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        چكيده :چكيده :چكيده :چكيده :

 از ناشي آلودگيهاي و انرژي رويه بي مصرف با همراه ، شهري زندگي و افزايش به رو جمعيت ما، روزگار در

 و مهندسان توجه مورد همواره نگري آينده و بيني پيش ميباشد طبيعت حفظ در بزرگ معضلي ، انسان فعاليتهاي

 قرن معماري تاريخ مرور با پردازند. مي آينده در آنها از استفاده ابزارهاييبراي توليد و تحقق به كه است بوده پژوهشگران

 ساخته دوران در كه تكنولوژيهايي و مصالح وسيله به عموما اين آينده كه ديد خواهيم نگري، آينده زمينه در گذشته

 هوشمند مصالح .هستند هوشمند مصالح ، تكنولوژيها و مصالح اين جديدترين از يكي جمله از ميشود. تعريف شد، خواهد

 كمك با .ميدهند نشان واكنش محيط، تغييرات اثر بر و دارند محيطي شرايط با تطابق در سعي كه هستند مصالحي ،

 پيرامون محيط با تبادل در را خود شكل و اندازه رنگ، بود قادرخواهند كه هستند بناهايي آينده بناهاي هوشمند، مصالح

 زيست محيط با سازگارتر ماهيتي كه پربازدهي مصالح چنين از پايدار، ساختمانهاي طراحي نگرش در دهند. تغيير خويش

 سعي اي كتابخانه مطالعات براساس مقاله اين در لذا ميشود. استفاده ، ميشود ساختمان مفيد عمر افزايش سبب و داشته

  است. گرديده بنا در آنها از استفاده مزاياي و ،عملكرد هوشمند مصالح معرفي بر

  

 

  آينده. هاي ساختمان ، نوين فناوري هاي  ، هوشمند معماري ، هوشمند مصالح واژه هاي كليدي :واژه هاي كليدي :واژه هاي كليدي :واژه هاي كليدي :

  

  

        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه - - - - 1111

ميشود كه مهندسان اشيا مورد استفاده ما در آينده طراحي هيچ گاه به وضعيت موجود راضي نشده است و هر چند فرض 

را توليد ميكنند ، ولي در واقع اين طراحان هستند كه همواره چگونه ي به نظر رسيدن آينده را  تعيين مي نمايند ؛اگر به 

شده است. تا  گذشته برگرديم خواهيم ديد كه آينده اغلب به واسطه مصالح و فناوري هايي كه ممكن است آنرا بسازند تعريف

در  .شد پيش بيني هاي آينده انجام گرفت از اين رويداد ها اثري ديده نمي زمينههاي مشتركي در شپيش از مدرنيسم كه تال



 

كه  نمودنديك گروه از معماران ايتاليايي جوان ،(بيانيه معماري فوتوريست ) را منتشر كردند . آنها بيان  1914واقع در سال 

معماري محاسبه ، جسارت و سادگي است . معماري بتن مصلح ،آهن ،شيشه، مقوا ، بافته هاي فيبري را ،  فوتوريستمعماري 

ساختند . بتن پر طرفدار ترين مصالح مورد استفاده مدرنيست ها بود. لوكوربوزيه با در  مصالح سنتي بود را ممكن مي جايگزين

ورت (ماشيني براي زندگي) تعريف كرد و نه سال بعد باك مينستر خانه براي آينده را به ص 1920نظر گرفتن فناوري در سال 

فولر طرح هاي خود از ماشين زندگي (خانه ديماكسيون )  را منتشر ساخت . خانه هايي كه  آخرين مصالح صنايع را به نمايش 

فروانامل اشاره نمود - نه آرمكوميگذاشتند به سرعت افزايش يافتند از آن جمله ميتوان به خانه ماسونيت ، خانه استراستيل ؛ خا

ه ميشود كه همواره رابطه تنگاتنگ و دبعد از جنگ جهاني دوم اولين خانه الست روم پيش ساخته پديدار شد بنابر اين مشاه

نوعي پيوند تاريخي ناگشودني بين مصالح ساخت ومعماري وجود داشته است  تا اينكه در قرن بيستم ،نقش مصالح تكنولوژي 

ميالدي استفاده از مصالح با توجه به رفتارها  21معماري اهمييت بيشتري يافت . ميتوان گفت هم اكنون در آغاز قرن ها در 

وخصوصيات پايه اي آنها انتخاب ميشود نه به دليل عملكرد و چگونگي اجراي آنها ، امروزه با ديد آينده نگري كه معماري 

توسعه وگسترش مصالح هوشمند در حيطه دانش معماري  دد به زودي شاهوسيستم  هاي ساخت از سوي معماران وجود دار

در كشور خواهيم بود پس شناخت و پي بردن به مشخصه هاي مصالح و كاربرد آنها در دنياي امروز امري اجتناب ناپذير 

  مينمايد . 

