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 :چكيده

رشد جمعيت در دهه هاي اخير و مصرف روز افزون انرژي هاي تجديد ناپذير و هزينه هاي باالي اين دسته از 
انرژي و همچنين پيامد هاي ناگوار مصرف انرژي بر محيط زيست، بشر را به سمتي گرايش داده كه در صدد 

قاعده مستثني نبوده و معماران همواره در  علم معماري نيز از اين. مصرف انرژي هرچه كمتر و پاك روي بياورد
ي ژاز آنجايي كه ميزان مصرف انر. با مصرف انرژي حداقل و باالترين كارايي بوده اند فكر ارائه طراحي هايي

ساختمانها نسبت به بخش هاي حمل و نقل و صنعت بسيار باالتر مي باشد لذا بايد با بهره گيري از استراتژي 
پوسته ساختمان يكي از بخش هاي عمده و . ميزان مصرف انرژي را به حداقل رساندهاي طراحي نوين اين 

اصلي ساختمان است كه بيشترين سهم را در ارتباط با فضاي داخلي و محيط خارجي ساختمان دارد به همين 
روزه ام. دليل هرگونه تغييرات در محيط خارجي و داخلي ساختمان مي تواند تاثيري از پوسته ساختمان باشد

يكي از راهكارهاي كاهش مصرف انرژي، هوشمند سازي ساختمان ها خصوصا هوشمندسازي پوسته هاي 
انعطاف پذير  د واكنش نشان داده، پوسته هوشمند نمايي است كه نسبت به محيط اطراف خو. ساختمان است

را در مواردي  بهينه سازي فضاي داخلي ساختمان عمل مي كند و شرايط آسايش كاربراناست و در جهت 
در اين مقاله نيز به . فراهم مي كند... همچون ميزان نور ورودي، تهويه طبيعي، بهبود شرايط آكوستيكي و 

بررسي مزايا و معايب نماهاي متحرك هوشمند پرداخته شده و همچنين انواع زمينه هاي كاربردي اين نماها كه 
متحرك هوشمند و كنترل روشنايي و ديد، نماي  نماي هوشمند متحرك و كنترل دما، نماي: دسته  4در 

متحرك هوشمند و تهويه طبيعي و نماي متحرك هوشمند و توليد انرژي تقسيم بندي شده اند و در هردسته 
 .يك نمونه بطور كامل بررسي شده و در پايان انواع الگوهاي حركتي و فرمي اين نماها معرفي شده است

 متحرك هوشمند، پوسته هوشمند، هوشمند سازي ساختماننماي : واژه هاي كليدي       

 

 

 :مقدمه -1

زمان بيشتري از فعاليت هاي افراد در با پيدايش فناوري هاي صنعتي و رشد روزافزون جمعيت و همچنين صرف 
همگي موجب مي شود كه ميزان مصرف انرژي ... محيط هاي بسته نظير خانه ها، ادارات، مدارس، كارخانه ها و 



در گذشته ساختمان ها پناهگاه و . و صنعت بسيار باالتر باشد لتمانها نسبت به بخش هاي حمل و نقساخ
حفاظتي براي شرايط بيروني نظير گرما و سرماي شديد براي كاربران خود بودند در اين ميان پوسته هاي 

امروزه اين . داشتساختمان نقش حفاظ فيزيكي را در بين محيط زيست خارجي و داخلي ساختمان بر عهده 
و ارتقاي ) HVAC(پوسته ها مسئوليت بهبود عملكردهاي خدماتي ساختمان نظير نور، حرارت، تهويه هوا

 .عملكرد محيط زيست داخلي و آسايش حرارتي را بر عهده دارند

ن ها در بين  استراتژي ها و راه حل هايي كه در بحث مشكالت مصرف انرژي ساختمانها ارائه شده نماي ساختما
نماها مي توانند نقش هاي چندگانه و . بايد نقش واسط در محيط داخلي و خارجي ساختمان را بر عهده گيرند

بطور سنتي، طراحي . حياتي را در مصرف انرژي ساختمان و تشخيص كيفيت محيط داخلي بنا را برعهده بگيرند
تمان بطور مستمر تغيير مي كند نماي ساختمانها بصورت ايستا مي باشد، در حاليكه محيط خارجي ساخ

طبق . بنابراين نماهاي سنتي ظرفيت تطبيق و پاسخگويي به تغييرات مختلف كه با آن مواجه مي شوند را ندارند
 -برنامه صرفه جويي انرژي در ساختمانها و سيستم هاي جمعي -پروژه تكميل شده آژانس بين المللي انرژي

