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Capitolul I. INTRODUCERE 

 

 

 

Teza de doctorat, ‘Sinteza, modelarea moleculara si comportamentul 

fotocromic al polisiloxanilor continand grupari azo de diferite geometrii” reprezinta 

un studiu complex pe tema azopolisiloxanilor fotosensibili si imbina atat tehnici 

experimentale, cat si teoretice. 

Subiectul tezei este concentrat în jurul fenomenului de transport în masă al 

azopolimerilor, indus de fotoizomerizarea azobenzenelor. Studiile sunt îndreptate către 

înțelegerea acestui mecanism complex. Azobenzenii izomerizează atunci când sunt 

expusi la lumină, trecand de la forma trans, la forma mai puțin stabilă cis și invers. De 

menționat este faptul că izomerizarea cis-trans poate fi acționată și prin temperatură. 

Izomerizarea este un proces reversibil care, împreună cu schimbarea geometrică, permite 

și o modificare a momentului dielectric. Proprietatea de fotoizomerizare a azobenzenilor 

este explorată pentru a obține retele de relief de suprafață SRG pe filme azopolisiloxanice. 

Azobenzenii sunt legati chimic de polisiloxani și ii oferă acestuia forța necesară pentru a 

efectua o mișcare de translație, ca urmare a izomerizării lor. În ciuda faptului că transferul 

de masă fotoindus este de peste 30 de ani și au fost propuse mai multe mecanisme, 

niciunul nu reușește să explice toate observațiile experimentale, care sunt legate de diverși 

factori de influență. 
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I.1. Azobenzenul si fotoizomerizarea 

Azobenzenul este un compus chimic format din două nuclee fenil legate între ele 

prin legătura dublă N=N. Termenul este deseori folosit pentru a denumi o clasă de 

molecule cu proprietatea comună de a prezenta scheletul azobenzenic, pe care pot fi/nu 

conectate diferite grupe funcționale. Derivații azobenzenici formează o clasă unică de 

molecule foto-active, care au potențial în aplicații optice în domeniul nanometric. 

Cromoforul azobenzen prezintă proprietatea de fotoizomerizare cu obținerea a 

doi izomeri de configurație, trans (stabil din punct de vedere termodinamic) și cis (instabil 

din punct de vedere termodinamic) i,ii. 

Fotoizomerizarea azobenzenului are loc printr-un proces foarte rapid, de ordinul 

picosecundelor si prezintă reversibilitate completă. Procesul de izomerizare trans-cis 

poate fi indus cu ajutorul luminii, în timp ce relaxarea cis-trans poate fi generată atât prin 

intermediul luminii, cât și pe cale termică. În acest context, o probă coținând grupe azo 

care este lăsată la întuneric o perioadă lungă de timp va conține doar izomer trans, în timp 

ce o probă expusă la lumină va conține și un procent mic de izomer cis, atingând o stare 

fotostaționară iii, iv. 

Cei doi izomeri prezintă benzi de absorbție specifice: radiația ultravioletă 

corespunde stării de tranziție S2 (π – π*), atribuită conversiei trans-cis, iar radiația albastră 

corespunde stării de tranziție S1 (n - π*), atribuită relaxării cis-trans. Configurația trans 

are energia mai mică decât cis cu aproximativ 50 kJ/mol, iar bariera la care are loc 

procesul de fotoizomerizare este de ordinul a 200 kJ/mol 3, v, vi, vii. 
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Figura I.1. a) Fotoizomerizarea azobenzenului; b) modelul simplificat al 

stărilor de excitație a cromoforilor azoenzenici, unde: ε – coeficient de extincție, θ – 

randamentul cuantic, k – constanta de relaxare termică viii. 

Lungimea de undă la care are loc procesul de fotoizomerizare este specifică 

structurii fiecărui derivat azobenzenic ix. 

Deși mecanismul fotoizomerizării azobenzenului a fost îndelung studiat, până în 

prezent nu este pe deplin clarificat. În urma cercetărilor, s-a concluzionat că procesul 

poate avea loc prin 2 mecanisme: mecanismul de rotație, care are loc prin torsiunea 

unghiului diedru CNNC în afara planului și mecanismul de inversie, care implică o 

deplasare în plan intern a unghiului NNC format între gruparea azo și carbonul adiacent 

din inelul benzenic x, xi. Rau şi Lüddecke propun ideea derulării concomitente a celor două 

mecanisme: rotaţia în starea S2    (π-π*) şi inversia în starea S1 (n-π*) xii. 

 

 

Figura I.2. Mecanismele de rotație și inversie a izomerizării trans-cis a 

azobenzenului. 

 

Schimbarea de geometrie a azobenzenului, ca urmare a procesului de 

fotoizomerizare, este însoțită de alte două modificări. Dipol-momentul crește de la 0,1 D 

pentru izomerul trans, la 3,1 D pentru cis. Volumul liber necesar configurației cis este 

mai mare decât cel corespunzător formei trans cu aprox. 0,12 nm3 în cazul izomerizării 

prin inversie și cu 0,28 nm3 în cazul rotației xiii. 

Răspunsul spectral și comportamentul fotochimic al cromoforilor azobenzenici 

diferă în funcție de natura substiuienților din poziția –p a nucleului benzenic, care 
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controlează următoarele variabile: lungimea maximă a radiației de absorbție (λmax), dipol-

momentul (µ), conformația moleculei și volumul liber ocupat xiv. 

 

 

I.2. Azopolimerii si transferul de masa 

În situația în care grupele azobenzenice sunt conectate pe catena de bază sau în 

catena laterală a unui lanț polimeric, modificarea configurației acestora în urma iradierii, 

va conduce la schimbarea totală a geometriei lanțului. Aceste modificări geometrice ale 

lanțului macromeolecular pot induce procese de reorganizare la nivel supramolecular, 

devenind, astfel, posibilă obținerea unor sisteme cu proprietăți controlabile (sub acțiunea 

stimulilor luminoși). Dar modificarea modului de organizare supramoleculară se va 

datora nu numai schimbărilor conformaționale ce au loc la nivelul catenei polimerice, ci 

și a modificărillor majore de dipol-moment ce au loc la nivelul derivaților azobenzenici 

(ca efect al izomerizării trans-cis), fenomen cu implicații directe în schimbarea 

interacțiunilor intercatenare xv. 

Fotoizomerizarea azobenzenului reprezintă o formă unică de a produce mișcări 

la nivel molecular prin intermediul luminii, mișcări ce se pot transmite, ulterior, la nivel 

supra-molecular 11. Imaginea din Figura I.4 ilustrează modul de răspuns al catenelor 

azopolisiloxanice la iradiere xvi. 

 

 

Figura I.3. Conformația adoptată de catenele azopolisiloxanice la iradiere. 

 

Proprietățile chimice ale polimerului, precum și arhitectura și flexibilitatea 

catenei macromoleculare, influențează procesul de izomerizare fotochimică și termică. În 

primul rând, este afectată mobilitatea moleculei azobenzenice datorită scăderii volumului 
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liber. Mobilitatea are un rol deosebit de important în procesele de izomerizare, prin 

repercusiuni asupra cineticii reacției, randamentului cuantic și asupra compoziției stării 

fotostaționare xvii. 

Procesul de izomerizare fotochimică trans-cis al polimerilor ce prezintă grupări 

azobenzenice în catena laterală se realizează după o cinetică de ordinul 1, prin 

mecanismele de rotație și inversie. Viteza procesului de izomerizare este mai eficientă în 

condițiile în care materialul este în stare vitroasă, comparativ cu materialul aflat în soluție 

sau în topitură. Compoziția stării staționare la echilibru pentru un polimer cu grupe 

azobenzenice în catena laterală este identică în cazul topiturii și soluției, dar pentru 

azopolimerii în stare vitroasă, gradele de conversie trans-cis sunt mai mari xviii. 

În 1995, s-a descoperit că pe suprafața unui film azopolimeric subțire supus 

iradierii cu două fascicule de lumină coerente se formează un relief nano-strucutrat, chiar 

și în condițiile în care temperatura mediului ambiant este mai mică decât temperatura de 

vitrifiere a polimerului. 