  

        بيان مساله و ضرورت تحقيق :بيان مساله و ضرورت تحقيق :بيان مساله و ضرورت تحقيق :بيان مساله و ضرورت تحقيق :- - - - 2222

سازي مصرف انرژيهاي تجديد  رف منابع تجديد ناپذير و بهينهيكي ازمهمترين مباحث درحوزه پايداري محيطي تقليل مص

دهند حوزه  درصد ازكل انرژي توليد شده دركشور را به خود اختصاص مي40ها مصرف بيش از نجا كه ساختمانآباشد از پذير مي

اي ساختمان دركنترل ه محيطي معماري پايداراهميت بسزايي درتوسعه پايدار كشور دارد ازطرف ديگر باتوجه به اهميت پوسته

سايش حرارتي آتبادل حرارتي بين درون و بيرون بنا مصالح بكاررفته درآنها داراي اهميت بسيارزيادي درايجادشرايط 

هاي  باشد براين اساس يكي ازمهمترين راه كارها درجهت دستيابي به معماري پايدارمحيطي شناخت فناوري درساختمان مي

ها به منظور بكارگيري مواد و مصالحي است كه موجب كاهش مصرف انرژي و همچنين تامين نوين و مزاياي استفاده ازآن

شود كه نقش آنها را در ايجاد  سايشي مطلوب براي ساكنان ساختمان گردد. اهميت مواد هوشمند هنگامي مشخص ميآشرايط 

  .دهند سازگار و كنترل شده را تشكيل مي هاي حسگر، هاي سازگارتر در نظر آوريم. اين مصالح اساس كار ساير سيستم سيستم

  

        اهداف تحقيق :اهداف تحقيق :اهداف تحقيق :اهداف تحقيق :- - - - 3333

هدف نهايي، ساخت موادي با هوشمندي مواد موجود در طبيعت است. با ايجاد خواص مورد نظر در سطح مولكولي، 

 هاي هوشمند موجود را ايفا، كنند. يك سيستم ساختماني هوشمند توان مواد ابر هوشمند ساخت كه قادرند نقش نظام مي

اثر بارهاي باد و زلزله را  HVACتواند عالوه بر كنترل سيستم ايمني، انتقال بار، گرمايش، تهويه مطبوع و  پيشرفته مي

هاي ضد ارتعاش را در مقابل نيروهاي محرك خارجي به كار اندازد. با عرضه مواد هوشمند  گيري نموده و سيستم اندازه

  ها و امكانات نو در اختيار مهندسان و طراحان قرار خواهد داد. توانمندي

        پرسش تحقيق :پرسش تحقيق :پرسش تحقيق :پرسش تحقيق :----



 

  سبك زندگي با انرژي كارآمد تر ميشود ؟ آيا آشنايي با معماري هوشمند باعث ايجاد يك

        روش شناسي تحقيق : روش شناسي تحقيق : روش شناسي تحقيق : روش شناسي تحقيق : ----

اين پژوهش بر اساس مطالعات كتابخانه اي   و مشاهدات غير مستقيم انجام شده است به طوري كه نگارندگان با مطالعه كتاب 

  ها و مقاالت به بيان معنا و اصول و اهداف معماري هوشمند پرداخته اند 

        پيشينه تحقيق:پيشينه تحقيق:پيشينه تحقيق:پيشينه تحقيق:- - - - 4444

اسكودك در كتاب  مصالح هوشمند و فناوري هاي جديد طي تحقيقات خود در شناخت  دانيل ال ميچل آدينگتون، دي

مصالح ساختماني و آگاهي از نحوه توليد ، محل استفاده ، چگونگي كاربرد آن در احداث بناهاي مسكوني ،اداري و صنعتي و 

نظر كيفي و مقاومت در مقابل عوامل جو براي دست اندر در كاران  همچنين آشنايي با روش هاي آزمايش انواع مصالح از نقطه

و همچنين در مقاله  دكتر يوسف گرجي مهلباني و خانم الناز حاج ابوطالبي تحت عنوان  .ساختمان سازان امري حياتي است

 در حاضر حال در مصالح هوشمند و نقش آن در معماري در فصل نامه مسكن و محيط روستا به اين نتيجه رسيدند كه ما

 با قادرند و دارند اكولوژيكي رفتار كامال از كه متعددي درجات با هايي ساختمان هستيم؛ ها ساختمان بعدي نسل آستانه

 غير و مستقيم تغييرات برابر در جديد مناسب، تكنولوژي (Hi-Tech) عملكرد و سازگار مصالح از هوشمندانه گيري بهره

 براي را جديدي وظايف اين نوآوريها . دهند تطبيق مناسب شرايط با را خود و دهند نشان واكنش خود پيرامون مستقيم

 لذا . گيرند بكار هاي خود درطرح را آنها و نمانده عقب تكنولوژي سرعت پر قافله از كه كند مي ايجاد معماران و طراحان

 هاي ساختماني پروژه در آنها رفتار و بكارگيري نحوه آن از مهمتر و آنها عملكرد و هوشمند مصالح معرفي مقاله، اين در

  .اند درآمده اجرا به پيشرفته كشورهاي در كه باشد مي اصلي هدف

  

        مفاهيم هوشمندي:مفاهيم هوشمندي:مفاهيم هوشمندي:مفاهيم هوشمندي:- - - - 5555

        .تعريف هوشمندي : .تعريف هوشمندي : .تعريف هوشمندي : .تعريف هوشمندي : 1111- - - - 5555

) همه براي تعريف ساختارها ومصالحي به كارمي روند كه Adaptive)، حساس(Smart)، باهوش(intelligentهوشمند(

  ) بوده وتوانايي سازگاري باتحريكات خارجي مانند بارها وتحريكات محيط رادارند.Actuatorsها ( ومحركشامل حسگرها 

  

        معماري هوشمند :معماري هوشمند :معماري هوشمند :معماري هوشمند :    ....2222- - - - 5555

