med liten area, för att minimera strömfördelningseffekter. För att vidare utveckla och 

validera modellen, utförs även experiment på fullskaliga elektrokroma anordningar, med 67 cm mellan 

kontakterna. 

Resultaten visar att modellen uppfyller denna studies syfte, vilket är att erhålla ett simuleringsverktyg 

som kan förutsäga trenden hos transmittansfördelning som funktion av tid. Styrkan i att ha denna 

modell tillhands är att det blir möjligt att simulera transmittansfördelning för fullskaliga elektrokroma 

fönster av olika geometrier, utan att behöva tillverka dyra anordningar till experiment. Den är ett 

utmärkt designverktyg för att optimera en jämn och snabb infärgning, och för att undersöka hur man 

kan minska materialkostnader utan att påverka prestanda alltför mycket. 

I denna studie undersöks kontaktplaceringens inverkan på transmittansfördelning i triangulära 

elektrokroma fönster. Det visar att den matematiska strömfördelningsmodellen möjliggör tidseffektiv 

och billig design av elektrokroma fönster. 
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1. Introduktion till elektrokromism 
En av världens största energikonsumenter är byggnadssektorn, i vilken det går åt cirka 30-40 % av 

världens totala energianvändning [Wen et al., 2015]. Mycket av energin går åt till kylning av byggnader, 

framför allt på sydliga breddgrader där så mycket som 75 % av elanvändningen går åt till 

luftkonditionering [Granqvist, 2008]. Men även på nordligare breddgrader skulle man kunna spara 

energi och pengar genom att minska på behovet av kylning. Det pågår dessutom en stadig ökning av 

den globala energikonsumtionen för kylning, så det är tydligt att det behövs innovativ teknologi för att 

minska på energibehoven [Granqvist et al., 2007]. 

Fönstren är den del av byggnaden som är minst isolerad, vilket gör dem till en viktig faktor när det 

gäller att minska på energianvändningen [Granqvist, 2014]. Lösningen är inte att minimera eller 

eliminera dem, eftersom de är nödvändiga för att ge trivsamhet genom visuell kontakt med omvärlden. 

Däremot är en lösning för att spara energi att installera fönster som kan variera transmittansen av 

infallande solljus. Utöver att spara energi och pengar skulle denna åtgärd även kunna förbättra 

inomhusmiljön i till exempel kontorslokaler, genom att man kan undvika att bli bländad av starkt solljus 

och få en jämnare fördelning av ljuset i ett rum. Inomhustemperaturen skulle kunna regleras genom 

att variera transmittansen beroende på om det finns behov av kylning eller värmning, vilket skulle ge 

ett mer komfortabelt klimat [Jonsson & Roos, 2010]. 

Det finns ett antal fysikaliska processer som skulle kunna utnyttjas för detta syfte. Kromogena material 

är en spännande teknologi som möjliggör kontroll av optisk absorption vid olika våglängder. Olika 

kromogena material utnyttjar olika slags kontrollsystem. Några exempel är fotokroma material, vars 

transmittans ändras vid bestrålning med UV-ljus, och termokroma material, där transmittansen 

varierar med temperaturen [Granqvist, 2014]. Denna studie behandlar material vars optiska 

egenskaper varieras med en yttre pålagd elektrisk spänning, så kallade elektrokroma (EK) material. 

Den behandlar elektrokroma smarta fönster och undersöker hur man kan utveckla dem så att de 

anpassas till marknadens behov. 

Av de kromogena materialen har elektrokroma material visat sig vara bäst lämpade att använda i 

fönster-applikationer. Ett problem med termokroma material är att de har något för hög 

övergångstemperatur vid vilken en förändring av optiska egenskaper sker, samt att transmittansen är 

för låg [Granqvist et al., 2007]. Fotokroma material har länge använts i solglasögon, men eftersom de, 

i likhet med termokroma material, saknar manuell styrning lämpar de sig inte i fönster. Det finns 

däremot flera fördelar med elektrokroma material, bland annat att de bara kräver energi under själva 

switchandet. Switch-spänningen är väldigt liten, i storleksordningen 1 V. De förblir spekulärt 

reflekterande och direkt transmitterande i alla tillstånd, vilket innebär att ljuset inte sprids och fönstren 

ser inte disiga ut. De har hög transmittans i det urblekta tillståndet, medan det färgade tillståndet 

fortfarande förser inomhusmiljön med visuell kontakt med omvärlden, vilket förstås är en 

förutsättning för att de ska kunna användas i fönster [Granqvist, 2008], [Lampert, 2004]. 

En uppskattning ger att man årligen kan spara 170 kWh per kvadratmeter fönster, om man installerar 

elektrokroma fönster [Niklasson & Granqvist, 2007]. Uppskattningen utgår från att fönstret är i färgat 

tillstånd 50 % av tiden, vilket är rimligt med tanke på hur ofta någon är närvarande i ett genomsnittligt 

kontorsrum. Det är intressant att göra en jämförelse med typiska solcellsmoduler, vilka årligen skulle 

kunna generera ungefär lika mycket energi per kvadratmeter som smarta fönster kan spara. Det ger 

en hint om att energibesparingen som är möjlig med elektrokroma anordningar är signifikant i detta 

sammanhang. Energibesparingar gör att man kan skära ner på användandet av luftkonditionering. Hur 

mycket man kan skära ner är förstås klimatberoende, men i byggnader i nordligare länder skulle man 
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kunna undvika luftkonditionering helt om man installerade elektrokroma fönster [Granqvist et al., 

2007].  

Transmittansen hos elektrokroma material kan varieras för våglängder i synligt och nära infra-rött (NIR) 

område, det vill säga 0.3-3 µm [Granqvist, 2008]. För att få ut optimal energieffektivitet kan man 

kombinera elektrokroma folier med andra typer av glas, anpassat efter vilket klimat fönstret ska 

användas i. I kalla klimat, där man vill ta till vara på solenergin på vintern, kan man använda 

elektrokromt folie på det yttre glaset i kombination med en värmereflekterande beläggning på det 

innersta glaset. På vintern hålls det elektrokroma fönstret i urblekt tillstånd i stort sett hela tiden, 

medan man på sommaren utnyttjar det färgade tillståndet för att undvika att använda 

luftkonditionering. 

Elektrokrom teknologi kan inte bara användas till smarta fönster i byggnader, den har även stor 

potential att användas i fordonsindustrin. Några exempel är backspeglar och fönster i bilar, flygplan 

och tåg. Backspeglar med elektrokrom beläggning har varit i kommersiellt bruk länge [Lampert, 2001]. 

Andra applikationer är displayer, solglasögon och visir i MC-hjälmar. 

1.1. Elektrokromism i smarta fönster 
Elektrokroma smarta fönster fungerar som ett slags tunnfilmsbatteri, vars uppladdningstillstånd 

manifesteras av optisk absorption. De konstrueras efter en sandwich-princip enligt Figur 1, som visar 

ett tvärsnitt av anordningen. Den elektrokroma folien är belagd mellan flexibla polymerer, som sedan 

kan lamineras direkt på en eller mellan två glasskivor. En elektrokrom anordning består av två 

elektrokromt aktiva lager, en transparent elektrolyt som innehåller och kan leda joner, samt två 

transparenta elektriska ledare. De elektrokroma lagren består ofta av oorganiska 

övergångsmetalloxider, vilka uppvisar elektrokromism och är relativt lätta att belägga som tunnfilmer 

med tjocklekar kring några hundra nanometer. Elektrolyten ska innehålla små joner, såsom H+ eller Li+, 

för att de lätt ska kunna transporteras [Niklasson & Granqvist, 2007]. 

Tillverkningen av anordningen sker genom att det första lagret med polymerfolie, se Figur 1, först 

beläggs med en film av transparent ledare, samt en film av elektrokromt material, EK(1), som färgas 

vid tillförande av joner (färgas katodiskt). Den andra polymerfolien beläggs på samma sätt med en 

transparent ledare och ett elektrokromt material, EK(2), som färgas anodiskt, det vill säga vid 

bortförande av joner. EK-ytorna av de båda folierna lamineras därefter ihop med hjälp av en elektrolyt 

[Engfeldt, 2012]. 

Figur 2 visar ett tvärsnitt av hela fönstret. Kontakter kopplas till vardera av de transparenta ledarna, 

vilket bildar en yttre krets tillsammans med de elektrokroma filmerna och elektrolyten. En 

spänningskälla med likspänning appliceras sedan i kretsen, vilken ger ett elektriskt fält genom 

elektrolyten. Jonerna i elektrolyten kommer därför att röra sig mot den negativa elektroden, till 

vänster i Figur 1, och interkaleras i det elektrokroma lagret.  



- 3 - 
 

 

Figur 1. Design av en elektrokrom anordning. Pilarna indikerar hur katjoner transporteras under påverkan av ett elektriskt fält. 
Den vänstra elektrokroma filmen, EK(1), färgas katodiskt, medan den högra, EK(2), färgas anodiskt. 

 

Figur 2. Ett tvärsnitt av ett elektrokromt fönster. En yttre likspänning läggs mellan de transparenta ledarna. 

