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 چکیده 

برای نگه داشتن شرايط آسايش حرارتی و بصری در ساختمان ها، مقدار قابل توجهی از انرژی مصرف می شود، که بخش عظیمی از 

استفاده از سیستم های هوشمند در ساختمان های امروز، مانع از هدر رفتن انرژی و نیز . آن از طريق شیشه ها از دست می رود

اهمیت فن آوری های نوين، که شیشه های هوشمند يکی از آنهاست، در . افزايش عمر بیشتر ساختمان ها می شود موجب دوام و

شیشه های هوشمند شامل ترموکرومیک ها، . معماری به دلیل تاکید فراوان آن بر نقش زيست محیطی و اهداف پايداری است

لذا در مطالعۀ حاضر، . دما، با تغییر رنگ و خواص بصری خود، عمل می کنندپاسخ به تغییرات  می باشند که در... الکتروکرومیک ها و

رفتار آنها در ساختمان، هدف  آشنايی با انواع شیشه ، شیشه های هوشمند، عملکرد آنها و مهمتر از آن نحوۀ بکارگیری و معرفی و

شمند، مصرف انرژی ساختمان را پايین آورده و نهايت اين نتیجه حاصل می گردد که استفاده از شیشه های هو در. اصلی می باشد

مصالح هوشمند جديد، بتواند معماران  رود که شناخت اين نوع ازانتظار می. گامی در راستای تحقق اهداف معماری پايدار خواهد بود

خودکفاست، ترغیب  ورا نسبت به استفادۀ عملی در پروژه های طراحی خود، که مهمترين مزيت آن نزديک شدن به ساختمان پايدار 
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Smart glass, a solution to improve Sustainable Architecture 
 

Abstract  

 
To keep thermal and visual comfort conditions in buildings, a considerable amount of energy is 

consumed  that a large part of it lost through windows. Use of intelligent systems in buildings, stop 

wasting energy and increase durability of the building. The importance of new technologies that 

smart glass is one of them, in architecture is because of its emphasis on the role of sustainability 

goals. Smart glass are include thermochromic, electrochromic and etc. in response to temperature 

changes, smart glass changing color and visual effects. So in this study, introduction of types of 

glass, smart glass, and how use their behavior in the building, is the main goal. Finally, the 

conclusion show that use of smart glass can reduce energy consumption of buildings and will be a 

step towards achieving the goals of sustainable architecture. It is expected that the recognition of 

this kind of new smart materials, can encourage architects to use smart glass in their design 

projects. 
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 مقدمه  -1

ند، اما کم کم نگاه ابزاری به مصالح و ددا  با نگاه سمبلیک به تکنولوژی های جديد، معماری های متفاوتی با مصالح مختلف انجام می 22اوايل قرن 

ساختمان ها  میالدی، گستره طراحی و ساخت 1812از ابتدای دهه . (1311گرجی مهلبانی، )تکنولوژی های جديد جايگزين نگاه سمبلیک موجود شد

در مسیر پیشرفت روزافزون، روز به روز بر قابلیت های مصالح افزوده . هر روز شاهد نوآوريهای جديد در زمینه مصالح کارآمدتر و پربازده تر بوده است

يداری، فناوری های نوين در با ورود به دغدغه های پا. (1382ارمغان،)شده و انسان، همواره شاهد معرفی مصالح جديد به عرصه ساخت وساز بوده است 

امروزه فناوری مصالح هوشمند و هوشمندسازی ساختمان ها . صنعت ساختمان وعرصه های مختلف، تحول فراوانی در صنايع مختلف ايجاد شده است

ی و ساخت و ساز به عنوان حوزه معمار. يکی از فعال ترين حوزه های پژوهشی است که به تدريج جايگاه خود را طی چند دهه گذشته تثبیت کرده است

 .(1382کاشانی جو، )يکی از ده حوزه ی کاربردی که بیشترين تاثیر را در توسعه جهانی دارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است 

را با امروزه ساختمان ها خودگونه ای از تکنولوژی هستند که بصورت مستمر نسبت به وضعیت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده وخود 

بدون شک با استفاده از چنین مصالحی، بر عمر مفید ساختمان افزوده شده ودر نتیجه آن، از هزينه های . گیرند دهند و از آن بهره می آنها وفق می

انسان از طرفی همواره طبیعت به عنوان مأمن انسان مطرح بوده ولی  (.1382گالبچی، )نگهداری ساختمان ها به شکل چشمگیری کاسته می شود

در روزگار ما، . وظیفه اصلی خود را در حفظ و نگهداری آن فراموش کرده وبا اقدامات نامناسب سبب آسیب رساندن به محیط زيست خود شده است

رحفظ جمعیت رو به افزايش و زندگی شهری، همراه با مصرف بی رويه انرژی و آلودگی های ناشی از بازمانده های فعالیتهای انسان، معضلی بزرگ د

 گاه سکونت و ها گونه زوال اوزون، اليه در و هوايی، حفره آب تغییرات به منجر که. (1381ايرانمنش، )طبیعت و نیز چشم اندازهای زيبای آن می باشد 