)IEA-ECBCS,2011 (ياده سازي نماهاي پاسخگو يك مرحله مهم در بهبود كارايي انرژي با توسعه، كاربرد و پ
ور فعال نماهاي پاسخگو بط. )Loonen, Trcka, Costola & Hensen, 2013(محيط زيست ساختمان را تامين مي كند

در هر زمان رفتارهايشان را براي پاسخگويي به تغيير حالت هاي زيست محيطي و نيازهاي عملكردي مطابقت 
 . )Moloney, 2011(دهند مي

لغت پاسخگو در معماري، نوعي از معماري كه شامل اصالحات و تغييراتي در فرم است تا بطور مداوم در برابر 
بنابراين نماي پاسخگو شبيه به يك . )Sterk,2003(شرايط محيطي كه آنرا احاطه كرده عكس العمل نشان دهد

ار مي رود ساختمانهاي جديد همانند يك ارگانيسم زنده انطباق ارگانيسم زنده عمل مي كند و در نتيجه انتظ
پذير با محيط اطراف خود باشند كه اين معرف نوع خاصي از پاسخگويي است كه همانا پاسخگويي حركتي نام 

درونمايه يك سيستم پاسخگو اين است كه چگونه سازه هاي مكانيكي را در  ": گفت 2003فاكس در سال . دارد
اما اگر بپذيريم كه تغييرات در  ".ي قرار دهيم تا بر يكديگر كنش متقابل و هوشمندانه داشته باشندكنار معمار

يرد تا نوعي ساختار تنها نوعي پاسخ است در نتيجه اصطالح معماري پاسخگو ويژگي هوشمندي را ناديده مي گ
امل همه اصول و مبادي ي را معرفي كند بنابراين معماري هوشمند و پاسخگو شخاص از پاسخ هاي حركت

طبق . معماري است كه توانايي فراهم آوردن پاسخ هوشمندانه به همه نيازهاي دروني و بروني كاربران را دارد
در اين مقاله مورد بحث قرار تعريف نماهاي هوشمند متحركي كه با تغييرات زيست محيطي اثر متقابل دارند 

 .مي گيرند

 

 

 :نماي متحرك هوشمند-2



خود را با تغييرات تطبيق داده و زمينه نماهاي متحرك هوشمند مي توانند با توجه به شرايط مختلف محيطي 
رك هوشمند در جدول ذيل برخي مزايا و معايب نماهاي متح. كاهش مصرف انرژي ساختمان را فراهم كنند

 :خالصه شده است

 معايب مزايا
 هزينه اوليه باال كاهش مصرف انرژي ساختمان

 هزينه نگهداري و تعمير وفق پذيري با محيط كار
 پيچيده بودن تكنولوژي طراحي و ساخت پاسخگويي به اقليم

 نياز به افراد متخصص جهت اجرا تنوع و زيبايي بصري
 )سنسورها(آسيب پذيري و حساسيت باال  عايق حرارتي و صوتي

 مشكالت نظافتي سيستم ارتقاي آسايش زندگي كاربران
  تعديل ميزان نور در ساعات مختلف روز 

  بهبود ارتباط دروني بين داخل ساختمان با محيط خارج آن
 )145، ص 1395سال آصفي، احمدنژاد كريمي، (نگارنده برگرفته از : ماخذ، عايب نماهاي متحرك هوشمندمزايا و م: 1جدول 

، )weather(سه پارامترآب و هوا يافته ها به روشني نشان مي دهند كه يك نماي هوشمند بايد به
پاسخگو باشد، از همين رو روابط مشترك بين نماي هوشمند و ) occupants(و ساكنين) context(بستر

حالت ديناميك، غيرخطي، تصادفي، چند بعدي و غير قابل اندازه گيري  5پارامترهاي ذكر شده بايد بصورت 
 .كر شده استباشد كه در جدول زير تعاريف هريك بطور خالصه ذ

 تعاريف پارامترها
 .كنند مي تغيير مختلف هاي نرخ در و زمان طول در كه پارامترهايي ديناميك
 مختلف مناطق در رفتار مختلف انواع دهنده نشان پارامترهاي برخي غيرخطي
 بيني پيش قابل غير محيطي زيست اختالالت معرض در پارامترهاي تصادفي