Övergångsmetallen och syret som utgör EK(1) bildar ett nätverk med hjälp av främst jonbinding, där 

övergångsmetallen ger ifrån sig elektroner till syret. I detta tillstånd beter sig materialet som en 

halvledare med ett bandgap på några elektronvolt. Ferminivån är positionerad mellan valensbandet, 

som kommer från syrets p-orbitaler, och ledningsbandet, som kommer från övergångsmetallens d-

orbitaler. Det leder till att elektronerna är lokaliserade och obenägna att göra övergångar mellan 

banden. Det som ger upphov till elektrokromism i EK(1) är interkalering av katjoner från elektrolyten, 

t.ex. Li+, i materialet. Li+ bryter nätverket och binder till en O2--atom, vilket gör att övergångsmetallen 

måste ta upp en extra elektron för att jämna ut laddningsnivån. Denna extra elektron avges från den 

vänstra negativa elektroden, och tas upp i lokaliserade tillstånd i övergångsmetallens ledningsband. 
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Elektronövergångar mellan dessa lokaliserade tillstånd ger upphov till optisk absorption [Niklasson & 

Granqvist, 2007].  

Mekanismen som ger upphov till elektrokromism i EK(2) är inte lika väl kartlagd, men fungerar analogt. 

En förenklad bild är att det, istället för katjoner, är anjoner från elektrolyten som interkaleras i 

materialet. Laddningsutjämnande elektroner överförs från övergångsmetallens valensband till den 

högra positiva elektroden i Figur 2. 

Under tiden som den elektrokroma cellen laddas upp kommer den negativa vänstra elektroden att 

möta definitionen av en katod, eftersom katjoner rör sig mot den. För att uppnå en neutral laddning 

kommer katjonerna att bli reducerade av elektroner från den negativa elektroden. På samma sätt 

uppför sig den positiva högra elektroden som en anod, mot vilken anjoner rör sig. Anjonerna kommer 

att oxideras genom att ge ifrån sig elektroner till den positiva elektroden. 

Den elektrokroma cellen driver en kemisk reaktion vid kontakterna genom att utnyttja elektrisk energi. 

Den fungerar alltså tvärtemot ett galvaniskt batteri, vilket omvandlar kemisk energi till elektrisk energi. 

Effekten av laddningsutjämningen som följer är att elektronfördelningen i det elektrokroma materialet 

ändras, så att materialets optiska absorption kan ökas. Anordningen innehar egenskapen att 

ändringarna endast sker under tiden då laddningarna förflyttas. Infärgningen kan avbrytas genom att 

man tar bort spänningen, och processen kan reverseras genom att lägga spänningen åt andra hållet. 

Med andra ord, en yttre pålagd spänning över en elektrokrom anordning gör att man kan reglera 

absorptionen av ljus. 

1.2. Tidigare resultat 
Upptäckten av elektrokroma material går tillbaka till 1950-talet, då elektriskt inducerade färgändringar 

i wolframoxid-filmer dokumenterades [Granqvist, 1995]. Utvecklingen tog fart under 1970-talet, då 

man riktade in sig på applikationer inom informationsdisplayer [Deb, 1973]. Emellertid tog flytande 

kristall-teknologi över, som också uppvisar variation av optiska egenskaper i närvaro av ett elektriskt 

fält. Mot slutet av 1970-talet började istället elektrokroma material utnyttjas i backspeglar till fordon 

[Baucke, 1983]. Den riktiga utvecklingen tog fart när man på 1980-talet insåg att det fanns stor 

potential inom energieffektivisering i byggnader [Svensson & Granqvist, 1984]. Det var då 

termen ”smarta fönster” myntades, i samband med att teknologin fick mer allmän publicitet. Vid 

denna tid upptäcktes även elektrokromism i nickeloxid [Svensson & Granqvist, 1986]. 

På senare år har det uppstått ett nyväckt intresse för displayer som utnyttjar elektrokrom teknik 

[Lampert, 2004]. Intresset för elektrokroma applikationer växer stadigt, och framförallt finns det stor 

vilja att vidare utveckla hållbara smarta fönster till byggnads- och fordonsindustrin. Det satsas även på 

att utveckla organiskt baserade elektrokroma material [Percec & Tilford, 2011].  

Bland de övergångsmetalloxider som färgas katodiskt har amorft WOx undersökts mest. Numera är det 

nästan uteslutande WOx-film som används som katodiskt material i elektrokroma anordningar [Wen 

et al., 2015]. Som motelektrod är NiO ofta använt, då det är ett billigare alternativ jämfört med andra 

material som färgas anodiskt. Kombinationen av WOx och NiO absorberar tillsammans hela det synliga 

ljusspektrumet, då WOx absorberar ljus mot den röda och NIR-delen av spektrumet, medan den blåa 

delen absorberas av NiO [Granqvist et al., 2007]. Detta gör att man kan få en elektrokrom anordning 

som i det färgade tillståndet är neutralt grått, vilket förstås är önskvärt i fönster-tillämpningar. Dock så 

uppvisar NiO oönskad absorption av korta våglängder även i det urblekta tillståndet. Därför är det 

vanligt att använda NiO som är mixat med en metalloxid som har stort bandgap, till exempel 

aluminium- eller magnesiumoxid, vilket resulterar i minskad absorption. 
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Det finns många oxid-baserade ledare med liknande optiska och elektriska egenskaper att använda 

som transparent ledare. Ofta används den dopade oxid-filmen In2O3:SnO2 (ITO). På grund av det höga 

priset på indium är denna del ofta den dyraste i en elektrokrom anordning [Granqvist, 2014]. 

Elektrokrom teknologi innefattar många relativt nya tillverkningstekniker och anordningarna måste 

hålla många år i olika väderförhållanden. Därför ställs många krav på de ingående delarna. Alla delar 

måste ha hög hållbarhet under förhållanden med hög solinstrålning. Det är också viktigt att 

anordningen har hög hållbarhet efter många infärgningscykler, det vill säga att transmittansskillnaden 

mellan färgat och urblekt tillstånd är konstant efter flera års användning. De elektrokroma filmerna 

måste ha en väl utvecklad nanoporositet för att snabb jontransport, och därmed snabb optisk skiftning, 

ska vara möjlig. ITO-filmerna måste uppvisa en god elektrisk konduktivitet, samtidigt som de är optiskt 

transparenta. Även elektrolyten måste vara transparent, och ha god jon-konduktivitet, men låg 

elektrisk konduktivitet för att undvika läckströmmar mellan de elektrokroma filmerna i öppen krets-

tillstånd. Läckströmmarna skulle annars leda till att det färgade tillståndet inte skulle hålla särskilt länge, 

och man skulle bli tvungen att tillföra elektriska pulser för att upprätthålla tillståndet. I flexibel folie-

designen bör elektrolyten även vara adhesiv, eftersom den fogar samman anordningen. Till sist måste 

produktionsmetoden vara kostnadseffektiv i storskalig produktion [Granqvist, 2014]. 

Det finns flera sätt att kostnadseffektivisera produktionen. I kapitel 1.1 beskrivs hur man integrerar en 

elektrokrom anordning i ett fönster genom att först belägga flexibla polymerfolier med filmer av en 

transparent ledare och ett elektrokromt material, och sedan laminera ihop folierna med en elektrolyt. 

Tidigare användes metoder där de fem skikten belades efter varandra direkt på en glasskiva, eller där 

två glasskivor ersätter de båda polymerfolierna i tillverkningen beskriven ovan [Granqvist, 2014]. 

Metoden med flexibla folier har flera fördelar framför de glasbaserade anordningarna.  De har lägre 

produktionskostnad, och man är inte tvungen att bestämma slutdesignen av produkten förrän i slutet 

av produktionen [Granqvist, 2014]. Flexibla folier gör även att man kan introducera elektrokrom 

teknologi i gamla byggnader eftersom det är möjligt att belägga folien direkt på existerande fönster. 

För att kunna använda elektrokroma fönster energieffektivt är det inte bara materialen och 

produktionen som ska optimeras, det är även mycket viktigt att se över vilket kontrollsystem som 

används. Från ett energibesparingsperspektiv vore det optimalt att alltid ha fönstren i färgat tillstånd 

så fort det finns behov av kylning, och att alltid ha dem urblekta när det finns behov av värmning. Men 

samtidigt måste man se till användarkomfort, och ta i beaktande om det är någon närvarande i rummet. 

För att användarna ska bli nöjda har det visat sig vara viktigt att ha manuell override-styrning [Jonsson 

& Roos, 2010]. 

Utvecklingen av elektrokroma fönster-anordningar har sedan starten kommit en bra bit på vägen mot 

målet att ha kostnads- och energieffektiva smarta fönster tillgängliga på marknaden. Flera viktiga 

egenskaper är på väg att uppfyllas. Vidden av den optiska moduleringen i flexibla folier-anordningar 

med wolframoxid och nickeloxid-mix kan fås att gå från 75 % i det urblekta tillståndet, till 15 % i det 

färgade tillståndet. Infärgningstiden ligger på flera minuter för fullstora fönster, medan det handlar om 

sekunder för små test-anordningar på (5x5) cm [Engfeldt, 2012]. Ju längre infärgningstiden är, desto 

lägre transmittans kan man få i det färgade tillståndet. Det är möjligt att få ända ner till några få procent, 

men det gör att man får en sämre hållbarhet för materialen. Moduleringsvidden varierar mellan olika 

våglängder, och är typiskt störst för röda våglängder. I färgat tillstånd, efter att man tagit bort den 

pålagda spänningen, håller sig transmittansen konstant i flera timmar utan att elektriska pulser 

behöver tillföras. Utmärkt hållbarhet kan uppnås; den optiska moduleringen kan behålla sin vidd efter 

flera tusen infärgningscykler [Granqvist et al., 2007]. 
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Smarta fönster används nu i ett ökande antal byggnader. Till exempel som multipanel-system där man, 

istället för att installera ett enda stort elektrokromt fönster, delar upp fönstret i flera mindre 

elektrokroma rutor, där man kan välja vilka rutor som ska färgas in [Granqvist, 2008]. Att installera på 

detta sätt kringgår problemet med uppskalning, men man vill utveckla tekniken så att man kan behålla 

kvalitén och hålla kostnaderna nere även vid installation av fullskaliga fönster. En utmaning med 

uppskalning har varit att få till en snabb och jämn switchning över stora fönsterytor. Man vill ha en 

gradvis skiftning under en tid som är ungefär samma som den det tar för ögat att anpassa sig till nya 

ljustillstånd.  