S-a stabilit că în condițiile în care segmnentele de tip azobenzen sunt legate de 

lanțul polimeric, mișcarea cromoforilor determină deplasarea întregului lanț, aceste 

mișcări putând fi dispuse pe trei niveluri, așa cum arată următoarea figură. La nivel 

molecular, lumina generează izomerizări trans-cis-trans, micșorând concentrația 

cromoforilor orientați pe direcția polarizării. La nivelul nanometric are loc reorientarea 

domeniilor polare, iar la nivelul întregului volum se produce mișcarea macroscopică a 

polimerului. Rezultă, astfel, structurarea suprafețelor 2. 

 

 

Figura I.4. Ilustrarea celor trei tipuri de mișcare a azopolimerului sub influența 

luminii. 
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La nivelul  molecular, are loc mișcarea cromoforilor în urma interacțiunii lor cu 

lumina polarizată liniar (LPL). Când axa dipolului corespunzator grupei cromofore este 

paralelă cu direcția de iradiere, are loc fotoizomerizarea acesteia. Concentrația 

cromoforilor aliniați perpendicular pe LPL crește constant până ajunge la un nivel de 

saturație. De menționat, faptul că există două direcții perpendiculare cu LPL. O direcție 

in planul filmului, unde cromoforii pot fi monitorizați, iar cealaltă în direcția propagării 

luminii (perpendiculară pe suprafața filmului, adică pe direcția grosimii filmului). De 

obicei, cromoforii aliniați preferențial pe direcția homeotropă nu sunt detectați prin 

monitorizarea simplă a filmului. 

La scară nanometrică, are loc ordonarea grupelor azo, generând domenii lichid 

cristaline sau cristaline. Acest tip de mișcare presupune ca moleculele azo să fie legate de 

o matrice polimerică sau să facă parte dintr-o structură bine organizată, de tip cristal 

lichid, filme monostrat sau Langmuir-Blodgett. Este foarte important ca matricea să 

prezinte un anumit grad de ordonare intrinsecă (cristale lichide). La iradiere, apare o 

competiție între două tendințe de ordonare: pe de o parte se induce un efect de ordonare 

pe direcția LPL, care tinde să orienteze cromoforii, iar pe de altă parte, tipul inițial de 

ordonare existent în material se opune alinierii cromoforilor. Când cromoforii se aliniază 

într-o structură ordonată fotoizomerizarea este împiedicată, deoarece ar distruge 

ordonarea intrinsecă a sistemului. Trebuie menționat faptul că azobenzenul are un 

randament cuantic mare al izomerizării și o forță motrice semnificativă pentru inducerea 

orientării perpendiculare, ceea ce va determina reorientarea întregului domeniu lichid 

cristalin perpendicular pe LPL. Această mișcare, care se denumește cooperativă, este 

foarte des întâlnită în materialele ordonate. 

La nivelul macroscopic, va avea loc o deplasare masivă a materialului. Acest 

lucru este posibil doar dacă moleculele azo sunt legate de polimer sau sunt inclue într-o 

matrice polimerică. Deformarea unui material polimeric sub acțiunea iradierii a fost 

descrisă teoretic pentru prima dată în cadrul unor studii efectuate de către Bublitz și 

colaboratorii săi. Experimentele au avut ca subiecte de studiu comportamentul probelor 

foto-anizotrope sub influența unui fascicul gaussian incident și dublarea perioadei de 

structurare prin suprapunerea fasciculelor polarizate vertical și orizontal. La iradierea 

probei cu un singur fascicul, experimentul este caracterizat de o distribuție gaussiană a 

intensității, influența interacțiunilor dintre susbstrat și filmul polimeric și un anumit tip 

de polarizare a polimerului depus pe substrat. Figura I.8 reprezintă deformarea unui film 

polimeric depus pe un substrat, sub influența unei forțe F ce acționează pe fața A. 
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Figura I.5. Modelul deformării  unei probe polimerice ( v – deplasarea medie 

laterală a polimerului; dx - distanța). 

 

Deformarea materialului sub acțiunea unui fascicul având drept rezultat 

formarea unui crater cu două creste verticale poziționate pe direcția vectorului câmpului 

electric al luminii incidente, a fost demonstrată teoretic în 2001 și confirmată și de către 

alți cercetători xix. 

 

 

I.3. Modele propuse de transfer de masa 

 

I.3.1.  Modelul gradientului termic 

Deși au fost adeseori propuse mecanisme ce implică efecte termice, ele au 

dezavantajul de a fi sensibile doar la intensitatea luminii de interferență, nu și la tipul de 

polarizare a acesteia. Unele studii au vizat realizarea suprafețelor nanostructurate prin 

utilizarea fenomenului de absorbție a altor tipuri cromofori decât cei azobenzenici, dar 

fără succes. 

 

I.3.2. Modelul difuziei asimetrice 

Modelul dezoltat presupune faptul că suprafețele nanostructurate se formează pe 

baza unor gradienți de concentrație. Acest mecanism este specific grupelor azo, întrucât 

în urma ciclurilor de izomerizare trans-cis-trans, are loc difuzia asimetrică a moleculelor 

la o temperatură inferioară celei de tranziție sticloasă. Conform acestui model, moleculele 

suferă modificări statistice aleatorii, în funcție de natura excitației, dependentă la rândul 

ei de intensitatea luminii și unghiul format între vectorul câmpului electric al luminii și 

dipol-momentul cromoforului. Astfel are loc difuzia moleculelor din zonele iluminate 

spre zonele întunecate, iar probabilitatea ca aceste molecule sa fie iar excitate și să treacă 

înapoi este nulă. Acumulările de molecule în regiunile întunecate dau naștere, într-un mod 
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controlat, la relieful de suprafață. Limitarea acestui model constă în faptul că valabilitatea 

lui se referă doar la compușii mic moleculari. 

 

I.3.3. Modelul presiunii de izomerizare 

Acest mecanism propune formarea suprafețelor cu relief controlabil ca rezultat 

al unor gradienți de presiune existenți în filmul polimeric, pornind de la următoarea idee: 

în timpul izomerizării trebuie să aibă loc creșterea volumului liber necesar în fază solidă 

pentru ca grupările azobenzenice să poată izomeriza. Acest fapt are ca efect acumulări de 

presiune în zonele cu intensitate mare a luminii proporționale cu intensitatea luminii 

incidente. În cazul în care volumul liber necesar nu este suficient de mare încât să permită 

modificarea geometriei azobenzenilor, se acumulează presiuni în vecinătatea lanțului 

polimeric, acestea reprezentând o forță mecanincă în regiunea cu intensitate luminoasă 

mare. Gradienții de intensitate a luminii vor crea gradienți de presiune, ceea ce reprezintă 

forța motoare a structurării reliefului de suprafață. 

 

I.3.4. Modelul campului mediu 

Conform acesteia, la baza nanostructurării stau forțele eletromagnetice, ceea ce 

înseamnă că se iau în calcul și intensitatea și starea de polarizare a radiației incidente. 

Mecanismul consideră că forțele de atracție între moleculele de azobenzen aliniate 

determină ordonarea și agregarea acestora. Dezavantajul acestui model este acela că 

principiul nu poate opera și în azomaterialele amorfe. 

 

I.3.5. Modelul gradientului de forta de natura electrica 

Această teorie consideră că în urma variației spațiale a luminii în intensitate și 

polaritate are loc modificarea suceptibilității materialului. Modeulul explică, dintr-un 

punct de vedere calitativ, formarea suprafețelor cu relief controlabil prin utlizarea a mai 

multor niveluri de polarizare a fasciculului de lumină. 