با استفاده از  دستاورد هاي مصالح هوشمند يك شي (ساختمان ) در زمانها و مكان هاي مختلف ميتواند رفتار هاي 

تئوري هاي شناخت مواد به طور كلي دگرگون ميشوند  در وواقع مصالح هويت ثابت خود را  از   .وتي از خود نشان دهدامتف

ديگر معماري تعريف محدودي در زمان و مكان نخواهد داشت يك ساختمان هوشمند ،ساختماني است كه  دهند و دست مي

ي رسيدن به اين ساختمان ،مصالح هوشمند خود فكر ميكند و با سنجيدن نياز هايش در جهت  رفع آن گام بر ميدارد . برا

نظور صرفه جويي در ـه ساختمان به مـد در پوستـاح هوشمنـاستفاده از مص ، 1390(مهرگان ،ساحره، .ستندـدم و موثر ترين هـاولين ق

  مصرف انرژي)

  

        . ساختمان هوشمند . ساختمان هوشمند . ساختمان هوشمند . ساختمان هوشمند 3333- - - - 5555



 

براي ساكنانش فراهم ميكند اين سيستم ها ط زيستي كار آمد  و راحت يهوشمند ، مح نسيستم هاي موجود در ساختما

دهند . با  در يك ساختمان هوشمند به طور يكپارچه عمل كرده و وسايل مختلف را در ارتباط و اثر متقابل با يكديگر قرار مي

ي يك اين سيستم ميتوان ارتباطات ، كارهاي دفتري وكنترلي ساختمان را با استفاده از يك شبكه رايانه اي جامع به عهده 

  ) 87: 1386( نجفي مطيعي ، مديريت هوشمند سپرد .

از نظر گروه هاي مختلف تخصصي در جهان ، تعاريف و تعبير هاي متفاوتي  براي ساختمان هاي هوشمند  ارائه  شده است  

نوع گستردگي  هب ههمچنين  شهر هاي هوشمند و مجامع مرتبط بسياري در اين خصوص وجود دارند كه هر كدام  با توج

   .نمايند حوزه عمل خود   تعاريف خاصي در اين خصوص ارائه مي

يك ساختمان هوشمند آميزه اي است از (در تورنتو تصريح كرد كه:  1985سمپوزيوم بين المللي معماري در سال 

اين دو ويژگي  داشتنستا با به همراه مديريتي بدون نقص كه در اين را  )ابداعات خواه اين ابداعات تكنولوژيك با شد يا خير

سرمايه صرف شده تا حد زيادي باز گردد اين تعريف عالوه بر لزوم وجود ابداع و نوآوري و استفاده از تكنولوژي  اين موضوع را 

نيز  ياد آوري ميكند كه يكي از اهداف ساخت ساختمان هاي هوشمند  ، اين است كه ساختمان هايي ساخته شوند كه هرچه 

ي در بر ژرف شده است برگردانند كه اين سرمايه  مسائل مختلفي را از جمله انرصمايه اي را كه در ساخت و ساز بيشتر سر

  .ميگيرد

  

        گي هاي مصالح و سامانه هاي هوشمند :گي هاي مصالح و سامانه هاي هوشمند :گي هاي مصالح و سامانه هاي هوشمند :گي هاي مصالح و سامانه هاي هوشمند :ژژژژ. وي. وي. وي. وي4444----5555 

تاثير مند را به صورت موادي تعريف ميكنند كه قابليت به خاطر سپردن ساختارهايي را دارند و تحت شناسا مواد  هو

و مواد  االمعارف فناوري شيمي تعريف كاملتري ارائه داده است : ساختاره هكنند  . داير محرك هاي خاص از آنها تبعيت مي

 سپسمند ، پديده هايي هستند كه رويداد هاي محيطي را حس ميكنند ، اطالعات حسي را مورد پردازش قرار ميدهند و شهو

برد هدفمند  مصالح ، ايده كامال جديدي در معماري است چرا كه در رشته ما به ندرت بر محيط اثر ميگذارند در واقع  كار

توانند  نقش موضعي و بي واسطه ايفا كنند . عالوه بر اين كاربرد گزينشي مصالح به يك پاسخ و  تصور ميشود كه مصالح مي

ه فرد ترين جنبه هاي اين مواد و سامانه ها ، بعملكرد واحد اشاره دارد و نه الزاما به يك مصالح واحد . پس شايد  منحصر 

خالل رفتارشان كشف كرد. مواد و سامانه هاي هوشمند ، اعم از اينكه مولكول ماده،  در مفاهيمي نهفته باشد كه ميتوان آنها را

  تركيبي از مواد ، مواد گرد هم آمده يا حتي يك سامانه باشند ، خواص زير را از خود نشان ميدهند :

  دهند مي نشان واكنش خود از موقع به آنها عت : عت : عت : عت : سرسرسرسر    ----

  دهند مي نشان واكنش محيطي رويداد يك از بيش به آنها ::::بودنبودنبودنبودن موقتيموقتيموقتيموقتي    ----

  بيروني تا است دروني بيشتر مصالح و مواد هوشمندي: : : : بكاراندازيبكاراندازيبكاراندازيبكاراندازي خودخودخودخود    ----

  است بيني پيش قابل و صريح آنها واكنش ::::گزينشگريگزينشگريگزينشگريگزينشگري    ----

  . دهد مي رخ موضعي ، كننده فعال رويداد به نسبت واكنش    ::::هدفمنديهدفمنديهدفمنديهدفمندي    ----