Tidigare arbeten har visat att infärgningen tar längre tid och inte har en lika snabb utjämning som 

urblekningen har [Engfeldt, 2012]. Alltså är infärgningsprocessen den kritiska proceduren om man vill 

ha en snabb och jämn switchning; om det sker för snabbt riskerar ytorna närmast kontakterna att 

förstöras, eftersom transmittansändringarna sker fortare där än på ytorna närmare mitten av fönstret. 

För att åstadkomma en jämn infärgning är det viktigt att få en jämn strömfördelning mellan 

kontakterna när man lägger på spänningen. 

1.3. Syfte och metod 
När man designar rektangulära fönster placerar man kontakterna längs motstående sidor av fönstret. 

Det finns ett intresse på marknaden för andra former av fönster. I denna studie undersöks triangulära 

fönster och hur kontaktplaceringen bör se ut för att infärgningen ska bli jämn.  

En matematisk modell för strömfördelningen möjliggör en tids- och kostnadseffektiv metod för att 

designa elektrokroma fönster. Kapitel 2.1 tar upp en tidigare framtagen strömfördelningsmodell. 

Modellen beskriver fördelningen genom ITO-filmerna, flödet mellan de båda ITO-filmerna, samt ett 

samband mellan optiska egenskaper och laddningsinjektion som funktion av tid. Då 

tillverkningsmetoderna av EK-materialen uppdaterats sedan modellen togs fram, justerades modellens 

parametrar enligt experimentella data från små (5x5) cm och stora (67x20) cm rektangulära EK-

anordningar. De stora EK-anordningarna beter sig optiskt som fullskaliga fönster, eftersom det är 

avståndet mellan kontakterna som är den kritiska parametern. Därför validerar de modellens kapacitet 

att förutsäga strömfördelning för EK-fönster av olika storlekar. 

Modellen simulerades i FlexPDE, som är ett program som använder sig av en finita element-metod, 

vartefter simuleringsresultaten jämfördes med experiment. Experimenten utfördes genom att färga in 

och bleka ur EK-anordningarna medan optiska och elektriska data samlades in. Den validerade 

modellen kunde sedan användas som designverktyg till smarta fönster. Här jämfördes 

simuleringsresultat med experimentella resultat från triangulära EK-anordningar, vartefter modellen 

användes för att ta fram en kontaktplacering som ger en jämnare infärgning. 

2. Teori 

2.1. Modell av strömfördelningen 
I denna studie används den matematiska modell för strömfördelning som [Engfeldt, 2012] tagit fram. 

Den beskriver en sekundär strömfördelning [Comsol Blog, 2014], i vilken det inkluderas ohmska 

förluster och elektrokemiska reaktioner mellan ITO-filmerna. Att den är sekundär innebär att man 

antar att elektrolyten är homogen, vilket gör att man kan bortse från diffusion. 

Uttrycket för den lokala strömtätheten i [A/m2] genom ITO-filmerna ges av Ohms lag:  

−𝜎𝐼𝑇𝑂
𝑑𝑈

𝑑𝑥
= 𝑖                      (2.1) 
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där σITO [S/m] är konduktiviteten och U [V] är den lokala elektriska potentialen, där det elektriska fältet 

E [V/m] definieras som E=-dU/dx. Figur 3 visar en elektrokrom anordning sedd från ovan, där de 

skuggade områdena är kontaktytor och i går genom ITO-filmerna på WOx- respektive NiO-sidan. 

Konduktiviteten fås från ITO-filmernas resistans RS [Ω] och tjocklek dITO [m] enligt σITO=1/(RS ∙ dITO). 

Strömtätheten i kan uttryckas med hjälp av strömmen I [A] som i=I/(B ∙ dITO). 

Figur 4 visar ett tvärsnitt av samma elektrokroma anordning som i Figur 3, där den lokala 

strömtätheten j [A/m2] mellan ITO-filmerna kan uttryckas som en funktion av i som 

𝑑𝐼𝑇𝑂
𝑑𝑖

𝑑𝑥
= 𝑗 .  (2.2) 

Insättning av ekvation (2.1) i ekvation (2.2) ger 

−𝑑𝐼𝑇𝑂𝜎𝐼𝑇𝑂
𝑑2𝑈𝑛

𝑑𝑥2 = ±𝑗    (2.3) 

där n=1 representerar WOx- och n=2 representerar NiO-sidan. Plustecknet gäller för den katodiska 

reaktionen, medan minustecknet gäller den anodiska. 

 

Figur 3. En elektrokrom anordning sedd från ovan. Skuggade områden är kontaktytor för WOX- (vänster) respektive NiO-sidan 
(höger), B är bredden, L är längden, LK är kontaktbredden och i är strömtätheten som går över ITO-filmerna. Pilen anger 
strömmens riktning när den är positiv. Punkterna Pedge och Pmiddle är mätpunkter på halva bredden så att y=B/2. Höger kontakt 
ses här genom de övre polymer- och ITO-filmerna, se Figur 4. 
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Figur 4. Ett tvärsnitt av en elektrokrom anordning. y-koordinaten går inåt i papperet, jämför med Figur 3. Skuggade områden 
är kontaktytor, Vapp är pålagd spänning och j är strömtätheten som går mellan ITO-filmerna. I figuren visas randvillkor som 
sträcker sig över 0≤y≤B. Pilen anger strömmens riktning när den är positiv. 

För att beskriva den elektrokemiska reaktionskinetiken som ger upphov till strömtätheten j mellan ITO-

filmerna använder man en Butler-Volmer-baserad ekvation [Hamann et al., 2007]: 

𝑗 = 𝑗0 {𝑒𝑥𝑝 [
𝛼𝑎𝐹𝜂

𝑅𝑇⁄ ] − 𝑒𝑥𝑝 [
−𝛼𝑐𝐹𝜂

𝑅𝑇⁄ ]}   (2.4) 

där j0 är elektrodernas kombinerade utbytesströmtäthet [A/m2], α är 

laddningsöverföringskoefficienter för den anodiska respektive katodiska reaktionen 

(materialberoende och ofta lika med 0.5), F [C/mol] är Faradays konstant, R [J/(mol∙K)] är den allmänna 

gaskonstanten, T [K] är temperaturen och η [V] är den elektrokroma cellens överpotential (eller 

reaktionspotentialen, dvs. den användbara delen). I j0 ingår termer som beskriver geometri och porös 

struktur hos elektroderna, men eftersom detta inte inkluderas i modellen här, så approximeras 

kombinationen av de ingående termerna till att vara konstanta. Överpotentialen η ges av 

𝜂 = 𝑈1 − 𝑈2 − 𝑈𝑖𝑅 − 𝑈𝑡 − ∆𝑈𝑒𝑞  (2.5) 

där UiR [V] är potentialfallet på grund av elektrolytens resistans, Ut [V] är den tidsberoende potentialen 

och ∆Ueq [V] är jämviktspotentialen. Att beskriva elektrolyten som en resistiv komponent är en 

approximation av verkligheten, vilket förenklar modellen. Ut ökar med tiden när joner i elektrolyten 

diffunderar närmare EK-materialen, på grund av att det uppstår en koncentrationsskillnad av 

laddningsbärare mellan bulken av elektrolyten och gränsytan till EK-materialen, så att det blir allt 

svårare för jonerna att diffundera. Ut beskrivs av följande differentialekvation: 

𝑑𝑈𝑡

𝑑𝑡
= 𝑗 ∙ 𝑈𝑞 − 𝑅𝑡 ∙

𝑈𝑡

0.25−|𝑈𝑡|
   (2.6) 

där Uq [Vm2/As] är en ytladdningsberoende potential, som beskriver hur snabbt Ut ökar, och Rt [s-1] är 

relaxationstakt, som beskriver hur lång relaxationstid systemet har efter att man har öppnat kretsen. 