 پيچيده رفتار يك در مختلف هاي مكانيسم از زيادي تعداد متقابل اثر چندبعدي
 

 غير قابل اندازه گيري
 

 ارتباطات داراي هستند، گيري اندازه قابل سختي به آنها انواع از برخي
 ساكنين، رضايت مثل است پرهزينه واقعيت در آنها ارزيابي هستند، ناشناخته

 روانشناسي فاكتورهاي
 )GhaffarianHoseini,2012,443 (نماهاي هوشمند براي پاسخگويي و انطباق پذيريويژگي هاي اصلي : 2جدول 

بدون دخالت  ار رفته مي توانند شرايط داخلي رانماهاي متحرك هوشمند با توجه به سيستم هايي كه در آنها بك
تباطي اين واكنش از طريق شبكه هاي ار. كاربر تنظيم كنند و نسبت به شرايط مختلف واكنش نشان دهند

 .كامپيوتري كه شامل حس گرها، محرك ها، منبع تغذيه و پردازنده است، صورت مي گيرد

 :نماهاي متحرك از نظر روش كنترل به دودسته

 كنترل مستقيم -1 

 كنترل غير مستقيم  -2

و  درآوردن عنصر حركتي بدون واسطه خواهد شد در حالت مستقيم محرك باعث به حركتتقسيم ميشوند كه 
اما در روش  اين كار توسط منابع تامين كننده انرژي مثل موتورهاي الكتريكي يا نيروي انساني صورت ميگيرد

كه حالت هوشمندانه حركت نما محسوب ميشود تغييرات محيطي ابتدا توسط سنسورهاي تعبيه غير مستقيم 



در مقابله با تغيير پارامترها بايد  شده دريافت شده و توسط پردازنده ها پردازش ميشوند سپس واكنشي كه نما
 .نشان دهد توسط عنصرهاي فعال كننده به عناصر متحرك اعمال مي شود

  
 )Fluxwurx.com/2015.( طراحي شده توسط مارك گولتور كه به روش غير مستقيم به تغييرات محيط اطراف پاسخ مي دهد Hyposurfaceپروژه : 1تصوير 

 

 :گروه زير تقسيم مي شوند 4لحاظ كاربرد به نماهاي هوشمند متحرك از 

 نماهاي هوشمند متحرك و كنترل دما -1

 نماهاي هوشمند متحرك و كنترل روشنايي و ديد -2

 تهويه طبيعينماهاي هوشمند متحرك و  -3

 نماهاي هوشمند متحرك و توليد انرژي -4

 :نماهاي متحرك هوشمند و كنترل دما 2-1

. انرژي خورشيدي در فصل زمستان و كاهش جذب آن در تابستان بكار برده مي شونداين نماها با هدف جذب 
بر اساس اظهارات گيوني سايبان هاي متحرك هنگامي كه در بيرون ساختمان قرار مي گيرند تاثير بيشتري بر 

 :ظبي اشاره كرداز نمونه هاي موفق اين نماها مي توان به برج هاي دوقلوي البحر ابو .دماي تابشي خورشيد دارند



 
 )A. Karanouh and E. Kerber / Innovations in dynamic architecture, 2015(برج هاي دوقلوي البحر: 2تصوير

مي باشد از تكنولوژي سنسورهاي  "مشربيه"اين نماي پاسخگو كه برگرفته از سايبانهاي مشبك سنتي به نام
مي باشد كه در هنگام شب تمام پنل ها جمع شده و در  حساس به نور بهره برده و كاركرد آن به اين صورت

از دريافت % 50اين سايبان حدود . هنگام صبح سيستم سايبان در امتداد شرق شروع به بسته شدن مي كند
انرژي خورشيدي را كاهش مي دهد و بالطبع انرژي مورد نياز ساختمان براي تهويه مطبوع را نيز كاهش مي 

 .دهد

  
 .A. Karanouh and E(يه هاي ديناميك، الهام گرفته از سيستم هاي طبيعي انطباق پذير، حركت الگوهاي تاخورده و باز با توجه به وضعيت خورشيد مشرب: 3تصوير

Kerber / Innovations in dynamic architecture, 2015( 



 
 )imgrum.net(برج هاي البحر ابوظبي  سيستم ساز و كار يك مدول از سايبان :4تصوير

 اي  ستاره پايه به اتصال براي پين -9                  كابل هاي برق و داده هاي اطالعاتي : نيرو و داده -1

 اي پارچهقاب  اتصال براي  مينيوميوآل متحرك پايه سه -10                                        پايه هاي اتصال به سازه اصلي -2