 خاص ويژگي دليل به اين و شوند مي شناخته نيز پذير تطبيق و پذير انعطاف مصالح عنوان تحت هوشمند مصالح

 شده معرفي زير در كه فيزيكي و شيميايي تاثيرگذار باشد متغيرهاي مي محيطي شرايط با خود نمودن تنظيم در آنها

   دهند مي نشان العمل عكس خود از آنها برابر در هوشمند مصالح كه هستند محركهايي ، اند

   بخش فرابنفش و مرئي اشعه الكترومغناطيسي:  UV نور و اشعهنور و اشعهنور و اشعهنور و اشعه----

   نمايد مي ايجاد انسان بدن مثل فيزيكي سيستم يك كه دمايي تغييرات :::: دمادمادمادما    ----

  ناحيه يك در شده ايجاد فشار اختالف ::::فشارفشارفشارفشار    ----

   الكتريكي بار يك پيرامون شده ايجاد ميدان :::: الكتريكيالكتريكيالكتريكيالكتريكي ميدانميدانميدانميدان    ----



 

  متحرك الكتريكي بار يك يا ربا آهن يك پيرامون شده ايجاد ميدان :::: مغناطيسيمغناطيسيمغناطيسيمغناطيسي ميدانميدانميدانميدان    ----

        آب مثل خاص شيميايي تركيب يا عنصر يك حضور :::: شيمياييشيمياييشيمياييشيميايي محيطمحيطمحيطمحيط -

        

  . طبقه بندي مصالح هوشمند :. طبقه بندي مصالح هوشمند :. طبقه بندي مصالح هوشمند :. طبقه بندي مصالح هوشمند :5555- - - - 5555

 : جمله از ، آنها خصوصيات به توجه با مصنوعي و طبيعي ، سنتي از اعم موجود ساختماني مصالح كلي طور به

 در اما .شوند مي بندي طبقه ... و محيطي اثر ، فيزيكي و مكانيكي خواص ، شيميايي تركيب ، بافت ، ظاهري:  نمود

 دادن تميز به ويژه طور به كه ديگري خواص ، فوق هاي مشخصه داشتن نظر در بر عالوه هوشمند مصالح بندي طبقه

است در واقع  طبقه بندي مصالح هومشمند بر پايه پنج   شده لحاظ نيز شود مي مربوط سنتي ازمصالح هوشمند مصالح

   .ويژگي اصلي در معماري بعني سرعت ، چند گانگي ، خودگرداني ، گزينشگري و هدفمندي آغاز ميشود

  دسته بندي  زير را ارائه كنيم :گي ها را با گروه بندي اين مواد همراه كنيم انگاه ميتوانيم ژاگر وي

        قابليت تغيير خواص قابليت تغيير خواص قابليت تغيير خواص قابليت تغيير خواص     ----

        قابليت تبادل پذيري قابليت تبادل پذيري قابليت تبادل پذيري قابليت تبادل پذيري     ----

        چند ساختاري بودن موقعيت / اندازه چند ساختاري بودن موقعيت / اندازه چند ساختاري بودن موقعيت / اندازه چند ساختاري بودن موقعيت / اندازه ----

ميتوان از اين ويژگي ها براي بهبود بخشيدن به خواص ماده در جهت هماهنگي بيشتر با شرايط متغيير : : : : بازگشت پذيري بازگشت پذيري بازگشت پذيري بازگشت پذيري     ----

        محرك هاي وارده يا بهبود رفتار خاص از ماده براي ثابت نگه داشتن شرايط وضعي  يكنواخت در محيط بهره برد . 

كه بيشترين قابليت كاربرد در حوزه هاي معماري را دارا مواد با خواص متغير ، گروهي از مواد هوشمند هستند تغيير خواص :تغيير خواص :تغيير خواص :تغيير خواص :    ----

ر محيط يميباشند خواص اين مواد (شيميايي ، گرمايي، مكانيكي،مغناطيسي، بصري يا الكتريكي ) در واكنش به شرايط تغي

ورميك ها ، ير رنگ دهنده مانند ترموكيماده تغيير ميكند از جمله  مواد موجود در اين گروه ميتوان به تمامي مواد تغ

الكتروكورميك ها  ، فتوكورميك ها و... اشاره نمود . در اين مواد تغيير محيط (تا بش اشعه هاي خورشيدي دماي سطح  ) يا 

ي به ماده (ولتاژ،جريان برق ) بر جذب طيفي اشعه هاي الكترو مغناطيسي مرئي توسط ملكول ها يا سطح ژورود مستقيم انر

         .ير ميدهديآن را تغدروني ماده اثر ميگذارد و 

ي گروه بعدي مواد هوشمند هستند . انتظار ميرود اين مواد نفوذ گسترده اي در حوزه ژمواد تبادل كننده انر تبادل انرژي :تبادل انرژي :تبادل انرژي :تبادل انرژي :    ----

ناميده شوند ،  بر اساس قانون اول ترموديناميك ، انرژي » اصل اول «هاي معماري داشته باشند اين مواد كه ميتوانند مواد 

جهت ايجاد يك انرژي خروجي ، به حالت ديگري تبديل ميكنند . هر چند راندمان  مواد هوشمند  مانند فتوولتاييك ورودي را 

ها و ترموالكترويك ها معموال فن آوري رايج تر ، در زمينه ي بقاي انرژي كمتر است ولي امكان بهره برداري از انرژي آنها بسيار 

ي از جمله پيزوالكتريك ها ، پيروالكتريك ها و رژياري از موارد  هوشمند تبادل كننده انبيشتر مي باشد  به عنوان مثال  در بس

طه ي مستقيم بين انرژي ورودي و خروجي ، اين مواد را به حس گرمايي محيطي بسيار خوبي تبديل نموده بفتوولتائيك ها ، را

  است .