Deși fenomenul de nano-structurare a suprafețelor a fost îndelung studiat și s-au 

emis mai multe teorii pentru explicarea acestuia,  mecanismul transportului de masă 

fotoindus nu este pe deplin elucidat, încă. Un punct comun al tuturor studiilor a fost 

importanța procesului de fotoizomerizare cis-trans în procesul de generare a suprafețelor 

cu relief controlabil xx, xxi, xxii, xxiii. 
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I.3.6. Modelul cage-breaking 

Cercetarile care teoritizeaza acest model (propus in 2010) sunt concentrate pe 

determinarea factorilor respnsabili de inscrierea retelelor de relief de suprafata. Studiul 

de dinamica moleculara investigheaza difuzia moleculelor de tip azobenzen in comparatie 

cu difuzia moleculelor matrice (in care se gasese molecula azo) in diferite conditii 

termodinamice. Conform modelului, matricea este caracterizata de miscari rapide ale 

moleculelor cand azobenzenul izomerizeaza. Relaxarea structurala este mai rapida, iar  

difuzia mai mare, in comparatie cu azobenzenul. In consecinta, dinamica sistemului este 

dictata de miscarea moleculelor matrice.  

Modelul este apoi aprofundat ptrintr-o analogie la cusca formata de vecinii unei 

molecule, pe care aceasta trebuie sa-i depaseasca, peretii custii care trebuie strabatuti 

pentru ca molecula sa se elibereze. Izomerizarea azobenzenului este responsabila de 

impingerea moleculelor matrice aflate in imediata vecinatate. Aceasta deplasare a 

moleculelor determina o rearanjare a sistemului, o miscare cooperativa sau ne-

cooperativa a moleculelor matrice. Printr-un astfel proces cooperativ de re-aranjare a 

moleculelor gazda, se intensifica difuzia. 

 

 

I.4. Studiul experimental al retelelor de relief de suprafata 

În 1995, s-a descoperit că pe suprafața unui film azopolimeric subțire supus 

iradierii cu două fascicule de lumină coerente se formează un relief nano-strucutrat, chiar 

și în condițiile în care temperatura mediului ambiant este mai mică decât temperatura de 

vitrifiere a polimerului. 

Barret și colab. au studiat un film subțire, depus pe suprafața unui suport de sticlă 

prin tehnica “spin-coating”. Pentru generarea reliefului de suprafață s-a folosit o sursă 

laser de Argon polarizată , cu lungimea de undă de 488 nm, prin interferență. Controlul 

suprafeței s-a realizat cu un laser He-Ne ne-polarizat, cu lungimea de undă de 633 nm xxiv, 

xxv, xxvi,xxvii. 

 

 

 

 

 



Rezumat     

 

11 
 

 

Figura I.6. Dispozitivul experimental pentru inscripționarea suprafeței nano-

structurate. 

 

Prin iradierea filmului timp de câteva secunde are loc formarea unui relief de 

suprafață sinusoidal, după cum arată imaginea din Figura I.6. 

 

Figura I.7. Formarea suprafeței structurate sub influența radiațiilor laser. 

 

Periodicitatea rețelei (distanța dintre două creste succesive) se impune prin 

valoarea unghiului de incidență ales, conform relației: 

ʌ=λ/2sinθ, 

unde: 

ʌ - perioada rețelei; 

λ - lungimea de undă de excitație (iradiere); 

θ - unghiul de incidență sub care cad razele ce interferă la suprafața filmului xxviii. 
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I.5. Dinamica moleculara 

Chimia computaţională, cunoscută şi sub numele de chimie teoretică sau 

modelare moleculară, permite aducerea unor bogate informaţii auxiliare privind structura 

şi stabilitatea substanţelor, diferenţele între diferite stări energetice, modul de desfăşurare 

al reacţiilor chimice etc. Provocarea chimiei computaţionale este, de fapt, identificarea si 

analiza relaţiei dintre structura chimică şi proprietăţile materialului analizat. 

Dinamica moleculară presupune examinarea comportamentului dependent de 

timp al unui sistem şi permite predicţia proprietăţilor statice şi dinamice ale substanţelor 

funcţie de modul în care moleculele interacţionează. Dinamica se bazează pe rezolvarea 

numerică a ecuaţiilor newtoniene ale mişcării cunoscându-se potenţialul de interacţiune 

dintre atomi (Frenkel şi Smit, 2002). Soluţia ecuaţiilor newtoniene reprezintă evoluţia în 

timp a mişcărilor moleculare, adică traiectoria. Simularea porneşte de la o conformaţie 

iniţială a sistemului obţinută pe baza rezultatelor experimentale, dintr-un model teoretic 

sau dintr-o combinaţie a celor două metode. Sistemul trebuie să fie cel puţin parţial 

minimizat, pentru a se elimina interacţiunile sau distorsiunile exagerate ce pot apare în 

momentul stabilirii conformaţiei iniţiale. Pentru calculul traiectoriei sunt necesare 

poziţiile iniţiale ale atomilor, vitezele şi acceleraţiile atomice iniţiale, care se determină 

ca gradient al funcţiei de potenţial energetic. Generarea vitezelor iniţiale ale atomilor se 

face aleator folosind distribuţia Maxwell-Boltzmann. 

Ecuaţia clasică a mişcării este de tip deterministic, adică poziţiile şi vitezele la 

timpul zero determină poziţiile şi vitezele la un timp oarecare, t. Poziţiile iniţiale pot fi 

obţinute din date experimentale, precum cristalografia de raze X sau spectroscopia RMN. 

ai(t) =
)(

1

tdr

dE

m i

P

i

 . 

De obicei, atribuirea vitezelor iniţiale se face statistic, în conformitate cu 

temperatura impusă. Valorile vitezelor sunt corectate astfel încât valoarea totală a 

momentului să fie zero. Un parametru important în dinamica moleculară este pasul de 

calcul. Alegerea unui pas mic va conduce la acoperirea unui spaţiu de fază redus, iar un 

pas de integrare prea mare poate determina instabilitatea procesului. 

În funcţie de variabilele de stare care se pot menţine constante în timpul 

simulării, pot fi generate mai multe ansambluri statistice: NVE (ansamblu micro-

canonic), NVT (ansamblu canonic), NPT (izoterm-izobar), NST, NPH, NSH, μVT (grand 
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canonical) unde N este numărul de particule din sistem, E- energia, H- entalpia                   

(H = E + PV), P- presiunea, T- temperatura, V-volumul, μ- potenţialul chimic şi S- 

constrângerea, forţa aplicată sistemului. 

Trecerea repetitivă a moleculelor de la temperaturi ridicate la cele scăzute, 

urmată de un procedeu de minimizare, facilitează depăşirea barierelor de potenţial şi 

generarea de conformaţii distincte ale moleculelor. Componenta van der Waals din 

expresia energiei descrie repulsia sau atracţia între atomii care nu sunt direct legaţi. La 

distanţe interatomice mari energia van der Waals este zero, iar la distanţe foarte mici are 

caracter repulsiv. În mod frecvent interacţiunile van der Waals sunt redate prin funcţia de 

potenţial de tip Lennard-Jones 12-6: 
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, 

unde rij este distanţa de nelegătură dintre doi atomi i şi j;  este adâncimea gropii 

de potenţial;  este diametrul de coliziune (distanţa corespunzătoare energiei de 

interacţiune zero). 

 

 

Figura I.8. Potenţialul Lennard-Jones. 
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Capitolul II. OBIECTIVELE TEZEI 

 

 

 

Prezenta teza de doctorat, Sinteza, modelarea moleculara si comportamentul 

fotocromic al polisiloxanilor continand grupari azo de diferite geometrii, reprezinta 

un studiu complex al azopolisiloxanilor fotosensibili, reunind atat tehnici experimentale, 

cat si teoretice. 

Subiectul tezei are ca element central fenomenul de transfer în masă al 

azopolimerilor, indus de fotoizomerizarea azobenzenilor. Studiile sunt îndreptate către 

înțelegerea acestui mecanism complex. Azobenzenii izomerizează atunci când sunt 

expuși la lumină de la forma trans, la forma mai puțin stabilă cis și invers Proprietatea de 

fotoizomerizare a azobenzenilor este explorată pentru a obține retele de relief de suprafață 

(SRG) pe filme azopolimerice. Azobenzeniiisunt legate chimic de polisiloxani și oferă 

acestuia forța necesară pentru a efectua o mișcare de translație. În ciuda faptului că 

transferul în masă fotoindus a fost cercetat mult timp și au fost propuse mai multe 

mecanisme, niciunul nu reușește să explice toate observațiile experimentale care sunt 

legate de diverși factori de influență. 