 غشا هاي پايه سه به محركها دهنده اتصال پين -11                                   آمده بر روي پوستهپايه هاي پيش  -3

 جلوگيري از نيروي برشي ايجاد شده توسط محرك ها: پايدار كننده -12                            شكل Y در انتهاي فريماتصال ستاره اي  -4

 شكل Yقطعه لغزنده براي حركت سه پايه بر روي فريم  -13                                                محرك هاي آلومينيومي -5

 قاب آلومينيومي نگهدارنده غشا -14             با محرك هاشكل Y  فريم بخش اتصال دهنده : هاب -6

 )PTFEفايبر گالس با پوشش (غشا  -15                                   با هابشكل  Yفريم مفصل اتصال  -7

           مكانيسم كل از پشتيباني براي شكل Y فريم -8

 

 )A. Karanouh and E. Kerber / Innovations in dynamic architecture, 2015(جزئيات اتصال سيستم نماي متحرك به سازه اصلي ساختمان: 5تصوير

 نماهاي متحرك هوشمند و كنترل روشنايي  2-2

يكي از ويژگي هاي بسيار خوب نماهاي متحرك عكس العمل آنها در بهينه سازي نور ورودي به ساختمانها مي 
باشد با توجه به اين اينكه حركت مسير خورشي داراي الگوي ثابتي است لذا با در نظر گرفتن محل ساختمان 



ن عرض جغرافيايي محل ميتوان براحتي نمايي با الگوي مناسب حركتي براي نسبت به خط استوا و همچني
 .در اتريش ميباشد Kieferساختمان طراحي كرد يكي از نمونه هاي موفق اين نماها ساختمان نمايش 

 
 )architizer.com( در اتريش Kieferنماي متحرك هوشمند در ساختمان نمايش : 6تصوير 

همراه  EISFتيرهاي آلومينيومي و وادارهاي پوشيده شده از : بخش تشكيل شدهپوسته اين ساختمان از چندين 
با اندودي سفيد، پنل هاي مشبك آلومينيومي بصورت الكترونيكي عمل مي كنند و ظاهر ساختمان را از يك 

 . حجم يكپارچه به تركيبي از سطوح شفاف و بسته تبديل مي كنند

   
 )Keifer )dynamicfacade.blogspot.com/2016انواع الگوهاي تعريف شده براي پنل هاي متحرك نماي ساختمان  : 7تصوير



 

 )kiefer )openbuildings.com/2016جزئيات تشكيل دهنده ساختار نماي ساختمان : 8تصوير

   

 )ciscolara.blogspot.com(طراحي الگوي حركتي پنل ها در گراس هاپر : 9تصوير

 نماي متحرك هوشمند و تهويه طبيعي 2-3

گاهي به علت . بهره گيري از طراحي اقليمي استامروزه از بهترين راهكارها براي صرفه جويي در مصرف انرژي 
ا طراحي نامناسب ساختمان مانند قرار دادن پنجره ها در محل نامناسب، ميزان سطح بازشو نامتناسب با اقليم ي

خارج ساختمان دلپذير و خوب است هواي داخل ساختمان نامناسب مي  مصالح در جداره ها، در زماني كه هواي
تهويه طبيعي يكي از اصول مهم طراحي پايدار است و اصول آن در ساختمان ها با تكيه بر باد، جريان گرما . شود

توسط گيوني با تكيه بر سه هدف خاص بيان  نياز به تهويه،. يا هردو نيروي محركه نسبتا معدود و مشخص است
 :شده است

 حفظ كيفيت هواي داخلي ساختمان بوسيله ورود هواي تازه -1

 تامين آسايش حرارت در شرايط آب و هواي گرم با كمك از دست دادن حرارت همرفتي  -2

 خنك سازي جرم كلي ساختمان -3



ف اصلي طراحي را بر اساس تهويه طبيعي در نظر امروزه برخي ساختمانها در نماي متحرك هوشمند خود هد
در آسمان خراش شيكاگو است كه هدف اصلي  OBU47 روباتيك گرفته اند يكي از اين نمونه ها پروژه نماي

 .پوسته اين ساختمان بهره گيري از تهويه طبيعي براي ساختمان است

 

 )dezeen.com( آسمان خراش شيكاگو OBU47 روباتيك نماي: 10تصوير

 نشان واكنش آن به نسبت و كند مي ثبت را وهوا آب شرايط كه شده استفاده افزاري نرم از ساختمان پوسته درون
 شرايط در و شود مي رعايت ها خراش آسمان بيشتر در كه اصلي است؛ شبانه تصفيه اصل نتايج از ايده اين. دهد مي