Den säger alltså något om systemets ”snabbhet”. Utseendet hos ekvation (2.6) kommer från att 

[Engfeldt, 2012] tidigare experimentellt studerat systemets potentialrespons under infärgning och i 

öppen krets-perioden för att se trenden hos Ut. Den första termen har sitt ursprung i att Ut ökar med 

tiden allteftersom strömmen av joner rör sig mot EK-materialen. Den andra termen kommer, beroende 
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på storleken av Rt, att börja påverka genom att dra ner på ökningen av Ut efter en viss tid när systemet 

hunnit ikapp. ∆Ueq är potentialfallet man mäter över anordningen då kretsen är öppen. För 

enkelhetens skull sätts U1=0 till jord. UiR beskrivs för infärgningsprocessen som 

𝑈𝑖𝑅 = 𝑗
𝑑𝑒𝑙

𝜅𝑒𝑙
⁄   (2.7) 

där κel [S/m] är elektrolytens konduktivitet och del [m] är dess tjocklek. [Engfeldt, 2012] har tidigare 

visat att detta antagande om att elektrolytens bidrag till resistansen dominerar är tillräckligt bra för 

infärgningen. För urblekningsprocessen stämmer simuleringar dock bättre överens med experiment 

om man adderar en laddningsberoende kontaktresistans Ri(SOC) [m2/S] vid gränsytan mellan EK-

filmerna och elektrolyten. Uttrycket ser då ut som följer: 

𝑈𝑖𝑅 = 𝑗(
𝑑𝑒𝑙

𝜅𝑒𝑙
⁄ + 𝑅𝑖(𝑆𝑂𝐶)).  (2.8) 

Ri(SOC) bestäms utifrån experiment. Randvillkoren, se Figur 4, är  

{

𝑥 = 0, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝐵: 𝑈1 = 0
𝑥 = 𝐿𝐾 , 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝐵: 𝑖2 = 0

𝑥 = 𝐿 − 𝐿𝐾 , 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝐵: 𝑖1 = 0
𝑥 = 𝐿, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝐵: 𝑈2 = 𝑉𝑎𝑝𝑝 

}  (2.9) 

där B [m] är bredden av anordningen, L [m] är längden, LK [m] är bredden på kontakterna och Vapp är 

pålagd spänning. 

För att kunna undersöka hur de optiska egenskaperna förändras över tid vid laddningsinjicering, 

behöver man ta fram ett experimentellt samband T(SOC) mellan transmittansnivån T och 

laddningstillståndet (eng. ”State of charge” – SOC). SOC definieras som 

𝑆𝑂𝐶 =
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
⁄   (2.10) 

där qmax [C/m2] är den maximala ytladdningsdensiteten hos anordningen, vilket fås från mätningar av 

q vid lägsta tillåtna transmittans, vilket i denna studie är 18 %. Den lokala ytladdningsdensiteten q 

[C/m2] fås genom att integrera j=dq/dt över tid. Initialvillkoret är att q=0 i urblekt tillstånd, vilket är 

utgångspunkten för simuleringarna som görs i cykler om en infärgning och en urblekning, med en 

period av öppen krets simulerad mellan dem. 

Modellkonstanterna visas i Tabell 1. De av dessa konstanter som är beroende av anordningens design 

är σITO, RS, dITO och del. De första av dessa är kopplade enligt σITO=1/(RS ∙ dITO), och för en snabb infärgning 

vill man ha σITO så stor som möjlig. För att dra ner på materialkostnaderna vill man å andra sidan ha 

σITO liten, så designen blir en avvägning mellan prestanda och kostnad.  

Tabell 1. Modellkonstanter. 

σITO [S/m] 8∙104 ITO-filmernas konduktivitet 

RS [Ω] 50 ITO-filmernas resistans 

dITO [m] 250∙10-9 ITO-filmernas tjocklek 

αa [-] 0.5 Anodisk laddningsöverföringskoefficient 

αc [-] 0.5 Katodisk laddningsöverföringskoefficient 

F [C/mol] 9.6485∙104  Faradays konstant 

R [J/(mol∙K)] 8.3145 Allmänna gaskonstanten 

T [K] 298 Temperatur 

del [m] 30∙10-6 Elektrolytens tjocklek 
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2.2. Simuleringsprogrammet 
För att kunna simulera transmittansutvecklingen hos EK-anordningar, användes 

beräkningsprogrammet FlexPDE. FlexPDE valdes eftersom det är tillgängligt för allmänheten, och 

enkelt att sätta sig in i. Det använder en finita element-metod (FEM) för att numeriskt lösa system av 

differentialekvationer, som kan vara tidsberoende, med randvillkor på en domän som kan vara indelad 

i flera regioner med olika materialegenskaper [PDE Solutions Inc., 2015]. Beroende på problemets 

utseende så väljer programmet en lämplig lösningsalgoritm. Om en ekvation gör systemet icke-linjärt, 

som ekvation (2.4), används en modifierad Newton-Raphson-metod. Den numeriska lösningen kan 

erhållas grafiskt och som data i textfiler, som sedan enkelt kan analyseras med hjälp av Matlab.  

I FlexPDE bygger man upp ett program genom att, i en editor, definiera sitt problem i matematiska 

termer. Först definieras systemets variabler, och därefter modellens alla ekvationer och konstanter i 

kapitel 2.1, och problemets domän inklusive randvillkor. För att kunna övervaka systemets utveckling 

över tid kan man studera grafer över alla viktiga variabler som funktion av tid, som strömmen j och alla 

termer i ekvation (2.5), under en körning av programmet. Det finns även en sektion där man har 

möjlighet att modifiera detaljer i lösningsmetoden genom att ändra på olika kontrollvariabler. Till 

exempel kan man specificera antalet iterationer programmet maximalt får utföra i varje tidssteg och 

beräkningscell. 

Under modellanpassningen visade det sig att modellen är känslig mot högre spänningar i 

urblekningsprocessen, och simuleringen blir då avbruten på grund av för stora exponenter i ekvation 

(2.4). Det betyder inte att modellen i sig är inkorrekt, endast att programmet är utformat så att det 

inte klarar av för stora exponenter. Men eftersom denna studie syftar till att kunna använda modellen 

i FlexPDE, finns det några saker man bör ha i åtanke för att det ska fungera. 

För att undvika avbruten simulering vid användandet av modellen, får man testa att ändra 

kontrollvariabeln för noggrannhet, errlim (eng. error limit), se [PDE Solutions Inc., 2015] för 

dokumentation av FlexPDE. Errlim anger toleransnivån för fel. Exempelvis om errlim=1e-3, innebär det 

att FlexPDE kommer att förfina nätet av beräkningsceller tills de uppskattade relativa felen i modellens 

variabler är mindre än 0.1 % i alla beräkningsceller. Under infärgning visade det sig vara tillräckligt för 

alla anordningar och spänningsnivåer i denna studie att ha errlim=1e-3. För att även urblekning ska 

fungera kan man, efter perioden med öppen krets som simuleras mellan infärgning och urblekning, 

testa att sänka till exempelvis errlim=1e-6. Det tvingar modellen till en högre precision så att man får 

konvergens. Kostnaden av att göra detta blir dock att simuleringarna tar längre tid.  

I vissa fall kan det vara så att om man sänker errlim för urblekning alltför mycket, fungerar det inte 

ändå. Detta visade sig vara fallet exempelvis för simuleringar av större anordningar, där errlim istället 

bara sänktes till 1e-4 eller 1e-5, för att inte ställa alltför höga krav på programmet. För höga 

spänningsnivåer på triangelformade anordningar kan man rentav ha samma errlim för urblekning som 

för infärgning, för att simuleringen inte ska bli avbruten. Man kan då bli tvungen att ändra errlim även 

för infärgning, för att kunna ha den konstant genom hela cykeln, om urblekningen kräver ett errlim 

lägre än 1e-3. En anledning till det är troligtvis att kraven på programmet ökas ytterligare med varje 

parameter som måste ändras. Flera av modellens parametrar varierades i öppen krets-perioden, 

eftersom de har olika värden för infärgning respektive urblekning.  

Initialt var dessa ändringar ett problem eftersom de gjordes med stegfunktionen ustep i FlexPDE [PDE 

Solutions Inc., 2015], som gör att programmet tvärt tvingas göra stora ändringar i variabler, vilket 

stoppar upp beräkningarna. Ett ”snällare” sätt att switcha parametrar är att använda funktionen swage 

[PDE Solutions Inc., 2015], som fungerar som en mjuk ramp och switchar under en ett längre 

tidsintervall. Det kan ha betydelse kring vilken tidpunkt man switchar. Man vill använda infärgningens 
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höga errlim så länge som möjligt för att spara tid. Det visade sig att för stora rektangulära anordningar 

kan switchningen ske efter infärgning och öppen krets-period, vid tiden (tc+trest), då urblekningen 

startar. För triangulära former kan man behöva switcha errlim redan vid tiden tc. Övriga parametrar 

har försumbar påverkan i öppen krets-perioden, varför de switchas efter halva denna tid (tc+trest/2). 

I FlexPDE måste man i förväg definiera tiden för infärgning, vila (öppen krets-period) och urblekning, 

vilket kan ge upphov till problem. I experimenten går man direkt in i öppen krets-period om 

transmittansen når den lägre transmittansgränsen på 18 %, oavsett vad den fördefinierade 

infärgningstiden sattes till. Det vore önskvärt att modellen efterliknar detta, så att den bryter 

infärgningen helt genom att omdefiniera infärgningstiden. Eftersom denna omdefiniering inte går att 

göra i FlexPDE, löstes problemet först genom att sätta en väldigt stor resistans vid en av kontakterna 

om transmittansen blir mindre än 18 %, så att det inte kan gå någon ström under resten av 

infärgningstiden. Det leder till att simuleringarna tar längre tid än de hade behövt göra om det vore 

möjligt att bryta infärgningsförloppet. Än värre är att det endast fungerar för små (5x5) cm-

anordningar. Om avståndet mellan kontakterna är för stort kommer det att kunna fortsätta gå en liten 

ström i vissa delar av anordningen efter att man lagt på resistansen. Det leder till att transmittansen 

hamnar för lågt initialt i simuleringen av urblekningsprocessen. Därför måste man först simulera 

infärgning med vald maxtid definierad i FlexPDE, tills man ser vid vilken tid transmittansgränsen nås, 

och därefter starta om simuleringen med denna nya tid definierad.  