 با ای تازه مفهوم تغییرات، اين دنبال به .باشدمی طبیعت به نسبت انسان رويکرد مصرف وتغییر فرهنگ تغییر آن نتیجه که است گرديده های طبیعی

 قرار صاحب نظران مورد توجه پايدار معماری پايدار، توسعه جريان شده در ساخته محیط مهم نقش دلیل به که شده پايدار مطرح توسعه عنوان

 به طبیعت، به نسبت ای نگاه تازه با بايست معماران می است، که مسائل محیطی تأکید دارد، آن روی پايدار توسعه که مهمی حوزه سه از يکی .گیردمی

 ها بحران حل برای معماران، توسط بسیاری، راهکارهای و گذردمی پايدار معماری شدن مطرح از ها دهه .(1381احمدی، )بپردازند آن در اندازی دست

اربرد آنها درمعماری برای رسیدن از جمله اين راهکارها آشنايی صحیح با انواع فن آوری های نوين ومصالح هوشمند و همچنین نقش وک .است شده ارائه

 .به طراحی پايدار است

نگرشی نوين درطراحی ساختمانها که بايد سطح بااليی از استانداردهای زيست محیطی را با تأکید بر )در نگرش طراحی ساختمان های پايدار

چرا که اين مواد ماهیتی سازگارتر با محیط زيست داشته و ، اغلب از چنین مصالح پربازدهی استفاده می شود، .(هزينه های دوره عمر مفید ارضا کنند

استفاده از مصالح هوشمند يکی از بهترين پاسخها برای ارتباط بین معماری و محیط  (.1382ارمغان، )سبب افزايش عمر مفید ساختمان می شوند 

ی مدرن تولید آنها، تأثیرات شگرفی بر توسعه ساختمان سازی يکی از پرکاربردترين مصالح هوشمند، شیشه می باشد که امروزه فناوری ها. زيست است

فناوری و کاربرد شیشه های هوشمند درچند سال اخیر توسعه خیره کننده ای داشته و اين فناوری، تأثیر زيادی بر مديريت . در سراسر جهان داشته اند

 (. 1382مصلحی، )مصرف انرژی، درجهت کاهش مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان دارد
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ومعماری پايداردرجهان وجود دارد بزودی شاهد توسعه  ، انواع شیشه های هوشمندامروزه باتوجه به اهمیتی که نسبت به مصالح هوشمند

زحد وگسترش اين نوع مصالح درحیطه معماری کشور خواهیم بود، گرچه بکارگیری اين مصالح باتوجه به ويژگی هايی که دارند دربسیاری ازکشورها ا

بدين ترتیب بايستی در انتخاب مصالحی که در يک ساختمان مورد استفاده . گیرند ژوهش فراتررفته وبصورت عملی درساختمان ها مورد استفاده قرار میپ

 .قرار می گیرند توجه و دقت فراوانی نشان داد تا بتوان به نتايج قابل قبول در زمینه ی معماری از جنبه های مختلف، رسید

 

 و اهمیت تحقیقضرورت  -2

 انواع شیشه های هوشمندشنايی بیشتر با مصالح هوشمند و آ -

 در طراحی ساختمان شیشه های هوشمندآشنايی با نقش و کاربرد  -

 کاهش وابستگی به انرژی گرانقیمت برق و سوخت های فسیلی-

 انرژی درجهت رسیدن به طراحی پايدارافزايش فرهنگ بهینه سازی مصرف  -

 

 نظریچارچوب  -3

تاثیر و به  وبطورخاص، شیشه های هوشمند، اين تحقیق درپی آن است که با بررسی ويژگی های فن آوری های نوينی چون مصالح هوشمند،

درادامه . مصالح درطراحی ساختمان پرداخته بطوريکه نتیجۀ استفاده از آنها، رسیدن به پايداری ساختمان وصرفه جويی درمصرف انرژی باشدنقش اين 

هوشمند درطراحی ساختمان های  از شیشه هایبیشتر استفاده عی شده با بررسی نمونه های موجود درجهان به ارائه راهکارهای مناسبی جهت ترويج س

 .پايدار رسید

... يۀ ازن ومصرف انرژی درجهان، منجر به پیامدهايی همچون انتشارگازهای گلخانه ای، آلودگی هوا، گرم شدن کرۀ زمین، نازک شدن الافزايش 

برای ايجاد  (.1382نصرالهی،)ها از نقطه نظراقتصادی و زيست محیطی امری ضروری است کاهش مصرف انرژی ساختمان .(1311عبدلی، ) شده است

کاهش ، باعث انتخاب مصالح ساختمانی پايدار ومناسب. ساخت وساز درست وحفظ محیط زيست، مصالح بکاررفته در ساختمان ها نقش به سزايی دارد

تواند مسیر اصلی درجهت  مباحث معماری پايدار می که توجه به (.1312عبدلی، )سالمتی بیشتر محیط زيست را تامین می کندمصرف انرژی می شود و

 .رسیدن به محیط و زندگی پايدار با حفظ سهم آيندگان از منابع امروز انرژی جهان باشد

 