 به شب در OBU47 متحرك واحدهاي. كند مي كمك شبانه اوقات طول در ساختمان كردن خنك به گرم اقليمي
 .ميفرستد زندگي ثابت نواحي درون به را محبوس سرد هواي خأل، مكنده يك مانند و كنند مي حركت بيرون سمت

 
 )evolo.us/2016(  در شبانه روز براي تهويه OBU47 روباتيك مكانيسم حركت جداره: 11تصوير



. است كرده خلق هوا جريان براي مسيري شده، گرفته شيكاگو معماري سبك از كه ساختمان فرورفته پنجره
 بيرون سمت به سبك خيلي پنجره اين شود؛ مي تأمين خورشيد انرژي طريق از فرورفتگي اين موتورهاي انرژي

 مي فشرده ابتدا هوا. كند مي هدايت ساختمان داخل به را بيرون هواي طبيعي مكش طريق از و كند مي حركت
 مي تازه هواي مهمان را برج داخلي فضاي اينكه كنار در سيستم اين. يابد مي جريان بنا درون به سپس و شود
 .دارد ساختمان سازي خنك هزينه كاهش روي چشمگيري تأثير كند؛

 
ورود هوا به داخل فضا باز مي شوند و كپسول با حركت به در طول شب بازشوهاي جداره داخلي بسته مي باشد و كپسول كامال باز است و در روز بازشوهاي داخلي براي : 12تصوير

 )Evolo.us/2016.(داخل بسته ميشود

 هم كنار را نما اجرام و اي شبكه شكل كه شده تشكيل محكم اسكلت يك از ساختمان بيروني روباتيك نماي
 بلند هاي ساختمان به را پايداري از جديدي سطوح ، روباتيك نماي طراحي اخير هاي پيشرفت. است داشته نگه

 .هستند متحرك و پارامتريك نماهاي ساخت براي نو هايي ايده خلق حال در ها تالش اين. اند بخشيده

 
 )Evolo.us/2016( در برج هاي شيكاگو  OBU47 جزئيات سازه اي مدول ها در نماي روباتيك: 13تصوير 

 نماهاي متحرك هوشمند و توليد انرژي  2-4



امروزه . يكي از مزاياي مهم نماهاي متحرك هوشمند، بهره گيري از آنها براي توليد انرژي هاي پاك مي باشد
مصرف باالي انرژي در ساختمانها ازمشكالت عمده كشورهاي در حال توسعه است كه بدنبال آن داراي اثرات 

جهان را به خود كل مصرف انرژي  به طور كل ساختمانها يك سوم. زيان بار اقتصادي و زيست محيطي مي شود
 . اختصاص داده اند

هرگاه انرژي در يك حالت ناپديد شود بايد . بر اساس قانون اول ترموديناميك، مقدار كل انرژي تغيير نمي كند
 نمود استفاده محيطي نيروهاي از بردن بهره براي توان از اين وضعيت مي. همزمان به اشكال ديگري پديدار شود

 اهداف جهت در ها انرژي تبديل براي توان مي آن از شود، گرفته نظر در واسط مرزي ي اليه يك سته،اگر پو و
اين ساختمان با استفاده از پنل هاي . مي باشد  EVE Arenaاز نمونه هاي موفق اين نماها ساختمان  .برد بهره

كيلووات انرژي در سال توليد مي  27200فتوولتائيكي كه بر روي جداره هاي متحرك آن قرار گرفته حدود 
 شده كنترل پايين و باال در رينگ دو وتوسط ميكند حركت جهت خورشيد به توجه با روز طول در نما اين. كند

 .ميكند مقاومت باد جانبي نيروي مقابل در پاييني و رينگ ميكند كنترل را صفحات وزن بااليي رينگ است،

 
 نماي فتوولتائيك متحرك براي توليد انرژي با   Eve Arenaساختمان : 14تصوير

 

 :انواع حركت در نماهاي هوشمند متحرك -3

 :شونداين نماها از لحاظ ساختار ظاهري و نحوه حركت به دسته هاي زير تقسيم مي 

 نمونه موردي نوع نما
Wave: sliding and Rotating 

 كشويي و چرخشي

 
Square-tic: Sliding and Retracting 

 وندهكشويي و جمع ش

 
Scissornet: Contracting and Expanding 

 انقباض و انبساط
 

 