3. Experiment 
Strömfördelningsmodellen behövde justeras till EK-materialen, vilka uppvisade variationer från en 

tidigare studie gjord av [Engfeldt, 2012] på grund av att tillverkningsmetoderna uppdaterats. 

Modellens parametrar bestämdes genom att utföra experiment på två storlekar av rektangulära EK-

anordningar, vars resultat jämfördes med simuleringsresultat från programmet FlexPDE. De storlekar 

som användes var tre stycken (5x5) cm och fyra stycken (67x20) cm rektangulära EK-anordningar med 

kontaktbredd LK=0.5 cm.  

Pulserad infärgning och urblekning utfördes på de små anordningarna för att experimentellt ta fram 

samband för T(SOC), ∆Ueq(SOC) och qmax. Dessa samband utgjorde en utgångspunkt för det fortsatta 

arbetet med att ta fram en uppsättning parametrar och samband som får modellen att följa 

experiment tillräckligt väl för båda storlekarna. Sambanden och de övriga parametrarna j0, Uq, Rt, Ut=0, 

κel och Ri(SOC) anpassades för hand genom att jämföra simuleringsresultat med experimentella data 

från potentiostatisk infärgning och urblekning av båda storlekarna. Dessa justeringar gjordes initialt 

med de små EK-anordningarna för att minimera strömfördelningseffekter, vilket gör det lättare att 

modellera. Det ger en bra startpunkt. För att validera att modellen inte bara fungerar för små 

anordningar, utan också vid uppskalning, gjordes justeringarna så småningom även med hjälp av de 

stora EK-anordningarna. Proceduren för att erhålla de slutgiltiga parametrarna blev att justeringarna 

gjordes ömsom för de små, och ömsom för de stora anordningarna. Justeringarna gjordes till att börja 

med enbart för infärgningen, då urblekningen tar mycket längre tid att simulera. Starttransmittansen 

för urblekningen beror även av hur infärgningen modellerats, varför man först vill få simuleringar av 

infärgningen att följa experiment.  

Simuleringsresultat från den validerade modellen jämfördes sedan med potentiostatiska experiment 

från stora triangulära EK-anordningar enligt Figur 5, med baslängden L=36 cm, den största bredden 

B=35 cm, den minsta bredden b=5 cm och kontaktbredden LK=0.5 cm. Kontakten på den korta sidan b 

var ansluten till WOx–filmen, medan kontakten på den långa sidan B var ansluten till NiO-filmen. 
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Figur 5. En triangulär elektrokrom anordning sedd från ovan. Skuggade områden är kontaktytorna, B är den största bredden, 
b är den minsta bredden, L är längden och LK är kontaktbredden. De tre mätpunkterna ligger på y=b/2, med Pedge,L och Pedge,R 
placerade 1.5 cm från vänster respektive höger kontakt, och Pmiddle placerad på x=L/2. De två linjerna går från Pedge,L till två 
punkter 1.5 cm från den hägra kontakten där y=b/2 (linje 1) respektive y=(B-2) cm (linje 2). 

3.1. Experimentuppställning 
Experimentuppställningen bestod av en platta för placering av EK-anordningarna, med en laser som 

sände ut ljus med våglängden 525 nm (Light Diode Marl no 110101 och Sloan Part no L5-G7-1N-GT, för 

små respektive stora EK-anordningar), och en detektor (Texas Instruments TSL252R) för 

transmittansmätningar. Osäkerheten för transmittansmätningar var ±1 procentenhet. Eftersom 

transmittansen är kvoten mellan genomsläppt och infallande strålningsintensitet, kalibrerades 

mätningarna först genom att mäta intensiteten vid 100 % transmittans, innan EK-anordningarna 

placerades på plattan. En dator med mjukvaran LabVIEW Colip 1.21 programmerades för att generera 

spänning enligt önskad infärgnings- och urblekningsalgoritm, medan den mätte ström via en Colip Test 

Station (CTS)-potentiostat, och hämtade optiska data från detektorn för transmittansmätningar.  

I de små ((5x5) cm) EK-anordningarna är strömfördelningseffekterna försumbara, eftersom det korta 

avståndet mellan elektroderna gör att det inte hinner byggas upp stora koncentrationsskillnader av 

laddningsbärare över anordningen. Detta ger en snabb och jämn infärgning, och därmed en homogen 

transmittansfördelning [Engfeldt, 2012]. Därför lät man laserstrålen gå genom mittpunkten på dessa 

anordningar, medan man mätte i flera intressanta punkter på större anordningar. Vid experiment med 

(67x20) cm rektangulära EK-anordningar, mättes transmittansen i två punkter på halva bredden så att 

y=10 cm, se Figur 3. Punkterna var Pedge, placerad 2 cm från den ena kontakten, och Pmiddle, placerad i 

den aktiva ytans centrum. Det spelar ingen roll vilken sida man mäter Pedge ifrån, då transmittansen är 

symmetrisk kring Pmiddle för rektangulära EK-anordningar. För de triangulära EK-anordningarna 

hämtades data från tre mätpunkter placerade på bredden y=b/2 cm enligt Figur 5, där Pedge,L och Pedge,R 

är placerade 1.5 cm från vänster (L) respektive höger (R) kontakt, och Pmiddle är placerad på x=L/2 cm. 



- 13 - 
 

I denna studie användes flexibla folier-anordningar enligt Figur 1 och 2. WOx och NiO användes som 

katodiskt respektive anodiskt EK-material medan de transparenta elektriska ledarna var In2O3:SnO2 

(ITO). Kontakterna placerades längs motstående sidor av anordningen enligt Figur 3 och 5, så att ena 

sidan var i kontakt med ITO-filmen på WOx-sidan och den anda sidan med ITO-filmen på NiO-sidan. 

3.2. Pulserad infärgning och urblekning 
Detta experiment utfördes genom att man applicerade en spänning som gick linjärt från 0 till 0.2 V på 

60 s, höll den konstant i ytterligare 60 s, och därefter lät kretsen vara öppen i 30 minuter. Denna 

procedur cyklades, omkring 10 gånger, tills transmittansen var 18 %, vilket sattes som lägre gräns för 

att undvika att skada anordningarna. Anordningen blektes därefter ur genom att cykla på samma sätt 

som ovan, men med omvänd polaritet på spänningen, tills transmittansen återgick till initialvärdet. 

I slutet av varje öppen krets-period mättes transmittans T, ytladdningsdensitet q (erhölls genom att 

integrera den mätta strömmen) och potentialrespons. Om man mäter potentialresponsen vid detta 

tillfälle, när systemet har fått relaxera i 30 minuter och det inte går någon ström, är det 

jämviktspotentialen ∆Ueq man mäter. qmax erhölls genom att integrera den uppmätta strömmen då 

T=18 %, vilket gav SOC enligt ekvation (2.10). 

3.3. Potentiostatisk infärgning och urblekning 
Potentiostatiska experiment utfördes genom att man applicerade en konstant spänning i 600 s, 

vartefter man lät kretsen vara öppen i 30 s. Detta gjordes i tre infärgnings-urbleknings-cykler. 

Anledningen till att man cyklade flera gånger var för att låta eventuella transienter klinga av. Den första 

cykelns transmittans-kurva visade sig avvika något från den andra och tredje, varför den andra cykeln 

användes. Även här sattes en lägre transmittansgräns på 18 %. Transmittans och ström mot tid mättes 

här varje sekund. För att förvissa sig om att modellen blir tillförlitlig för ett stort spann av spänningar, 

så utfördes de potentiostatiska experimenten för flera olika infärgnings- och urblekningsspänningar 

(Vc, Vb). För varje spänningsnivå utfördes ett potentiostatiskt experiment.  

De potentiostatiska experimenten på de triangulära anordningarna utfördes med 120 s öppen krets-

period mellan infärgning och urblekning. Transmittansgränsen på 18 % gäller här för punkter nära 

kanten på den kortaste höjden b, se Figur 5. Den sidan färgas in snabbare än den långa sidan B, där 

stora delar av ytan saknar en motstående kontakt på nära håll i y-led. Mittenytorna färgas, som tidigare, 

långsammast.   

4. Resultat för rektangulära anordningar 
Syftet med att utföra experiment på de rektangulära EK-anordningarna var att bestämma modellens 

parametrar, och att validera modellen genom att kontrollera att den fungerar vid uppskalning. 

Anpassningarna till de potentiostatiska experimenten i kapitel 4.2 utfördes parallellt med varandra, 

men initierades med att titta på experiment på små anordningar. 

4.1. Pulserad infärgning och urblekning 
Resultatet av pulserade experiment på de små rektangulära anordningarna är de experimentella 

sambanden (4.1) och (4.2) för T och ∆Ueq mot SOC, anpassade i Matlab med en minsta kvadrat-metod. 

SOC erhölls från ekvation (2.10) och det uppmätta värdet på den maximala ytladdningsdensiteten 

qmax=91 C/m2. 