ي بازگشت پذيري با دو سويه ااز ويژگي ه يباال ، داراي يك  بسياري از مواد متعلق به دو گروهبازگشت پذيري /جهت داري : بازگشت پذيري /جهت داري : بازگشت پذيري /جهت داري : بازگشت پذيري /جهت داري : ----

 ،بودن ميباشند  اكثر مواد مبدل الكترسيته  ميتوانند  حالت انرژي خروجي و ورودي خود را معكوس سازند به عنوان مثال

اعمال جريان ، تغيير شكل  برخي از مواد پيزوالكتريك ، با اعمال كشش، جريان الكتريكي توليد مينمايند و همچنين ميتوانند با

موادي كه به صورت دو جهته  خواص خود را تغيير ميدهند و يا تبادل  انرژي ميكنند ، اين امكان را ايجاد مينمايند كه  هدهند

 .رات موقتشان نيز مورد بهره برداري بيشتر قرار گيرديتغي ي هاي ورودي و خروجي با خواصشان،ژبه  جاي استفاده صرف  از انر

داشتن  هنكه تغيير فاز در چه جهتي روي دهد  ميتوان در يكنواخت نگاآبسته به  ويژگي جذب انرژي موا د تغيير فاز دهنده را ،

محيط و يا آزاد كردن انرژي به محيط به كار برد طبيعت دو سويه ي آلياژهايي با حافظه ي شكلي را ميتوان در ساخت 



 

يگزين اجزايي نمود كه خود  اورد استفاده قرار داد و بدين ترتيب ميتوان اين مواد را جبردي مرمحصوالت قابل تغيير با چند كا

        از بخش هاي بسياري تشكيل شده اند .

بدون در نظر گرفتن نوع مواد هوشمند يكي از اصلي ترين ويژگي هاي متمايز كننده ي اين مواد از مواد موقعيت/اندازه :موقعيت/اندازه :موقعيت/اندازه :موقعيت/اندازه :    ----

عملكرد موضعي آنها  ميباشد با حذف يا كاهش شبكه هاي انتقال انرژي ثانويه ، اجزاء  سنتي چند ساختاري بودن ، ابعاد و

ابد . سازه يا ي اضافي و در برخي موارد حتي با بسته بندي و اتصال  نيرو به ماده ،اندازه ي ماده در بخش هاي فعال  كاهش مي

تار مشابه  از جنس مواد سنتي تر، بسيار كوچكتر است جزئي كه از ماده ي هوشمند ساخته شده باشد ، نه تنها نسبت به ساخ

بلكه به زير ساختار هاي پشتيباني كننده كمتري نيز، نياز دارد بنابراين شي حاصل را ميتوان در كارامد ترين موقعيت ممكن 

ايي با كارايي باال  نصب كرد . ابعاد كوچكتر به اضافه تغيير خواص و تبادل انرژي به صورت بالواسطه اين مواد را به حسگره

تبديل نموده است بعالوه اين مواد ، به عنوان حسگر، بر محيط مورد اندازه گيري اثر كمتري ميگذارند و به تنظيم درجه بندي 

        )74: 1390(دي.ميچل آدينگتون ،دانيل ال.اسكودك،از دارند يكمتر نيز ،ن

        

        

  : . مشخصه هاي نوع ماده هوشمند. مشخصه هاي نوع ماده هوشمند. مشخصه هاي نوع ماده هوشمند. مشخصه هاي نوع ماده هوشمند6666- - - - 5555

  كلي مواد هوشمند مذكور را با عناوين مواد نوع اول و نوع دوم مشخص مينماييم .در اين بخش دو گروه 

نوع اول: اين مواد در  واكنش به تغيير شرايط در محيط پيرامونيشان ، يكي از خواص خود (شيميايي،  -

  ارجي اي نياز ندارند .ند و براي اين كار به هيچ نظارت  خهد مكانيكي،بصري،الكتريكي،مغناطيسي يا گرمايي) را تغيير مي

نوع دوم : اين مواد يا ابزار ، براي تاثيرگذاردن بر وضعيت نهايي مطلوب ،حالت انرژي را از يك شكل به شكلي ديگر تغيير  -

ن در استفاده متداول  خود از اين مواد ، معموال با ان به صورت كلي به عنوان يكي  از محصوالت اين حاميدهند مهندسان وطر

  نحوه استفاده عملي از اين  مواد ميباشند  اًيك ماده هوشمند برخورد ميكنند. علت اين امر عمدتگروه و 

  

  : نمونه هاي مواد هوشمند نوع اول و دوم متفاوت نسبت به محرك هاي ورودي و خروجي1جدول شماره 

  خروجي  ورودي  نوع ماده هوشمند

  نوع اول تغيير خاصيت دهنده

  ترموكروميك ها

  فوتوكروميك ها

  مكانوكروميك ها

  كموكروميك ها

  الكتروكروميك ها

  كريستال هاي مايع

  ذرات معلق

  الكترورئولوجيكال

  مگنتورئولوجيكال

  اختالف دما

  تابش(نور)