Pentru a investiga modul în care comportamentul fotocromic este dependent de 

derivatii azobenzenici, sunt sintetizați și caracterizați mai mulți azopolyslioxani. 

Materialele obținute sunt testate pentru capacitatea lor de a genera SRG prin iradierea 

laser. In acest scop, la setupul clasic de iradiere laser, adaugam o lumină de asistență 

pentru a intensifica  fotoizomerizarea. 

Pentu a determina parametrii relevanți care favorizeaza  procesul de transfer în 

masă al materialelor care conțin azobenzen, efectuam calcule de modelare moleculară. 

Prin simulările de dinamica moleculare investigam influența dimensiunilor 

azobenzenului în raport cu dimensiunea moleculara a materialului in care este încorporat. 

De asemenea, in cadrul tezei este studiat efectul timpului de izomerizare caracteristic 

(corelat cu viteza de izomerizare) asupra difuziei materialului. O altă direcție abordată 

este posibilitatea de a crește difuzia motorului. 
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PARTEA I. STUDII EXPERIMENTALE 

 

 

 

Capitolul III. SINTEZA SI CARACTERIZAREA 

 

 

 

Sinteza azopolisiloxanilor incepe prin obtinerea polimerului suport, 

polisiloxanul liniar, dupa care acesta este modificat cu azoderivat. Toti azopolisiloxanii 

rezultati sunt caracterizati RMN, termic, se investigheaza proprietatea de cristal lichid al 

unei probe si se caracterizeaza proprietatile suprafetei filmelor. 

 

 

III.1 Sinteza azopolisiloxanului 

 

III.1 1. Sinteza polisiloxanului 

Pentru obținerea polisiloxanului liniar cu grupe clorobenzil în catena laterală s-a 

recurs la o reacţie de sinteză în două trepte: hidroliza dicloro(4-clorometil-feniletil) 

metilsilanului, urmată de un proces de echilibrare în prezenţa acidului triflic şi a unui 

regulator de catenă. 

Etapa I Sinteza hidrolizatului 

Hidrolizatul se obține prin reacția dicloro(4-clorometil-feniletil)metilsilanului cu 

apa, în urma căreia rezultă un amestec de oligomeri liniari şi ciclici, oligomerii liniari 

având grupe –OH pe capetele segmentelor siloxanice. 
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Figura III.1.  Schema de sinteză a hidrolizatului. 

 

Monomerul de de tip silan este un amestec de izomeri β şi α. Izomerul α se găseşte 

în proporţie de 27% (±3%), acest raport rămânând nemodificat în timpul reacţiei de 

hidroliză, indiferent de condiţiile de operare. 

 

 

Figura III.2. Unitățile structurale ale polisiloxanului. 

 

Având în vedere faptul că pe lanțurile polisiloxanice urmează a fi concenctate 

grupe azobenzenice care au o capacitate mare de agregare, existența celor doi izomeri β 

şi α prezintă o importanță deosebită, deoarece va fi împiedicată ordonarea avansată a 

sistemului într-o structură supramoleculară compactă, de tip cristalin. Pentru aplicațiile 

ce presupun nanostructurarea de suprafețe, este obligatoriu ca filmele să prezinte o stare 

de fază amorfă. 

Etapa II Sinteza polisiloxanului 

Sinteza polisiloxanului liniar cu grupe clorbenzil în catena laterală a fost realizată 

printr-o reacţie de echilibrare cationică, pornind de la hidrolizat. Având în vedere faptul 

că grupele Si-OH de pe capetele de lanţ pot suferi reacţii ulterioare de policondensare, 

urmate de modificări ale maselor moleculare, reacţia are loc în prezenţa unui regulator de 
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catenă de tipul 1,3-divinil-1,1,3,3-tetradimetil siloxan (DVDS), care are rolul stabilizării 

dimensionale a polimerului. În aceste condiţii, capetele de lanţ vor avea o structură 

vinilică, făcând imposibile eventualele procese de post-policondensare. Drept catalizator 

a fost folosit acidului triflic (acid trifluorometan sulfonic). Se poate sublinia faptul că 

reacţia de echilibrare are loc doar în prezenţa acidului triflic anhidru, formele hidrolizate 

ale acestuia fiind inactive. Pentru evitarea procesului de reticulare, este reomandat să nu 

se depășească timpul și temperatura de reacție. Reticularea poate avea loc prin recația 

dintre grupele cloro-benzil și grupele Si-OH de pe capetele de lanț ale oligomerilor liniari. 

Pe lângă polimerul liniar, se obţin şi oligomeri ciclici. Aceştia sunt separaţi la 

sfârşitul reacţiei prin precipitare în metanol (oligomerii ciclici fiind solubili în metanol, 

spre deosebire de polimerul liniar). 
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Figura III.3. Schema de sinteză polisiloxanului liniar. 

 

Grupele clorobenzil din catena laterală vor suferi ulterior reacţii de modificare cu 

grupări azobenzen. 
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III.2 Sinteza derivatilor azobenzenici 

Derivatii de azobenzen se obtin printr-o reactie clasica de diazotare si cuplare cu 

fenol. 

 

 

Figure III.4. General reaction scheme of diazotization and coupling. 

 

O amina primara aromatica reactioneaza cu acid aazotic in mediu apos, cand se 

formeaza sarea de diazoniu. Deoarece acidul azotic nu este stabil, acesta se obtine in situu 

dintr-o solutie de azotit de sodiu in apa, in conditii de pH acid (X reprezinta anionul unui 

acid puternic, precum HCl). In continuare, sarea de diazoniu obtinuta se cupleaza cu 

fenolul (Y reprezinta grupa donoare de electroni, -OH). 

 

Tabel III.1. Amina primara aromatica initiala si azofenolul corespunzator care se obtine. 

Amina primara aromatica Azofenol Structura azofenolului  

- 4 – (fenilazo)fenol 
 

4 – aminodifenil 4 – (4’-difenilazo) fenol 
 

1 – aminonaftalene 4 – (1’-nafalenazo) fenol 

 

2 – aminoantracen 4 – (2’-antracenazo) fenol 

 

 

De mentionat, este faptul ca, 4 – aminodifenilul, spre deosebire de celelalte amine 

primare care sunt achizitionate de la Sigma Aldrich, se obtine pornind de la nitrarea difenilului 

urmata apoi de reducerea nitrodifenilului. 
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III.2 Sinteza azopolisiloxanului 

Polisiloxanul se modifica cu grupari azo printr-o reactie de substitutie nucleofila 

SN2 la gruparea clorobenzil din catena latrala. 

 

 

Figure III.5. Schema reactiei generale de obtinere a azopolisiloxanilor. 

 

Conform derivatilor azobeznzenici utilizati, se obtin urmatorii azopolisiloxani: 

 

  

PFF:  Polisiloxan substituit cu 

4 – (fenilazo)fenol 

PDF:  Polisiloxan substituit cu 

4 – (4’-difenilazo) fenol 

  

PNF:  Polisiloxan substituit cu 

4 – (1’-nafalenazo) fenol 

PAF:  Polisiloxan substituit cu 

4 – (2’-antracenazo) fenol 

Figure III.6. Structurile chimice ale azopolisiloxanilor obtinuti. 

 

Structura tuturor compusilor obtinuti este confirmata RMN, iar spectrele 

obtinute sunt utilizate pentru calculare gradului e substitutie. De asemenea, majoritatea 

spectrelor (exceptie azopolisiloxanii cu grad de sbstitutie mai mare), permit si evaluare 

amasei molecular numerice medii. 
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Table III.2. Azopolisiloxanii sintetizati si  caracteristicile lor structural. 

Sample code Azo substituent Sd (%) <Pd> <Mn> (Da) 

PFF1 

4 – (fenilazo)fenol 

61 43 13 628 

PFF2 52 40 12 062 

PFF3 99 * * 

PDF1 

4 – (4’-difenilazo) fenol 

84 34 14 212 

PDF2 58 60 20 951 

PDF3 31 72 20 737 

PDF4 32 57 16 731 

PNF1 
4 – (1’-nafalenazo) fenol 

72 50 18 285 

PNF2 31 27 7 763 

PAF1 

4 – (2’-antracenazo) fenol 

84 * * 

PAF2 43 61 20 014 

PAF3 43 55 18 031 

PAF4 28 46 13 352 

PAF5 30 49 14 315 

 

 

III.2. Caracterizarea termica 

Studiile termogravimetrice se efectueaza pentru caracterizarea procesului de 

degradare a azopolisiloxanilor. Se identifica etapele spcifice fiecarei proba, obsrvand ca 

prima degradare are loc la temperaturi peste 250 ° in toate cazurile (Figura III.7.). 