T(SOC) anpassades till ett polynom av andra graden, vilket gav 

𝑇(𝑆𝑂𝐶) = 0.61 − 0.58 ∙ 𝑆𝑂𝐶 + 0.15 ∙ 𝑆𝑂𝐶2.  (4.1) 

∆Ueq(SOC) anpassades till ett polynom av tredje graden: 



- 14 - 
 

∆𝑈𝑒𝑞(𝑆𝑂𝐶) = −0.41 + 1.72 ∙ 𝑆𝑂𝐶 + 0.27 ∙ 𝑆𝑂𝐶2 − 0.10 ∙ 𝑆𝑂𝐶3.  (4.2) 

Figur 6 visar experimentella data för T(SOC) och ∆Ueq(SOC), samt de i Matlab anpassade kurvorna. 

Experimentella data antyder hysteres framförallt i jämviktspotentialen. Detta kan ha sitt ursprung i att 

systemets relaxationstid är längre än de 30 minuter man lät kretsen vara öppen mellan 

spänningsramperna. Men eftersom dessa experiment endast skulle ge en utgångspunkt för 

sambanden T(SOC) och ∆Ueq(SOC) inför det fortsatta arbetet, bedömdes 30 minuter vara en tillräckligt 

lång öppen krets-period. 

 

Figur 6. Anpassning av T(SOC) (övre bilden) och ∆Ueq(SOC) (undre bilden) till polynom av andra respektive tredje graden enligt 
experimentella data, med qmax=91 C/m2.  De heldragna linjerna visar anpassningarna, se ekvation (4.1) och (4.2), och 
symbolerna visar data från pulserad infärgning (blå) och urblekning (svart) av 3 stycken (5x5) cm rektangulära EK-anordningar. 

4.2. Potentiostatisk infärgning och urblekning 
Ekvation (4.1) och (4.2) sattes in i modellen som utgångspunkt. De resterande parametrarna j0, Uq, Rt, 

Ut=0, κel och Ri(SOC) anpassades därefter för hand, för en parameter och ett samband i taget, tills 

modelleringsresultaten stämde överens med de potentiostatiska experimenten för de små och stora 

rektangulära EK-anordningarna. Anpassningarna gjordes till alla spänningsnivåer som studerats 

experimentellt, och skedde initialt till de små EK-anordningarna, och så småningom parallellt med att 

titta på de stora EK-anordningarna.  
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I de potentiostatiska experimenten på de små anordningarna uppmättes qmax=108 C/m2, det vill säga 

högre än vad de pulserade experimenten gav. Arbetet med att justera modellparametrarna ledde till 

slutsatsen att qmax bör ha ett ännu större värde för att få modellen att fungera för båda storlekarna. 

Anledningen till det var att initialvärdet Tinit för transmittansen var 65 % för de stora anordningarna, 

det vill säga något högre än för de små anordningarna där Tinit =62%. Ett större Tinit gör att qmax ökar 

eftersom det då krävs mer laddning för att nå ner till 18 %. Det slutgiltiga värdet på qmax blev 118 C/m2, 

vilket användes i alla simuleringar oavsett Tinit.  

Även resultatet för T(SOC) som de pulserade experimenten gav behövde justeras för hand enligt: 

𝑇(𝑆𝑂𝐶) = 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡 − 0.68 ∙ 𝑆𝑂𝐶 + 0.21 ∙ 𝑆𝑂𝐶2.  (4.3) 

För att SOC=1 ska ge T=18 % i ekvation (4.3), krävs att Tinit=0.65. Om man ändrar på Tinit blir sambandet 

inte längre fysikaliskt helt korrekt, men fungerar fortfarande att använda i modellen. Tinit justeras 

utifrån anordningen man modellerar. 

Sambandet för ∆Ueq(SOC) slutjusterades för hand till följande: 

∆𝑈𝑒𝑞(𝑆𝑂𝐶) = −0.41 + 1.75 ∙ 𝑆𝑂𝐶 + 0.50 ∙ 𝑆𝑂𝐶2 − 0.36 ∙ 𝑆𝑂𝐶3.  (4.4) 

Figur 7 visar experimentella data för T(SOC) och ∆Ueq(SOC), samt kurvorna (4.3) och (4.4), vilket visar 

att den slutgiltiga anpassningen och experimenten korrelerar väl. Det skiljer inte mycket, men denna 

lilla skillnad spelade trots allt roll för att få modellen spegla experiment, framförallt för infärgningen 

av de stora anordningarna. I Figur 7 kan man se att experimentella data inte når SOC=1, vilket förstås 

beror på att qmax för pulserade experiment på de små anordningarna var 91 C/m2, men i figuren är qmax 

=118 C/m2. 

På grund av hysteresen i data för ∆Ueq(SOC) är det svårt att veta vilken av de två uppsättningarna av 

punkter som bäst beskriver de potentiostatiska experimenten. I Figur 7 ser anpassningen (4.4) ut att 

följa de undre punkterna, det vill säga urblekningen. 
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Figur 7. Slutgiltig anpassning av T(SOC) (övre bilden) och ∆Ueq(SOC) (undre bilden), med qmax=118 C/m2. De heldragna linjerna 
visar anpassningarna, se ekvation (4.3) och (4.4), och symbolerna visar data från pulserad infärgning (blå) och urblekning 
(svart) av 3 stycken (5x5) cm rektangulära EK-anordningar. 

Under arbetets gång anpassades även de resterande parametrarna j0, Uq, Rt, Ut=0, κel och Ri(SOC), enligt 

potentiostatiska experiment på både små och stora EK-anordningar. Startvärdena för anpassningen 

var de värden och det uttryck som [Engfeldt, 2012] tidigare kommit fram till. Av dessa var det bara Ut=0 

som inte behövde justeras, medan de andra parametrarna ökades eller minskades med upp till en 

storleksfaktor 10. Det kan verka orimligt mycket, och värdet på vissa parametrar kan verka ofysikaliskt. 

Dock så låg fokus på att få till en uppsättning parametrar som gör att modellen fungerar. Poängen med 

att justera modellen enligt metoden i denna studie är att man inte tvingas mäta storheter och samband 

som kan vara svåra eller omöjliga att ta fram experimentellt. Man får vara nöjd med parametrarna när 

de får modellen att efterlikna experiment tillräckligt väl. 

Kontaktresistansen Ri(SOC) för infärgning är 0, medan den för urblekning bestämdes till uttrycket 

𝑅𝑖(𝑆𝑂𝐶) = 0.9 + 0.7 ∙
(1 − 𝑆𝑂𝐶)2

(𝑆𝑂𝐶 + 0.02)
⁄ .  (4.5) 

Utseendet hos ekvation (4.5) bestämdes utifrån hur modellen behövde justeras för att följa 

potentiostatiska experiment. Om Ri=0 skenade modellen för urblekning iväg alldeles för snabbt, vilket 

ledde till slutsatsen att man måste addera kontaktresistansen Ri, som ökar snabbt när 
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laddningstillståndet SOC närmar sig noll. I detta avseende liknar Ri enligt ekvation (4.5) det uttryck som 

tidigare studie kommit fram till, med undantag av den första termen. Den adderades här för att 

modellerad urblekning skulle gå långsammare i början. 

Modellens parametrar för infärgning och urblekning kan ses i Tabell 2. Initialvärdet Ut=0 för urblekning 

visas inte, då modellen startar med att färga in. Det höga värdet på κel för urblekning är ett exempel 

på en parameter som inte verkar fysikaliskt riktig. Som tidigare nämnts beskrivs ju elektrolyten 

approximativt som en resistiv komponent. Liksom för j0 kan det vara så att parametern κel egentligen 

skulle modelleras bättre som en kombination av termer, som dessutom kan vara beroende av 

modellens variabler. Men eftersom detta skulle komplicera onödigt mycket, sattes det punkt för 

justeringarna när modellen bedömdes följa experimenten för båda storlekarna. 

Tabell 2. Modellparametrar. 

 Infärgning Urblekning  

qmax [C/m2] 118 118 Maximal ytladdningsdensitet 

j0 [A/m2] 2∙10-2 1∙10-2 Kombinerad utbytesströmtäthet 

Uq [Vm2/As] 0.0035 0.0015 Ytladdningsberoende potential 

Rt [s-1] 3∙10-4 1∙10-5 Relaxationstakt 

Ut=0 [V] 0.1 - Initialvärde, tidsberoende potential 

κel [S/m] 5∙10-5 2 Elektrolytens konduktivitet 

Ri(SOC) [m2/S] 0 0.9+0.7(1-SOC)2/(SOC+0.02) Laddningsberoende kontaktresistans 

 

Den initiala transmittansen för potentiostatiska experiment på små rektangulära anordningar var 62 %, 

varför den första termen i ekvation (4.3) sattes till 0.62. Figur 8 visar transmittans från den justerade 

modellen och potentiostatiska experiment för respektive spänningsnivåer på (Vc, Vb)=(0.5, -0.4), (1.0, 

-0.8) och (1.7, -1.6) V. Utöver de spänningsnivåer som visas testades även (Vc, Vb)=(1.0, -0.5), (1.0, -1.0), 

(1.5, -1.0), (1.5, -1.2) och (2.5, -2.3) V, vilka alla gav liknande resultat vad gäller hur väl modellen följer 

experiment. Det experimentella värdet 108 C/m2 på den maximala ytladdningsdensiteten qmax erhölls 

som medelvärdet mellan de tre anordningarnas maximala ytladdningsdensitet för den högsta 

spänningsnivån (Vc, Vb)=(2.5,-2.3) V. 