  تغيير شكل

  تراكم شيميايي

  اختالف پتانسيل الكتريكي

  اختالف پتانسيل الكتريكي

  اختالف پتانسيل الكتريكي

  الكتريكياختالف پتانسيل 

  اختالف پتانسيل الكتريكي

  تغيير رنگ

  تغيير رنگ

  تغيير رنگ

  تغيير رنگ

  تغيير رنگ

  تغيير رنگ

  تغيير رنگ

  سختي/چسبندگي

  سختي/چسبندگي

  نوع دوم مبدل انرژي



 

  الكترولومينست ها

  فوتولومينست ها

  كمولومونيست ها

  ترمولومونيست ها

  ديودهاي مينر

    فوتوولتائيك ها  

  اختالف پتانسيل

  تابش

  تراكم شيميايي

  اختالف دما

  اختالف پتانسيل الكتريكي

  

  نور

  نور

  نور

  نور

  نور

  

  نوع دوم مبدل انرژي (بازگشت پذير )

  پيزوالكتريك

  پيروالكتريك

  ترمورالكتريك

  الكترورستريكتيو

  مگنتورستريكتيو

  تغيير شكل

  اختالف دما

  اختالف دما

  اختالف پتانسيل الكتريكي

  ميدان مغناطيسي

  اختالف پتانسيل الكتريكي

  اختالف پتانسيل الكتريكي

  اختالف پتانسيل الكتريكي

  تغيير شكل

  تغيير شكل

 75، 1390مأخذ:ديسيچل آدينگتون، 

  

  

  

        .شيشه ها:.شيشه ها:.شيشه ها:.شيشه ها:7777- - - - 5555

        اپتيكال:اپتيكال:اپتيكال:اپتيكال:- - - - يشه الكترويشه الكترويشه الكترويشه الكتروشششش    ----

موفق فناوري فيلم هاي نازك در حيطه ي طراحي است . شيشه براي استفاده اپتيكال نمونه ي خوبي از كاربرد -شيشه الكترو

استفاده نمود » ه گرم شدهششي«به عنوان يك عايق  الكتريكي شهرت دارد . در معماري از اين فناوري ميتوان براي ايجاد 

  (دي.ميچل آدينگتون ،دانيل ال.اسكودك، مصالح هوشمند فناوري  هاي جديد )

  

        ييك:ييك:ييك:ييك:شيشه ديكروشيشه ديكروشيشه ديكروشيشه ديكرو    ----

ري از خود نشان ميدهد يشي  يا زاويه بيننده ، در برابر بيننده رنگ متغيببه واسطه زاويه ي نور تاديكروييك يك ماده ي 

انتظار باشند در بال هاي رنگارنگ سنجاقك ها ، پرهاي پرنده از م گيري دور شاين تغيير رنگ هاي متنوع ميتوانند به شدت چ

  مشابهي از مدتها پيش ديده شده اند. يسطح آب جلوه هاي بصر ر رويروغن موجود بهاي خاص و يا در اليه هاي 

  

        شيشه نقش دار سه بعدي :شيشه نقش دار سه بعدي :شيشه نقش دار سه بعدي :شيشه نقش دار سه بعدي :    ----

در حال حاضر از اين  شيشه ها به منظور ايجاد  جلوه هاي نوري و ديگرموارد مربوط به نور پردازي استفاده مي شود 

هستند از پيش در زير ساختار سطح ماده حك ميشوند و   موال به شكل نقش هاي نوريعتاثيرات نوري  مورد نظر كه م

هنگامي كه نور از ماده عبور ميكند در واقع دوباره نمايش داده ميشوند . اين موارد در عملكرد هاي مربوط به نورپردازي به 

خش كن ها رايج ميتوان  عنوان نور پخش كن كاربرد رو به افزايش يافته اند . چراكه بر خالف نورپراكني غير قابل كنترل نورب

  اين سطوح را به گونه اي طراحي نمود كه نور را  به صورت ويژه اي منتشر كند. 

  

  

        انواع ديگري از شيشه ها:انواع ديگري از شيشه ها:انواع ديگري از شيشه ها:انواع ديگري از شيشه ها:    ----



 

ميتوان شيشه ها را نيز به روش هاي بسيار متفاوتي  پوشش داد تا خواص ويژه اي از خود بروز دهند  بدين ترتيپ به 

محصوالتي مانند شيشه هاي ضد انعكاس يا روشن كننده دست يافت و هم چنين ميتوان كمك فناوري پليمر ميتوان  به 

  شيشه هايي با خواص گرمايي ويژه (شيشه با پوشش هاي بازتابي) را به سادگي توليد نمود .