De asemenea, din prima infleziune a curbei DTA din termograma se evalueaza 

valoarea temperaturii de vitrifiere, acestea situandu-se intre 38 si 47 pentru toti 

azopolisiloxanii. 

Studile de analiza termica diferentiala arata posibilitatea existentei unei 

mezofaze pentru proba PDF1, polisiloxan substituit 84 % cu 4 – (4’-difenilazo) fenol, 

motiv pentru care aceasta proba se investigheaza cu ajutorul microscopului optic cu 

modul de incalzir in lumina polarizata. 
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Figure III.7. TG curves for azopolysiloxanes substituted with different azo derivatives 

(PFF1: 4 – (phenylazo)phenol; PDF1, PDF2 and PDF4: 4 – (4’-diphenylazo)phenol; 

PNF2: 4 – (1’-napthaleneazo)phenol; PAF2, PAF3: 4 – (2’-anthraceneazo)phenol). 

 

 

 

III.3. Caracterizarea prin microscopie optica in lumina 

polarizata 

Proba PDF1, polisiloxan substituit 84 % cu 4 – (4’-difenilazo) fenol, prezinta o 

tranzitie de faza asemanatoare crisatalelor lichide, in intervlaul de  temperatura 188 – 199 °C la 

incalzire. In timpul procesului de incalzire, are loc o destindere progresiva a lantuilor 

macromoleculare, ceea c favorizeaza paralelizarea lor. Data find structura chimica a 

derivatului azobenzenic, cu trei nuclee aromatice dispuse pe directia axei longitudinale a 

molecule, posibilitatea formarii unei aranjari structural cu grad ridicat, proprie cristalelor 

lichide, este foarte probabila. 
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188 °C 199 °C 

Figure III.8. Mesophases of PDF1 sample during heating. 

 

 

III.4. Caracterizarea proprietatilor de suprafata a filmelor 

Avand in vederea aplicatia pentru care se obtin filmle azopolisiloxanice in cadrul 

subiectului de cercetare general al grupului, ca suport pentru culturi celulare depuse pe 

substrat de sticla, filmele trebuie sa asigure o capacitate satisfacatoare de umectare a 

suprafetei, la imersarea filmelor in solutii nutritive necesare dezvoltarii culturilor. 

In urma masutratorilor de unghi de contact intre suprafata filmului si picatura de 

apa depusa, s-a conchis ca toate filmele prezinta valori intre 83 – 93 °, ceea ce este 

suficient pentru o favorizarea interactiunilor dintre suprafata solida a filmului si faza 

apoasa. 
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Capitolul IV. STUDII DE FOTOIZOMERIZARE 

 

 

 

Prin efectuarea studiilor de fotoizomerizare se calculeaza procentul de izomer 

cis la echilibru. Cconversia cis este legata de capacitatea de formare a retelelor de relief 

de suprafata sub iradiere. Filmele azopolisiloxanice se testeaza pentru doua lungimi de 

unda diferite, UV (365 nm) si Vis (451 nm) la doua lungimi de unda diferite: 4 si 22 

mW/cm2.  

Urmatorele doua grafice (Figurile IV.9., IV.10.) prezinta rezultatele centralizate 

ale experimentelor de iradiere. 

 

 

Figure IV.9. Conversia cis la echilibru sub actiunea radiatiei UV si Vis la doua 

intensitati diferite I = 4 si 22 mW/cm2. 

 

Testăm capacitatea de fotoizomerizare a diferitelor filme de azopoliziloxani 

depuse pe un substrat de sticlă silanizată. Analizăm polisiloxanii modificați cu derivații 

azobenzenici PFF1: 4 - (fenilazo)fenol; PDF4: 4 - (4-difenilazo) enol; PNF2: 4 - (1-

naftalenazo)fenol și PAF4: 4 - (2-antracenazo)fenol. 2. Două probe, PFF1 și PDF4 ating 

cea mai mare conversie cis atunci când sunt iradiate cu lumină UV, în timp ce conversia 
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cis a PNF2 este favorizată de domeniul Vis, iar filmul PAF4 prezintă cea mai slabă 

capacitate de fotoizomerizare (Figura IV.9.). Vedem că intensitatea luminii are o 

influență mai mică decât domeniul de iradiere. 

 

 

Figure IV.10. Timpul necesar ajungerii la echilibru a filmelor azopolisiloxanice la 

iradierea UV si Vis pentru doua valori diferite ale intensitatii luminoase I = 4 si 22 

mW/cm2. 

 

In privinta timpului necesar atingerii echilibrului de conversie cis, diferențele 

între domeniile UV și Vis sunt clare. Când sunt iradiați cu lumină UV, toți 

azopolisiloxanii au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la echilibru, de la un minut 

la 5 minute. Chiar dacă această diferență pare mare, analizând cinetica pentru PDF4, care 

prezintă o durată mai lungă de 5 minute, se poate observa că, de fapt, după 2 minute, 

conversia este deja aproape de valoarea maximă, arătând o crestere foarte lenta (în jur de 

5 procente) pentru următoarele 3 minute. Când lumina Vis este folosită pentru iradiere, 

echilibrul se stabilește de obicei în mai puțin de jumătate de minut. Figura IV.10. afișează 

această comparație între probele studiate. 
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Capitolul V. COMPORTAMENTUL FOTOCROMIC 

 

 

 

Comportamentul fotocromic al azopolisiloxanilor este investigat pentru a obține 

o perspectivă asupra mecanismului complex care permite filmelor azopolimerice să 

genereze SRG prin iradierea laser. Pentru ca nanostructurile să se formeze pe suprafața 

filmelor, in material trebuie sa aiba loc o deplasare de masă la nivel micrometric. Chiar 

dacă acest fenomen al transportului de masă a fost observat de multă vreme, nu a fost 

propus încă un model complet, care sa explice toate observatiile experimentale facute de-

a lungul timpului, iar subiectul este încă în dezbatere. 

Prezentul studiu este structurat pe baza diferiților parametri ai configurației de 

iradiere, adică intensitatea luminii și prezența luminii albastre de asistență. S-au efectuat 

diverse teste pentru cei patru derivați de azobenzen utilizati ca substituenți pe catena de 

baza a polisiloxanului. 

 

 

Figure IV.11. Montajul experimental utilizat pentru studiul retelelor de difractie 

induse cu laserul (polarizare p-p). 
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Fasciculul unui laser cu Ar+ in unda continua (lungimea de unda  = 514.5 nm, 

energia hν = 2.41 eV) este divizat, cu divizorul de fascicul DF, in doua fascicule cu puteri 

aproximativ egale. Cele doua fascicule interfera in planul in care se gaseste proba 

investigata. Figura de interferenta genereaza in proba cu grosimea d o retea de difractie 

cu perioada spatiala . Unghiul dintre cele doua fascicule ce interfera a fost  = 13, 

conducand la o perioada a retelei induse  = 2.4 m. Deoarece intensitatile celor doua 

fascicule ce interfera sunt aproximativ egale, contrastul franjelor este foarte apropiat de 

cel maxim posibil, 1. 

Pentru a verifica eventualele fluctuatii ale puterii laserului am introdus o lama 

groasa de sticla (LS) pe bratul B al interferometrului si am monitorizat o reflexie de pe 

aceasta cu un sistem de fotodetectie.   

Polarizarea p-p a celor doua fascicule Ar+ce interfera a fost stabilita cu lama 

semiunda (λ/2), introdusa in fasciculul laser Ar+, inainte de divizarea acestuia. Pentru 

polarizarea p, directia vectorului electric este paralela cu planul de incidenta format de 

cele doua fascicule, adica perpendiculara pe franjele de interferenta. 