Figur 8 visar att modellen följer den experimentella urblekningen väl, medan infärgningen modelleras 

något för snabbt. Det beror på att parametrarna i Tabell 2 även måste fungera för de stora 

anordningarna. De slutgiltiga parametrarna är en avvägning för att modellen ska fungera för båda 

storlekarna. Diskrepansen mellan modellering och experiment är dock inte särskilt stor; som mest 

några få procentenheter.  
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Figur 8. Transmittans mot tid för infärgning (vänstra bilden) och urblekning (högra bilden) av 3 stycken (5x5) cm rektangulära 
EK-anordningar. De heldragna linjerna visar modelleringsresultat, och symbolerna visar data från potentiostatiska experiment. 
Spänningsnivåerna som visas är (Vc,Vb)=(0.5, -0.4), (1.0, -0.8) respektive (1.7, -1.6) V. 

Den initiala transmittansen för potentiostatiska experiment på stora rektangulära anordningar 

varierade, men låg kring 65 %, varför den första termen i ekvation (4.3) sattes till 0.65. Figur 9 visar 

modelleringsresultat och experimentella resultat för (Vc, Vb)=(3.5, -1.6) V. Resultaten var liknande för 

tre lägre spänningsnivåer (Vc, Vb)=(2.8, -1.1), (3.0, -1.0) och (3.2, -1.4) V, varför endast en nivå visas. 

Nederst i den vänstra bilden visas kantpunkten Pedge, och överst visas mittenpunkten Pmiddle. I figuren 

visas endast två av de fyra anordningarna, för tydlighetens skull. Alla anordningar följde dock varandra 

mycket väl. Figur 9 visar att infärgningen inte är särskilt jämn; det går mycket långsammare mot mitten 

av anordningen än närmare kontakterna. 

Transmittansen för den modellerade urblekningen för Pmiddle avviker med upp till 5 procentenheter från 

den experimentella. Figur 9 visar ändå att man i stora drag kan förutsäga det verkliga resultatet. Även 

om den modellerade transmittansen för Pmiddle ligger något under den experimentella hela tiden, så 

går den ungefär lika högt i början och i slutet. Det är förstås möjligt att finjustera modellen ytterligare 

om man önskar få ut mer detaljerade förutsägelser av en EK-anordnings transmittansutveckling, och 

få modellen att följa båda storlekarna perfekt för både infärgning och urblekning, men tidsåtgången 

till att göra detta blir orimligt stor och det ligger utanför denna studies omfång. 
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Figur 9. Transmittans mot tid för infärgning med 3.5 V (vänstra bilden) och urblekning med -1.6 V (högra bilden) av 2 stycken 
(67x20) cm rektangulära EK-anordningar. Linjerna visar modelleringsresultat, och symbolerna visar data från potentiostatiska 
experiment. Nederst i den vänstra bilden visas transmittans för kantpunkten Pedge, och överst för mittenpunkten Pmiddle. De 
indikeras på samma sätt in i den högra bilden. 

5. Resultat för triangulära anordningar 
Med strömfördelningsmodellen anpassad till EK-materialen i denna studie kan den appliceras på 

anordningar av andra geometrier än rektangulära. Här används den på triangelformade anordningar, 

och resultaten jämförs med experiment. Till sist demonstreras hur modellen kan användas till att 

undersöka optimal kontaktplacering på de triangelformade anordningarna, för att få till en jämn 

infärgning av anordningen. 

5.1. Simuleringar och experiment 
Experimenten utfördes med fyra triangulära anordningar med kontaktplacering enligt Figur 5, varav 

anordning nummer 2 och 4 med WOx-kontakten på den korta sidan, och anordning nummer 1 och 3 

reverserade. Eftersom experimenten visade att det inte spelar någon roll på vilken sida man placerar 

EK(1) respektive EK(2), görs i fortsättningen ingen skillnad på dessa varianter. Däremot uppvisade 

anordningarna parvis stor variation i tiden det tar att färga in punkten Pedge,L till gränsvärdet 18 %: 

nummer 1 och 4 tog nästan dubbelt så lång tid på sig jämfört med nummer 2 och 3, vilket kan ses 

tydligt i den vänstra bilden i Figur 10, där infärgningsförloppet visas. Eftersom nummer 1 och 4 bäst 

följde modellen är det rimligt att anta att de har materialegenskaper som mer liknar de anordningar 

varifrån modellen utvecklades. Därför visas experimentella data hädanefter från anordningarna 

nummer 1 och 4. Ursprunget till skillnaderna mellan anordningarna kan vara att de är utskurna från 

olika delar av ett stort ark med elektrokromt folie, och små materialvariationer kan påverka 

infärgningstiden mycket. Även om experimenten uppvisar variation mellan anordningarna, så ligger 

fokus på att modellen följer experimentens trend mycket väl. 
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Figur 10. Transmittans mot tid för experimentell infärgning med 3.1 V (vänstra bilden) och urblekning med -0.9 V (högra 
bilden) av 4 stycken triangulära EK-anordningar. Nederst i den vänstra bilden visas transmittans för den vänstra 
kantpunkten Pedge,L, (blå symboler) och överst visas mittenpunkten Pmiddle (svarta symboler) och den högra kantpunkten 
Pedge;R (röda symboler). De två långsammare anordningarna i den vänstra bilden är nummer 1 (o) och 4 (x), medan de två 
snabbaste är nummer 2 (◊) och 3 (*). 

Figur 11 visar modelleringsresultat jämte experimentella resultat för (Vc, Vb)=(3.1, -0.9) V, med 

Tinit=65 %. Resultatet är att modellen följer experimentet väl för Pedge,L, medan den går något för snabbt 

för infärgning av övriga ytor. Precis som i fallet med stora rektangulära anordningar kan man dock 

konstatera att modellen uppfyller sitt syfte att i stora drag förutsäga det optiska beteendet för 

fullskaliga elektrokroma anordningar. I Figur 11 kan man se att transmittansen för Pedge,L då 

urblekningen startar är högre än värdet som infärgningen avslutades vid. Det beror på att 

transmittansen för punkter nära kanten hinner öka något under öppen krets-perioden, då systemet 

relaxerar. 

Man kan även konstatera att med kontaktplacering enligt Figur 5 är infärgningen inte så jämn som man 

skulle önska, eftersom ytor nära den vänstra kanten färgas in mycket fortare än ytor mot mitten och 

den högra kontakten. En jämförelse mellan Figur 9 och Figur 11 visar att transmittansskillnaderna över 

den triangulära anordningen är ungefär lika stora som dem hos en rektangulär anordning med dubbelt 

så stort avstånd mellan kontakterna. Ojämnheten i infärgningsförloppet av den triangulära 

anordningen påvisas i Figur 12, som visar transmittansen vid slutet av infärgningstiden tc=132 s längs 



- 21 - 
 

två linjer, som går från Pedge,L till två punkter 1.5 cm från den högra kontakten där y=b/2 respektive 

y=(B-2) cm. Man kan se att transmittansen nått mycket lägre nära Pedge,L jämfört med resten av 

anordningen. Infärgningen sker något fortare på små än stora y, även om skillnaderna är små; några 

enstaka procentenheter. 

 

Figur 11. Transmittans mot tid för infärgning med 3.1 V (vänstra bilden) och urblekning med -0.9 V (högra bilden) av 2 stycken 
triangulära EK-anordningar. Linjerna visar modelleringsresultat, och symbolerna visar data från potentiostatiska experiment. 
Nederst i den vänstra bilden visas transmittans för den vänstra kantpunkten Pedge,L, (blått), och överst visas mittenpunkten 
Pmiddle (svart) och den högra kantpunkten Pedge;R (rött). 
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Figur 12. Infärgning med 3.1 V av triangulär EK-anordning med kontaktplacering enligt Figur 5. Simulering av transmittans 
mot avstånd från den vänstra kontakten efter 132 s. Transmittansen visas längs linje 1 och linje 2 enligt Figur 5.  

5.2. Simuleringar: Kontaktplacering  
För att få till en jämnare infärgning i triangulära EK-anordningar undersöktes därefter hur kontakterna 

kan placeras annorlunda än i kapitel 5.1 ovan. Man vill att infärgningen ska nå de mittersta och högra 

delarna av anordningen snabbare. Därför testades placeringar där vänster kontakt förlängdes, så att 

den kom närmare höger kontakt (det är avståndet mellan kontakterna som är den avgörande 

parametern), och för att sakta ner infärgningen nära den vänstra kanten. 

Figur 13 visar simuleringsresultatet av att placera kontakterna enligt Figur 14, där vänster kontakt har 

förlängts och förskjutits mot den trunkerade triangelns hypotenusa, så att projiceringen på x-axeln är 

13 cm, och 1 cm blir kvar på vänster kant. Höger kontakt har förlängts med 10 cm längs x-axeln. Figur 

13 visar transmittansen på den elektrokromt aktiva ytan längs samma linjer som i Figur 12, från Pedge,L 

till två punkter 1.5 cm från höger kontakt där y=(b/2+LK) respektive y=(B-2+LK) cm. 