  

  

        گلوله هاي تغيير فاز دهنده :گلوله هاي تغيير فاز دهنده :گلوله هاي تغيير فاز دهنده :گلوله هاي تغيير فاز دهنده :    ----

ي مقادير زيادي انرژي به واسطه ي تاثير اين محصوالت با هدف كاربرد در معماري ايجاد شده اند . ذخيره و آزاد ساز

تغيير فاز كاربرد اين مواد در كمك به كنترل و حفظ محيط هاي حرارتي يك ساختمان را ممكن ساخته است . در طي تالش 

براي يافتن روشي موثر دراستفاده از قابليت هاي  تغيير فاز در محصوالت ساختماني  رايج ، تجربيات متعددي  صورت گرفته 

ن جمله در زمينه  محصوالت تخته ديوار اشاره نمود اين گلوله ها را ميتوان در ديوار ها  و كف هاي معمولي  جاي آست كه از ا

داد به ويژه در رابطه با روش هاي گرمايشي تابشي از كف بسيار كارآمد هستند . روش هاي  رايج دفن لوله هاي آب گرم در 

تاخيرمربوط به ذخيره و آزاد سازي گرما در بتن ها ،ميتوانند مشكل ساز باشند. بتن به  كف هاي بتني ، به علت مشكالت زمان

كندي سرد و گرم ميشود  و متعاقبا گرما نيز معموال در زمان نا مناسب آزاد ميشود . گلوله هاي تغير فاز دهنده  پوشينه دار 

                                                                                             .ميتوانند در زمان مناسب تري واكنش نشان دهند 

  

  

    :پنجره هاي هوشمندپنجره هاي هوشمندپنجره هاي هوشمندپنجره هاي هوشمند----

براي هر سامانه اي كه به نظر مي رسد سطحي تعامل كننده و متغير دارد ، بدون توجه به » پنجره ي هوشمند«عبارت 

اين كه سطح يك پنجره واقعي يا مجازي يا داخلي يا خارجي است بكار مي رود . پنجره هاي هوشمند معموال يك يا چند 

  نمونه از عملكردهاي زير را ارايه مي دهند . 

  رل انتقال نور   ـ كنت

  ـ كنترل انتقال حرارت 

  ـ كنترل جذب گرما 

  

  : پنجره هاي هوشمند2جدول شماره 

  انرژي ورودي  نتيجه گرماي داخلي  نتيجه بصري داخلي  واكنش طيفي  نوع سامانه

  فوتوكروميك
  شفاف تا شفاف

  باالUVعبور در سطوح 

كاهش در شدت ولي 

  همچنان شفاف
 UVتابش   كاهش در عبور تابشي

  گرماكاهش در تابش هاي كاهش در شدت ولي شفاف تا شفاف عبور در   ترموكروميك



 

  ماخذ: دي.ميچل آدينگتون ،دانيل ال.اسكو

  

  

        پيشرفت اخير:پيشرفت اخير:پيشرفت اخير:پيشرفت اخير:    - - - - 6666

        ديوار هاي خود پاك شونده:ديوار هاي خود پاك شونده:ديوار هاي خود پاك شونده:ديوار هاي خود پاك شونده:    ----

انواع آالينده سمي خطرناك را براي شهر نشينان   از،هجومي شكوفايي جمعيت و روند شهري شدن پس از انقالب صنعتي 

سراسر جهان به همراه اورده است و از اين رو دانشمندان همواره در پي يافتن راهكارهاي جديد براي كاهش انتشار آالينده ها 

د اين مواد گي جوامع ساكن در شهر هاي بزرگ  و كاهش آلودگي هوا در آنها كمك كندتوام با ايجاد شرايط بهتر براي زن

  . قادرند به هنگام قرار گيري در معرض نور خورشيد يا باران آلودگي ها را بشويند و در خود حل كنند

        بتن خود ترميم كننده :بتن خود ترميم كننده :بتن خود ترميم كننده :بتن خود ترميم كننده :

انشگاه ميشگان نيز دست به تهيه بتني زدند كه قابليت ترميم خود را دارد . اين نوع بتن در اثر بارگزاري قابليت دپژوهشگران 

  .يي با مقياس ميكرومتر پيدا ميكندبه جاي تعداد كم ترك هاي  بزرگ تعداد بسيار زيادي ترك ها دن داشته وشخم 

  

  

  چند نمونه از ساختمان هايي كه از مصالح هوشمند در آنها استفاده شده استچند نمونه از ساختمان هايي كه از مصالح هوشمند در آنها استفاده شده استچند نمونه از ساختمان هايي كه از مصالح هوشمند در آنها استفاده شده استچند نمونه از ساختمان هايي كه از مصالح هوشمند در آنها استفاده شده است

  
 موزه هنر هاي مدرن مونيخ استفاده از شيشه هاي فتوكروميك در پوشش نماموزه هنر هاي مدرن مونيخ استفاده از شيشه هاي فتوكروميك در پوشش نماموزه هنر هاي مدرن مونيخ استفاده از شيشه هاي فتوكروميك در پوشش نماموزه هنر هاي مدرن مونيخ استفاده از شيشه هاي فتوكروميك در پوشش نما

 

  (دماي باالي سطح)  عبوري  همچنان شفاف  باالIRسطح 

  ترموتروپيك
شفاف تا مات عبور در 

  دماهاي باال و پايين

كاهش در شدت مرئي 

  بودن ،مات شدن

عبور در دماهاي باال و 

پايين تابش هاي پراكنده 

  و رسانش

گرما (دماي باال /يا پايين 

  سطح)

  الكتروكروميك

شفاف تا شفاف عبور در 

منطقه طول موج كوتاه 

  (آبي)

  كاهش در شدت
كاهش متناسب در تابش 

  هاي عبوري
  پالسهاي ولتاژ تا جريان

  كريستال مايع
عبور دهي شفاف تا مات در 

  نور مرئي،مات شدن

حداقل كاهش در شدت 

  كاهش

حداقل تاثير بر تابش 

  هاي عبوري
  ولتاژ

  عبور دهي شفاف تا مات  ذرات معلق
كاهش در شدت مرئي 

  بودن،مات شدن

حداقل تاثير بر تابش 

  هاي عبوري
  جريان



 