Un alt fascicul laser (laser HeNe), la lungimea de unda de 632.8 nm (hν = 1.96 

eV), ce se difracta pe reteaua indusa de fasciculele Ar, este utilizat pentru investigarea 

proprietatilor acestei retele, fiind monitorizata eficienta la difractie a retelei in ordinul 1, 

cu un sistem de fotodetectie.  

Eficienta la difractie se calculeaza cu ajutorul urmatoarei ecuatii: 

 
   

)0()0( 0

1

0

1

P

tP

I

tI
tD 

 

Este utilizata o sursă de lumină suplimentară în spectrul violet/albastru (λ = 405 

nm, P = 4 mW, polarizare verticală, Φ = 3 x 5 mm). Lungimea de undă a acestei lumini 

de asistență este cuprinsă între benzile de absorbție ale cis si trans ale derivatilor 

azobenzenici, astfel ca ambii izomeri au șanse egale să fie excitați de acesta. Fiind 

polarizată vertical, se adresează azobenzenilor care sunt perpendiculare pe planul său de 

polarizare, deci spre cele care sunt paralele cu vectorul de polarizare al luminii de scris. 

În acest fel, lumina de asistență excită moleculele azoice care sunt „invizibile” pentru 

fasciculul de scriere și sunt astfel „blocate”. În consecință, lumina albastră intensifică 

procesul de fotoizomerizare prin excitarea continua a azobeznenilor care nu pot absorbi 

lumina de scriere si invers. 
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În timpul experimentelor, lumina de asistență, dar și lumina de scriere, sunt 

activate și dezactivate, in scopul de a diferentia si identifica raspunsul diferit al 

azopolisiloxanilor. 

Comportamentul probelor diferă în ceea ce privește eficiența difracției, arătând 

că azopolisiloxanii PFF și PNF sunt mai potriviți pentru obținerea SRG decât 

azopolysiloxanii PDF și PAF. In continuare, este prezentat cazul unui film PFF 

(substituient: 4-(fenilazo)fenol), iradiat cu lumina de scriere de intensitate joasa (I = 2.3 

W/cm2), cu si fara lumina de asistenta. 

 

 

Figure V.1. Evolutia in timp a puterii pimului ordin de difractie la intensitate de 

iradiere scazuta I = 2.3 W/cm2 cu si fara lumina de asistenta. Sagetile sus/jos 

reprezinta pozitiile ON/OFF ale luminii de scriere (colorate cu verde) si ale luminii de 

asistenta (colorate cu albastru). 

 

Prezența fasciculului de asistență determină un fenomen ciclic de scriere - 

ștergere. Puterea difracția de ordin 1 crește rapid în primele 2 minute de iradiere, apoi 

urmează un prim vârf (dificil de observat pe întreaga scară, dar clar pe o scară mai mare), 

apoi un al doilea, având un total de 7 vârfuri în timpul iradierii in prezenta luminii de 

asistenta (Figura V.1.). Evoluția sinusoidală arată că există o concurență între procesul de 

scriere și ștergere în timpul iradierii. 
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Figure V.2. Eficienta de difractie in timp la intensitate joasa de iriadiere I = 2.3 W/cm2 

cu si far alumina de asistenta. Sagetile sus/jos reprezinta pozitiile ON/OFF ale luminii 

de scriere (colorate cu verde) si ale luminii de asistenta (colorate cu albastru). 

 

La iradierea unui film PFF cu intensitate mai mare (I = 4.2 W/cm2), nu se mai 

observa concurenta intre procesele de scriere si stergere (cel putin nu pe parcursul 

perioadei de timp in care se desfasoara experimentul). In acest caz, prezenta luminii de 

asistenta nu pare sa influenteze inscrierea retelei de difractie de relief. 

 

 

Figure V.3. Evolutia in timp a puterii pimului ordin de difractie la intensitate de 

iradiere mare I = 4.2 W/cm2 cu si fara lumina de asistenta. Sagetile sus/jos albastre 

reprezinta pozitiile ON/OFF ale luminii de asistenta. 
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Eficienta la difractie ajunge valori mai ridicate(1.44 %)  decat in cazul iradierii 

cu lumina de intensitate scazuta (0.86 %). 

 

 

Figure V.4. Eficienta de difractie in timp la intensitate ridicata de iradiere I = 4.2 

W/cm2 cu si fara lumina de asistenta. Sagetile sus/jos albastre reprezinta pozitiile 

ON/OFF ale luminii de asistenta. 

 

 

Iradierea filmelor PNF (substituient: 4-(1-naftalenazo)fenol) in prezenta si 

absenta luminii de asistenta determina un comportament complex. In ultimile 20 de 

minute ale experimentului, lumina de asistenta este oprita si pornita de mai multe ori 

pentru a vedea influenta asupra capacitatii de inscriere a retelelor de relief de suprafata a 

azopolisiloxanului.  
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Figure V.5. Evolutia in timp a puterii pimului ordin de difractie la intensitate de 

iradiere ridicata I = 4.2 W/cm2 cu lumina de asistenta. Sageata sus albastra reprezinta 

pozitia ON a luminii de asistenta. 

 

 

Figure V.6. Eficienta de difractie in timp la intensitate ridicata de iradiere I = 4.2 

W/cm2 cu lumina de asistenta. Sageata sus albastra reprezinta pozitia ON a luminii de 

asistenta. 

 

Evoluția puterii de difracție de ordin 1 și eficiența de difracție in timp (Figurile 

V.5. si V.6.) arată un răspuns complex la prezența luminii de asistență. După ce scrierea 

SRG cu lumina de asistență atinge un maxim, procesul pare să se experimenteze o regresie 

și difracția urmează o scădere continuă constantă. Prin oprirea luminii albastre, procesul 

înregistrează o îmbunătățire relativ redusă, dar bruscă și rămâne constanta până când 



Rezumat     

 

32 
 

lumina de asistență este pornită înapoi. Aceasta produce o scădere instantanee 

aproximativ la fel de ca creșterea anterioară, ceea ce sugerează că, punând la dispoziția 

fotoizomerizării mai puține cromofore, favorizează formarea SRG. 

Corelând rezultatele tuturor experimentelor, un aspect iese în evidență cu 

certitudine: există cel puțin două mecanisme responsabile de transportul în masă decât 

permite inscripția SRG. Lumina albastră de asistență intensifică procesul de izomerizare, 

schimbând dinamica reorganizării materiei. Incoerența efectului său asupra eficienței 

difracției face dificilă pronunțarea asupra mecanismelor exacte implicate. Aceste 

rezultate sunt în acord cu concluziile cercetărilor anterioare (Hurduc, Macovei, Paius, 

Ibanescu, et al., 2013), care arată observații evidente ale existenței diferitelor procese de 

transport în masă care influențează capacitatea de inscripție SRG. 
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Capitolul VI. TEHNICI EXPERIMENTALE 

 

 

 

Obtinerea azopolisiloxanilor s-a facut dupa retetele prezentate in cadrul tezei, 

pargurgand separat sinteza azo dervatilor, a polisiloxanului si apoi a azopolisiloxanilor, 

printr-o reactie de substitutie a gruparii clorobenzil din catena laterala a polisiloxanului. 

Pentru studiul experimental al azopolisiloxanilor s-au folosit diferite tehnici 

experimentale. Confirmarea structurilor chimice s-a realizat prin analiza 1H-RMN si 13C-

RMN. Prin spectroscopia UV-Vis s-a identificat maximul de absorbtie caracteristic 

fiecarui derivat azobeznenic si s-au realizat studiile de fotoizomerizare, bazate pe 

capacitatea diferita de absorbtie a luminii a celor doi izomeri, trans si cis. Filmele 

azopolisiloxanice s-au obtinut prin tehnica spin coating si au fost caracterizate din punct 

d evedere a proprietatilor de suprfata prin metoda unghiului de contact. Analiza termica 

a azopolisiloxanilor a permis caracterizarea procesului de degradare termica si evaluarea 

temperaturii de vitrifiere, Tg. Totodata s-a realizat si caracterizarea fazei de cristal lichid 

pentru una dintre probele care au prezentat posibilitatea existentei unei tranzitii de faza 

de ordin 1. Comportamentul fotocromic al filmelor de azopolisiloxani a constat in 

iradierea laser a probelor, folosind un setup cu trei lasere: laserul de scriere, de citire si 

asistenta. 
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PARTEA a IIa. STUDII DE SIMULARE 

 

 

 

Capitolul VII. ANSAMBLUL SIMULARII SI 

CALCULE 

 

 

 

Calculele de dinamică moleculară s-au realizat cu ajutorul unui software dezvoltat de 

prof. Victor Teboul (Universitatea din Angers, Laboratorul de Fotonică din Angers EA 4464). 