Interactive wall by Festo 
Balloon: Inflate and Deflate 

 بالوني

 
Triangular: Expand and Retract 

 مثلثي گسترش پذير
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 نتيجه گيري -4

ساختمان در ايجاد شرايط پوشش هاي ساختمان اعم از سقف و پوسته هاي نما يكي از مهمترين بخش هاي 
در صورتي كه اين  .مي باشند... ون آسايش حرارتي، رطوبتي، ميزان نور، كاهش آلودگي صوتي و بهينه همچ

ط اطراف خود داشته باشند عناصر بگونه اي طراحي شوند كه قادر به نشان دادن واكنش نسبت به تغييرات محي
 .شرايط بهينه گفته شده براي ساختمان ايجاد مي شود

 
 

 :دقيق صورت گيرد بررسيبطور كلي در طراحي نماي هوشمند بايد براي موارد زير 

 هدف از طراحي -1

 هندسه مدول ها و نما -2

 مصالح مورد استفاده -3

 مكانيسم باز و بسته شدن عناصر متحرك -4

 محيطي نحوه تقابل با نيرو هاي -5

ند اين نماها نسبت به شرايط محيط واكنش نشان مي دهند و اين واكنش از طريق تركيب عناصر گوناگون مان
 .سنسورها، محرك ها، منبع تغذيه، پردازنده مركزي و شبكه ارتباطي ممكن مي شود



نترل روشنايي حيطه كنترل حرارت، ك 4ر دپوسته هاي متحرك هوشمند با مكانيسم ويژه اي كه دارا هستند   
و ديد، تهويه طبيعي و توليد انرژي در بهبود كيفيت محيط داخلي ساختمان ضمن كاهش مصرف انرژي، كمك 
قابل توجهي به ساختمان مي كنند، البته ضعف كنوني اين سيستم ها كه هزينه باال در نصب و نگهداري 

چرا كه مزايايي كه در ادامه بهره گيري از آنهاست موجب نشده كه طراحان از استفاده از آنها چشم پوشي كنند 
 .آنها براي ساختمان وجود دارد قابل مقايسه با هزينه اوليه آنها نمي باشد

 عملكرد نوع نماي متحرك با توجه به هدف كاربردي
كنترل ميزان حرارت وارده به ساختمان به ميزان دلخواه  • )حرارت خورشيدي(كنترل دما  •

 كاربران
 درصد 50سرمايشي ساختمان تا كاهش بار  •

 كنترل ميزان روشنايي روز • كنترل روشنايي •
 كنترل انرژي حرارتي •

 كاهش استفاده از انرژي و خنك كننده هاي مكانيكي • تهويه طبيعي •
 كنترل ميزان نوسانات درجه حرارت در داخل فضا •
 خنك سازي جرم كلي ساختمان •

كردن مصرف انرژي  مديريت انرژي، كاهش دادن و منطقي • توليد انرژي •
با تامين انرژي ساختمان  بوسيله صفحات فتوولتائيك 

 نصب شده بر روي پوسته متحرك
 )1395 سال كريمي، احمدنژاد آصفي،(: نگارنده برگرفته از: ماخذ ،عملكرد انواع نماهاي متحرك هوشمند با توجه به نوع كاربرد آنها: 4جدول
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Abstract: 

Population growth in recent decades and the increasing consumption of non-
renewable energy sources and the high cost of energy as well as the 
consequences of energy consumption on the environment, caused that human 
tendency seeks to use less and cleaner energy. Science of architecture is no 
exception and architects have always been thinking about designs with the 
highest performance with very low energy consumption. Since the energy 
consumption of buildings is higher than the transport and industry sectors, 
Therefore utilizes innovative design strategies can minimize the energy 
consumption. Shell building is one of the major parts of buildings that has highest 
share in communication with the interior and exterior environments for this 
reason, any changes in the external environment and the interior can impact 
from building shell. One of the ways to reduce energy consumption is smart 
buildings, especially smart shell of the buildings. Smart shell is a flexible facade 
that reacts to its surroundings and acts in order to optimize interior space and 
provides improved conditions such as user comfort, the amount of incoming light, 
natural ventilation, acoustics and so on. In this paper have been discussed about 
advantages and disadvantages of smart kinetic facades and 4 application 
categorize: smart kinetic façade and temperature control, smart kinetic façade 
and lighting control, smart kinetic façade and natural ventilation and energy 
production. In each of category one example of smart buildings are fully 
investigated and at end of the paper the types of the movement patterns of these 
façades categorized in a table. 

 