  

  و سلول هاي خورشيديLED از مصالح هوشمند ساطع كننده نور هتل هبيتات اسپانيا استفاده

  

  اپتيكال -اداره مركزي كمپاني شانل استفاده از مصالح هوشمند تغيير رنگ دهنده شيشه هاي الكترو
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 مديريت سيستمهاي از استفاده و است ساختمان بخش در كشور كل مصرفي انرژي از اي عمده بخش كه آنجا از

 هزينه و گردد مي انرژي مصرف كردن بهينه و جويي صرفه نتيجه در و انرژي بهينه مصرف در ريزي برنامه باعث انرژي

 را زيست محيط با صحيح تعامل حال عين در ، يابد مي كاهش توجهي قابل حد در انرژي مصرف كاهش درصورت نيز ها

 با آنها ساخت و هوشمند ساختمانهاي سازندگان و طراحان اهداف از ، اقليم با همساز و پايدار معماري .ايجاد دارد نظر مد

 سيستمهاي با هوشمند ساختمانهاي ساخت و طراحي براي تكنولوژي حاضر حال در . است هوشمند مصالح چون مصالحي

 به مصالح توسعه سير خط از منطقي بخشي عنوان به معموالً هوشمند مصالح . است موجود هوشمند مصالح و كنترلي

 . باشند مي تر خاص و تر انتخابي بازدهي سوي



 

 كنند تغيير چنان خود پيرامون محيط به واكنش در توانند مي آنها ، دارند ناپذير پايان تواني تقريبا هوشمند مصالح

 زندگي روش و ساز و ساخت ، معماري در مثبت تحولي قادرند آنها . نيستند آن به قادر )هوشمند غير( طبيعي مصالح كه

 در و پرداخته الكتريسيته توليد به روز طول در يا كنند عوض رنگ دستور طبق توانند مي هوشمند مصالح . كنند ايجاد

 روست پيش قرن مباحث مهمترين از كه است انرژي مقوله در آنها تأثير مهمترين اما . دهند قرار ما اختيار در را آن شب

 كه همانطور زيرا ، جست بهره انرژي مصرف نمودن بهينه در توان مي ساختمان در هوشمند مصالح از استفاده با ،

 خود نياز مورد انرژي مستقيم غير و مستقيم طور به نوشتار اين در بحث مورد هاي فرآورده و مصالح اكثر گرديد مشاهده

 بر كه گيري چشم تاثير و آينده در هوشمند مصالح از استفاده باالي تقاضاي به اتكا با . گيرند مي پيراموني محيط از را

 مي معماري عنوان به كه آنچه و پيرامونمان شده ساخته محيط با رابطه در ما تصور ، گذاشت خواهد ما ساختمانهاي

 از خاصي توجه ، هوشمند مصالح خصوص در نوين فناوريهاي به دستيابي . كرد خواهد تغيير مثبتي طرز به ، پنداشتيم

 رود مي انتظار و است آمده بعمل اقليمي شرايط برابر در باال ماندگاري قابليت با ساختمانهايي طراحي براي معماران سوي

 بناهايي آينده بناهاي ، هوشمند مصالح كمك با . يابد افزايش روز به روز ، هوشمند مصالح از وري بهره و تقاضا كه

 مواد عرضه با . دهند تغيير خويش پيرامون محيط با تبادل در را خود شكل و اندازه ، رنگ بود خواهند قادر كه هستند

 بهبود سبب، توانند مي مصالح اين . گرفت خواهد قرار طراحان و مهندسان اختيار در نو امكانات و توانمنديها ، هوشمند

 و داده افزايش سال 100 به سال 50 از را بنا عمر مصالح اين از استفاده . شوند ساختمانها ساخت و طراحي روشهاي

 بهره همچنين و باشد مي ساخت هاي هزينه از بيشتر مراتب به كه است نگهداري هاي هزينه در جويي صرفه سبب

 پايداري معيارهاي سوي به جامعه شدن نزديك و محيطي زيست منفي اثرات كاهش سبب تواند مي عناصر اين از گيري

 هوشمند . دهد مى قرار سازه و معمار طراحان فراروى را جديدى افقهاى جديد مواد روى بر پژوهش و تحقيق . گردد

 صرفه موجب دهند مى نشان واكنش محيطى مسايل به نسبت كه هوشمند مصالح و مواد از استفاده خاص بطور و سازى

 ايجاد و بيشتر امنيت با هايى سازه طراحى ، ساختمانها بيشتر مفيد عمر ، بناها نگهدارى و تعمير در تسهيل ، جويى

 در بشرى علوم است مسلم آنچه . شود مى معمارى تر خالقانه هاى طراحى و ساختمانها ساكنان براى اطمينان و آسايش

 زمينه اين در و است راه ابتداى در دستكارى قابل خصوصياتى با هوشمند مصالح و مواد روى بر تحقيق و شناخت زمينه

 تر عمومى مصارف براى مواد اينگونه عملى تجارب و استانداردسازى همچنين و بيشتر گذاريهاى سرمايه ، پژوهشها به نياز

  . شود مى احساس پيش از بيش ساختمانها در
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