Sistemul pe care s-au efectuat simulările constă într-o celulă cubică cu latura de 30,319 

Å, care conține 500 de molecule gazdă și o moleculă motor molecular, utilizându-se condiția de 

periodicitate a celulei. Moleculele gazdă sunt formate din doi atomi (i = 1,2) ce interacționează 

între ei conform următoarelor potențiale Lenard-Jones 

 𝑉𝑖𝑗 = 4𝜖𝑖𝑗 ((𝜎𝑖𝑗/𝑟)
12

− (𝜎𝑖𝑗/𝑟)
6

) cu parametrii: 

𝜖12 = 0,5 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙, 𝜖22 = 0,4 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙, 𝜎11 = 𝜎12 = 3,45 Å și 𝜎22 = 3,28 Å. Pentru cei 

doi atomi conectați printr-o legătură rigidă cu distanța 𝑑 = 1,73 Å s-a utilizat masa Argonului, 

ma = 40 g/mol. Prin acești parametri, mediul gazdă nu cristalizează nici chiar în timpul calculelor 

cu timpi mari de simulare. Derivații azobenzenici din sistemul de studiat sunt reprezentați prin 

intermediul unui model de formă dreptunghiulară constituit din linii de atomi Lenard-Jones cu 

parametrii: 𝜖33 = 0,996 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙, 𝜎33 = 3,405 Å. Pentru interacțiunile cu atomii moleculelor 

gazdă s-au folosit relațiile: 𝜖𝑖𝑗 = (𝜖𝑖𝑖 ∗ 𝜖𝑗𝑗 )
0,5

 și 𝜎𝑖𝑗 = (𝜎𝑖𝑖 ∗ 𝜎𝑗𝑗)
0,5

. Și în cazul acestor atomi s-

a utilizat tot masa Argonului. Numărul de atomi și distanța dintre ei variază pentru a se obține 

diferite mărimi de motor molecular, dar distanța este aleasă să fie mai mică decât 𝜎33, astfel încât 

să se obțină o moleculă continuă. Motorul dreptunghiular și plat plisează priodic cu cele două 

brațe simetrice. 
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Figure VII.1. Reprezentarea modelului idealizat de motor molecular, construit din 2 

randuri de atomi, in forma cis (stanga) si trans (dreapta). Planul orthogonal pe axul lung 

al molecule reprezinta centrul motorului, despartindu-l in cele doua :brate: care 

efectueaza miscarea de trnaslatie, simuland izomerizarea azobenzenilor. 

 

De asemena, modelul simplificat al motorului molecular, cat si modelele simplificate 

de molecule gazda sunt analizate spre a confirma pastrarea caracteristicilor  necesare simularii 

sistemului de studiat, iar parametrii utilizati sunt verificati spre a fi dovedi intrebuintarea corecta. 
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Capitolul VIII. STUDII DE DIFUZIE PE MOTOARE 

DE DIFERITE MARIMI 

 

 

 

 

 
Figure VIII.1. Reprezentarea unui model de motor simplificat de 3 marimi diferite, 

alaturi de molecula reala DR1 pentru comparatie. 
 

Sumarizand acest studiu, putem spune ca urmareste influenta dimensiunii relative intre 

azoderivat si moleculele matricei ceea ce in sistem real ar fi unitatea structurala a polimerului 

In aceasta simulare am folosit molecule simplificate: molecule azobenzenice idealizate, 

de forma dreptunghiulara, ce se pliaza la mijloc, si matricea modelata ca fiind formata din 

molecule diatomice. 

Deoarece transportul de masa fotoindus are loc prin difuzie, evaluam difuzia matricei 

in functie de dimensiunea azobenzenului (lungimea care intereseaza, in acest caz, este lungimea 

bratului mobil al azobenzenului, adica jumatate din lungimea totala). 

Rezultatele au aratat ca exista un prag al acestei lungimi, dupa care difuzia evolueaza 

dupa o relatie liniara (Figura VIII.2.). 
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Figura VIII.2. coeficientul de difuzie a moleculelor gazda Host 1 versus lungimea 

bratului motorului pentru toate latimile motorului 𝑊 = 3.9, 4.4, 5.4, 7.4, 9.4 Å at 𝑇 =

10 𝐾 < 𝑇𝑔. 

 

Studiind mai multe dimensiuni de azobeznen si matrice, am concluzionat ca lungimea 

bratului mobil al azobenzenului trebuie sa fie macar cat lungimea moleculei matrice pentru a-i 

induce difuzia (Figura VIII.2.). 

Mergand mai departe cu acest rationament, am studiat valoarea pragului de difuzie 

pentru molecule gazda din ce in ce mai mari (alcatuiesc o serie crescatoare, α = 1.32.) (Figura 

VIII.3.). 
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Figura VIII.2. Pragul de difuzie a matricei in fucntie de lungimea bratului 

mobil al motorului molecular pentru Host 1 la 𝑇 = 10 𝐾 (discuri rosii) si Host 2, 

𝑇 = 40 𝐾 (discuri negre). 
 

 
Figura VIII.3. Valoarea pragului de difuzie versus dimensiunea σ a moleculelor 

gazda (𝑇 = 10 𝐾 (discuri verzi) si 𝑇 = 40 𝐾 (discuri rosii). Linia fitata corespunde 

pragului de difuzie 𝛿 = 1.1𝜎 + 0.75 Å. 
 

Rezultatele arată existența unui prag al dimensiunii motorului pentru a avea loc difuzia 

moleculelor gazdă. Dimensiunea pragului este în relație directă cu dimensiunea moleculei gazdă. 

În consecință, dimensiunea motorului în raport cu dimensiunea gazdei este un parametru 

semnificativ pentru mecanismul de transfer în masă, concluzie care este de acord cu modelul de 

cage breaking. Mai mult, lățimea motorului nu influențează într-o manieră semnificativă valorile 

pragurilor, sprijinind acest model. Constatarea este valabilă atât pentru moleculele DR1, cât și 

pentru motorul molecular simplificat. 
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Capitolul IX. INFLUENTA VITEZEI DE 

IZOMERIZARE ASUPRA DIFUZIEI MOLECULELOR  

GAZDA 

 

 

 

Urmatorul studiu de difuzie se concentreaza pe influenta exercitata de timpul de 

izomerizare. Timpul de izomerizare este timpul necesar transformarii izomerului din cis 

in trans sau din trans in cis. In mod experimental, in functie de structura chimica a fiecarui 

derivat azobenzenic, ei poseda un timp specific de izomerizare (unii fiind mai lenti altii 

mai rapizi). 

 

 

Figura IX.1. Ilustrare schematica a ciclului de izomerizare in perioada de timp Tf: a 

motorului molecular simplificat: conversia trans—cis (folding) in timpul specific τf; 

faza stationara in forma cis; conversia cis—trans (unfolding) in timpul specific τf; 

faza stationara in forma trans. 
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Ideea de la care am pornit in cadrul acestui studiu a fost aceea ca un timp mai 

scurt, va exercita o forta mai mare. Am ales valori ale timpului de izomerizare intr-un 

interval foarte larg, pornind de la 50 de fs, pana undeva la cateva picosecunde. 

 

a)  

b)  

Figure IX.3. (a) Coeficientul de difuzie a motorului inmultit cu perioada de 

izomerizare Dmotor x Tf in raport cu inversul timpului de izomerizare 1/τf.  

Discurile albastre, rosii si negre reprezints doua perioade de izomerizare diferite. 

Discurile negre corespund unei celule de simulare de dimensiuni mari. Linia punctat 

albastra reprezinta 𝜏𝑓 = 1.25 10−1 𝑝𝑠, separand cele doua regimuri identificate. 