En jämförelse mellan Figur 12 och Figur 13 visar att skillnaden mellan maximal och minimal 

transmittans har sänkts till knappt 10 procentenheter, från över 25 procentenheter med den 

ursprungliga placeringen. Ytan som färgas in snabbast har förskjutits från den vänstra kanten närmare 

den kontakterade delen av den trunkerade triangelns hypotenusa, där infärgningstiden även förlängts 

till tc=137 s. Figur 13 visar transmittansen vid 132 s, för att lättare kunna jämföra med Figur 12. 

Figur 15 visar simulerad transmittans mot tid för kontaktplacering enligt Figur 14, jämte experimentella 

resultat för ursprunglig kontaktplacering enligt Figur 5. Det visar tydligt att omplaceringen av 

kontakterna lett till att infärgningen blivit jämnare.  
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Figur 13. Infärgning med 3.1 V av triangulär EK-anordning med kontaktplacering enligt Figur 14. Simulering av transmittans 
mot avstånd från den vänstra kanten efter 132 s. Transmittansen visas längs linje 1 och linje 2 enligt Figur 14. 

 

Figur 14. En triangulär elektrokrom anordning sedd från ovan. Skuggade områden är kontaktytorna, som alla har bredden LK. 
B är den största bredden och b är den minsta bredden utan de extra kontaktytorna jämfört med Figur 5, och L är längden. De 
tre mätpunkterna ligger på y=(b/2+LK), med Pedge,L och Pedge,R placerade 1.5 cm från vänster respektive höger kontakt, och 
Pmiddle placerad på x=L/2. De två linjerna går från Pedge,L till två punkter 1.5 cm från den högra kanten där y=(b/2+LK) (linje 1) 
respektive y=(B-2+LK) cm (linje 2). 
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Figur 15. Transmittans mot tid för infärgning med 3.1 V (vänstra bilden) och urblekning med -0.9 V (högra bilden) av 2 
stycken triangulära EK-anordningar. Linjerna visar modelleringsresultat med kontaktplacering enligt Figur 14, vilket ger en 
jämnare infärgning än i Figur 11. Symbolerna visar data från potentiostatiska experiment med ursprunglig kontaktplacering 
enligt Figur 5, för jämförelse. I figuren visas den vänstra kantpunkten Pedge,L, (blått), mittenpunkten Pmiddle, (svart) och den 
högra kantpunkten Pedge,R (rött). 

6. Diskussion 
De potentiostatiska experimenten visade att modellen följer verkligheten i ett stort spann av 

spänningsnivåer. Diskrepanserna mellan experiment och simuleringar som kan ses i Figur 8 och 9 är av 

storleksordningen några få procentenheter, och anses inte vara av stor betydelse för denna studies 

syfte. Man har alltså kommit fram till en matematisk modell för att simulera strömfördelning hos 

fullstora elektrokroma fönster av olika geometrier. När man nu har tillgång till denna modell är det 

möjligt att designa elektrokroma fönster för att uppfylla önskemål såsom en jämn och snabb infärgning 

av hela anordningen, utan att tvingas tillverka dyra anordningar för experiment. Modellen skulle även 

kunna användas till att undersöka hur man kan minska på materialkostnaderna i tillverkningen, utan 

att offra för mycket prestanda. Ett exempel är att man kan ta reda på hur det skulle påverka 

tidsåtgången i infärgningsprocessen om man ökade resistansen i ITO-materialet som är den dyraste 

komponenten. Ju högre resistans (och därmed sämre elektrisk ledare), desto billigare blir materialet. 

En annan intressant undersökning som modellen möjliggör är hur infärgningen sprider ut sig vid 

omplacering av kontakterna. Det skulle exempelvis kunna göra smarta fönster mer intressanta för 

konsumenter om kontakterna placeras så att bara den övre halvan av fönstret är elektrokromt, så att 
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man behåller utmärkt visuell kontakt med omvärlden, men samtidigt undviker en stor del av den 

bländande solinstrålningen. 

Även om modellen följer experimenten väl, kan man konstatera utifrån Figur 9 att infärgningsförloppet 

är väldigt ojämnt över de stora rektangulära EK-anordningarna. Efter 400 s av infärgning, då ytor nära 

kanten färgats ner till 18 % transmittans, har mittenytorna endast kommit ner till omkring 40 %. Om 

man ska kunna använda elektrokroma folier i fönster-applikationer, är denna skillnad inte acceptabel. 

När infärgningen är klar bör skillnaderna vara maximalt några få procentenheter för att användare inte 

ska bli störda. Det är även mer optimalt för materialets hållbarhet om infärgningen är jämn. Denna 

studie bekräftar tidigare resultat att det är infärgningsprocessen som är den kritiska proceduren, 

eftersom den är mer ojämn än vad urblekningsprocessen är. För att fullstora elektrokroma fönster ska 

bli kommersiella bör man därför fokusera på att få infärgningen mer jämn. Man kan förstås undersöka 

optimal kontaktplacering, som i fallet med de triangulära EK-anordningarna, och de ingående 

materialens egenskaper, exempelvis kan man som sagt minska ITO-filmernas resistans men därmed 

göra anordningen dyrare. Vad man bör ta reda på är vilken spänningsalgoritm som ger snabbast och 

jämnast infärgning. I denna studie användes en konstant spänning under hela infärgnings- respektive 

urblekningsperioden, men man kan tänka sig att det vore mer optimalt att börja med en låg spänning 

för att sedan gradvis öka den [Engfeldt, 2012]. Man skulle därmed åstadkomma att kantytorna 

färgades långsammare, så att mittenytorna hinner ikapp. Hela processen skulle förstås ta något längre 

tid, men det är av stor vikt att lösa problemet med den ojämna infärgningen. Detta är möjligt att 

undersöka med modellen, och rekommenderas för framtida studier. I denna studie fanns det dock en 

tanke med att färga in de stora rektangulära EK-anordningarna med en konstant, hög spänning, 

eftersom det gjorde det möjligt att kontrollera att modellen kan beskriva strömfördelningseffekter. 

Andra förbättringar inkluderar att modellera mer verklighetsbaserade komponenter, exempelvis att 

elektroderna har porös struktur, vilket skulle inkluderas i den kombinerade utbytesströmtätheten j0. 

Man skulle dock vara tvungen att utveckla ett analytiskt uttryck eftersom det är svårt att mäta 

experimentellt. En viktig utveckling av de potentiostatiska experimenten är att göra fler än ett 

experiment för varje spänningsnivå. Här gjordes endast ett på grund av tidsbrist, eftersom det även 

ansågs viktigt att få med ett stort spann spänningsnivåer. För att tidseffektivisera modelljusteringarna 

poängteras här också vikten av att tidigt i processen titta på experimentella resultat från större 

anordningar, för att redan från början kunna validera att man är på rätt väg. En intressant utveckling 

av den experimentella proceduren skulle vara att ha fler mätpunkter över de större anordningarna, för 

att kunna validera modellen över större ytor, och för att kunna få en bättre överblick av 

transmittansutvecklingen över hela anordningen.   

7. Slutsatser 
En matematisk modell har tagits fram för att kunna simulera strömfördelning, och därmed 

transmittans, hos elektrokroma fönster av olika storlekar och geometrier. Modellen beskriver en 

sekundär strömfördelning, som inkluderar ohmska förluster i den transparenta konduktorn, lokal 

kinetik i de elektrokroma materialen och effekten av laddningsinjektion över tid. 

Styrkan i att ha denna modell tillhands ligger i att man kan förutsäga optiska ändringar vid olika pålagda 

spänningar utan att behöva tillverka dyra anordningar. Eftersom man vill ha en jämn och snabb 

infärgning är modellen ett bra designverktyg för att undersöka exempelvis optimal kontaktplacering, 

pålagd spänningsalgoritm eller hur de ingående materialens egenskaper påverkar 

infärgningsprocessen. 
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I denna studie undersöktes hur man kan omplacera kontakterna i en triangulär anordning för att få en 

jämnare infärgning. En jämförelse mellan Figur 12 och Figur 13 visar att man med små medel kan få till 

en sänkning av skillnaden mellan maximal och minimal transmittans från över 25 procentenheter till 

knappt 10 procentenheter. Detta visar återigen styrkan hos modellen, eftersom man på ett 

tidseffektivt sätt kan optimera kontaktplacering. 

Om man tittar på hur väl modellen följer experiment ser man att den avviker för infärgningen med 

några procentenheter för (5x5) cm-anordningar. För (67x20) cm-anordningar avviker modellens 

urblekning med maximalt ca 5 procentenheter från den experimentella. Att de olika storlekarna verkar 

bete sig på lite olika sätt kan bero på små variationer i materialen, eftersom de inte tillverkades vid 

samma tillfälle. De små avvikelserna bedöms vara irrelevanta för syftet med denna studie. 

Experimenten bedöms vara tillförlitliga för båda storlekarna eftersom anordningarna sinsemellan 

följde varandra väl, och modellen följer trenden tillräckligt väl för att man ska kunna dra kvalitativa 

slutsatser. Syftet med denna studie var att få till en modell som kan förutsäga 

transmittansutvecklingen i stora drag, vilket den även gör. Modelleringarna ger korrekt information 

om hur lågt transmittansen går och hur lång tid det tar att färga in till en viss nivå, och sedan bleka ur 

anordningen. 
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