Linia verde punctate este un fit, corespunzand 𝐷𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑎𝜏𝑓
−0.1 + 𝑏𝜏𝑓

−2. (b) Aceeasi 

figura, dar pentru difuzia moleculelor gazda (𝐷ℎ𝑜𝑠𝑡 = 𝑒𝜏𝑓
−0.1 + 𝑓𝜏𝑓

−2). 



Rezumat     

 

42 
 

 

Am observat ca dupa primele 2-3 cicluri de izomerizare, se diferentiaza doua 

tipuri de comportamente. Cand azobenzenul izomerizeaza foarte rapid (50 fs), el induce 

progresiv difuzia moleculelor din jur (fiecare izomerizare deplaseaza inca un pic, trimite 

tot mai departe moleculele pe care le intalneste in cale). Cand izomerizarea are loc lent si 

foarte lent (5000 fs),  dupa ce izomerul se misca, moleculele din jur revin la pozitia 

precedenta, astfel ca per total nu are loc o difuzie reala. 

 

  



Rezumat     

 

43 
 

 

 

 

 

Capitolul X. CONCLUZII 

 

 

 

Contributiile originale ale prezentei teze de doctorat sunt rezumate dupa cum 

urmeaza. 

Am sintetizat o serie de polisiloxani modificați cu diferiți derivați azobeznenici, 

pornind de la azobenzenul clasic, 4- (fenilazi)fenol, care formează setul de probe PFF. 

După aceasta, am sintetizat noi azobenzeni pentru a obține molecule cu diferite geometrii 

și dimensiuni. Primul derivatul, 4-(4’-difenilazo)fenol, are trei cicluri aromatice în 

structura sa, formand o moleculă mai lungă. Numim polisiloxanii modificati cu acest 

derivat, PDF. În continuare, proiectăm doi derivați azo cu nuclee aromatice condensate 

(naftalen și antracen). Polisiloxanul substituit cu 4-(1’-naftalenazo)fenol este codificat ca 

PNF, iar polisiloxanii modificați cu (2-antracenazo)fenol sunt numiți PAF. 

Azopolysiloxanii sunt caracterizați în continuare pentru a evalua stabilitatea lor 

termică (importanta pentru iradiera laser, dar și pentru etapade sterilizare necesară pentru 

aplicații biologic)e. Constatăm că toți azopolysiloxanii investigați prezintă stabilitate 

termică până la cel puțin 251 ° C, când începe prima etapă de degradare. De asemenea, 

estimăm temperatura de tranziție vitroasa, care se situează în intervalul 34 - 51 ° C pentru 

toate probele. Calorimetria cu scanare diferențială relevă o posibilă tranziție de faza de 

ordinul I pentru proba PDF1. 

Testăm capacitatea de fotoizomerizare a diferitelor filme de azopolisiloxanice 

depuse pe un substrat de sticlă silanizată. Toți azopolisiloxanii prezintă o conversie cis 

satisfacatoare sub influenta luminii UV și Vis, cu excepția filmelor PAF, care atinge o 

conversia cis la echilibru de sub 10%. 

Polisiloxanii substituiți cu diferite grupări azo sunt cercetați pentru capacitatea 

de a forma SRG. Comportamentul diferitilor azopolisiloxani diferă prin eficiența la 

difracție, arătând că azopolisiloxanii PFF și PNF sunt mai potriviți pentru obținerea SRG 

decât azopolisiloxanii PDF și PAF. Variația sinusoidala (mai mult sau mai putin regulata) 
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a eficienței difracției arată că există o concurență între procesele de scriere și ștergere în 

timpul iradierii. Corelând rezultatele tuturor probelor studiate, un aspect iese în evidență 

cu certitudine: există cel puțin două mecanisme responsabile de transferul de masă. 

Lumina albastră de asistență intensifică procesul de izomerizare, schimbând dinamica 

reorganizării materiei. În ciuda acestui fapt, inconsistența efectului său asupra eficienței 

difracției face dificilă o pronunțare exacta asupra mecanismelor implicate. Aceste 

rezultate sunt în acord cu concluziile cercetărilor anterioare (Hurduc, Macovei, Paius, 

Ibanescu, et al., 2013), care pun in evidenta existența unor procese diferite de transfer de 

masă care influențează capacitatea de inscripție SRG. 

Efectuam studii de modelare moleculară, în care azobenzenul este asemanat unui 

motor molecular si este supus unei simplificări, pastrand toate caracteristicile relevante 

ale grupărilor azo reale. Dinamica moleculară este utilizată pentru a simula 

comportamentul unui sistem sub influența isomerizarii. Sistemul simulat este format 

dintr-un motor molecular diluat într-un mediu format din 500 de molecule, denumite 

molecule gazdă. Pentru a modela un material în masa, sistemul constă dintr-o celulă de 

simulare cu condiții periodicitate. 

Moleculele gazdă sunt reprezentate de monomeri metacrilat de metil MMA sau 

de un model simplificat al unei molecule diatomice. În același mod, motorul este definit 

de molecula Disperse Red 1 sau de un model de motor idealizat, de formă 

dreptunghiulară. 

În studiul difuziei pentru diferite dimensiuni ale motorului, ne-am propus să 

găsim parametrii importanți în termeni de influență asupra mișcării moleculelor găsite în 

apropierea motorului molecular. Rezultatele arată existența unui prag pentru dimensiunea 

motorului în ceea ce privește difuzia moleculelor gazdă. Dimensiunea pragului este în 

relație directă cu dimensiunea moleculei gazdă. În consecință, dimensiunea motorului în 

raport cu dimensiunea gazdei este un parametru semnificativ pentru mecanismul de 

transfer de masă, concluzie care este de acord cu modelul cage breaking. 

O altă abordare pentru a studia deplasarea fotoindusă a moleculelor într-un 

mediu vâscos, consta in studiul influenței timpului de pliere caracteristic τf al motorului 

molecular, care este asociat cu viteaza de izomerizare. Gasim două regimuri de timp: 

regimul I când motorul se pliază încet și regimul II pentru pliere rapidă. În regimul I, 

difuzia crește încet cu τf, în timp ce în regimul II, difuzia crește rapid cu τf (D ≈ τf-2), 

ceea ce duce la ideea că există două mecanisme care pot fi diferențiate. Deplasarea 

motorului în timpul plierii în regimul I este inversată (anulata) de o deplasare înapoi pe 
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parcursul revenirii la forma planara (trans) a motorului. Acest fenomen nu este 

caracteristic si regimului II: atunci când motorul se pliază rapid, deplasarea indusă are o 

traiectorie foarte diferită decât atunci când se desfășoară. Prin urmare, la nivel global, 

mișcarea de deplasare în regimul II este mai eficientă. 

Concentrându-ne pe mișcarea motorului în interiorul mediului înconjurător, 

comparăm investigarea influenței raportului de masă dintre motorul molecular și 

moleculele gazdă. Rezultatele noastre arată că o moleculă de gazdă grea sau de 

dimensiuni mici mici de  repreinta aspecte de luat în considerare atunci când este de dorit 

cresterea deplasareii fotoinduse a motorului. 

 Partea experimentală privind comportamentul fotocromic studiază capacitatea 

de a înscrie SRG prin intermediul experimentelor de laborator, cuprinzand atât procesele 

de scriere, cât și ștergere. Acest lucru sugerează existența a două mecanisme responsabile 

pentru fenomenele de transport în masă. Dinamica complexă a evoluției eficienței 

difracției împiedică o alocare la mecanisme specifice. Studiile de simulare se 

concentrează pe capacitatea de difuzie a moleculelor de tip azobenzen, proces,  care 

implică doar fenomenele de scriere atunci când sunt corelate cu experimentele de iradiere 

reale. Analiza comportamentului de difuzie ca funcție a mărimii azobenzenului sau a 

frecvenței de izomerizare, este in acord cu mai multe modele: cage breaking, gradientul 

de presiune fotoindus și difuzie translațională. Atât metodele experimentale, cât și cele 

de simulare, se bazează pe un proces de fotofluidizare, care are loc ca urmare a 

izomerizării azobenzenului. 
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