 مفهوم پایداری -3-1

دهخدا پايداری را به معنای با دوام . درزبان انگلیسی به کار گرفته شده است 1282، از سال  tiatsuSاز ريشه التین  .به معنای نگه داشتن، حفظ

به معنای پايداری کردن و از  "پايش"درفرهنگ سخن و فرهنگ فارسی معین نیز پايداری به مفهوم پايدار بودن و مقاومت، از مصدر. و ماندنی آورده است

بنابراين واژه پايداری . دارای ثبات، همیشگی و مقاومت کننده: برای صفت پايداری نیز اين معانی بیان شده است. نشان دادن آمده استخود استقامت 

  (.1383قنبران،)بعنوان معادل معانی امروزی آن است و بر حفظ وثبات تکیه دارد 

 معماری پایدار   3-2

از آن زمان سازمان های بین المللی . درباره محیط و توسعه بکار رفت 1892يدار در اوايل سالهای دهه اصطالح توسعه پايدار وبه تبع آن معماری پا

بکار بردن واژه . که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند نام خاص و ويژگی آنها در راهبرد توسعه پايدار نمود يافت

توسعه پايدار فرآيند تغییری است در استفاده از منابع، هدايت . در محافل علمی فراگیر شد 1882ريودوژانیرو در سال توسعه پايدار بعد از کنفرانس 

توسعه پايدار جنبه ای از توسعه انسانی و . سرمايه گذاری ها، سمت گیری توسعه فناوری و تغییری نهادی که با نیازهای حال وآينده سازگار باشد

اينکه چگونه خانه هايمان را طراحی ومصالح آن را انتخاب کنیم از مهمترين مسائلی  (.1382نمکی، )يست و نسل های آينده استدرارتباط با محیط ز

شود،  تمامی طراحی هايی که دررابطه با سیستم های پايدار انجام می (.1311سفاليی، )دهد  است که آينده ساختمان سازی هايمان را تحت تاثیر قرار می

مثال يک ساختمان بايد طوری طراحی شود که استفاده مجدد از آن يا حتی اجزای . واند به نحوی پیش بینی های الزم را برای آينده انجام دهدبايد بت

 (.1319سلیمانی، )اين آينده نگری برای برطرف کردن نیازهای نسل آينده نیز به کار می آيد . سازنده اش مدنظرقرار گیرد

 

 ومعماری هوشمند هوشمندی تعریف  3-3

روند که شامل حسگرها  همه برای تعريف ساختارها ومصالحی به کارمی )Adaptive( حساس ،)Smart(، باهوش)intelligent(هوشمند

مصالح هوشمند يک اصطالح جديد برای  (.1311جهانس، )بوده وتوانايی سازگاری باتحريکات خارجی مانند بارها وتحريکات محیط رادارند ها ومحرک

به بیان ديگر اين . دهند هايی است که توانايی درک وپردازش رويدادهای محیطی را داشته و نسبت به آن واکنش مناسب نشان می مصالح وفرآورده
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ی محیط پاسخ به تاثیرات فیزيکی و يا شیمیايپذير در  ونی خود را به طرز برگشتقادرند شکل، فرم، رنگ و انرژی درمصالح قابلیت تغییرپذيری داشته و

 .(1381احمدی، )اطراف تغییر دهند

معماری ارگانیک که توسط فرانک لويدرايت به عنوان سازگاری ساختار ساختمانها براساس قرارگیری در طبیعت تعريف شده، امروزه در قالب 

 معماری(. 1382مهرگان، ) می گیرد معماری پايدار وافق جديد آن، معماری هوشمند با مصالح هوشمند و نانو تکنولوژی مورد بحث و بررسی قرار

 هوشمند معماری يک .ددهن یتغییرم پويا و متغیر شرايط و تقاضا نیاز، به توجه با را خود اصلی، عملکردی پارامترهای که معنا بدين است؛ پويا هوشمند

 تضمین سامانه خودسازماندهی و پويايی خصیصه با اين و است جديد شرايط در تجارب از استفاده و اندوزی تجربه به قادر ایزنده سامانه همچنین مانند

 :از عبارتند هوشمند معماری اصلی های ويژگی .دگردمی

 بودن فعال و پويايی-1

  محیط با سازگاری و پذيری انعطاف -2

 (1381احمدی،) بودن پاسخده و پذيری واکنش -3

 

 ساختمان هوشمند   3-4

ساختمان هوشمند ساختمانی است که : ه يک ساختمان هوشمند عنوان می شود اين چنین استتعريفی که در ايالت متحده آمريکا دربار

آنها می  دربردارنده محیطی پويا و مقرون به صرفه بوسیله يکپارچه کردن چهار عنصراصلی يعنی سیستم ها، ساختار، سرويس ها و مديريت و رابطه میان

های امروز وپاسخ به موقع نسبت به تغییرات درشرايط محیطی مانع از  انی هوشمند درساختماناستفاده ازسیستمهای ساختم (.2211ال شیخ، )باشد

ما در آستانه نسل . ای از تکنولوژی هستند امروزه ساختمانها خود گونه. شود ها می هدررفتن انرژی و نیز موجب دوام وافزايش عمر بیشتردر ساختمان

گیری  که کامال رفتار اکولوژيکی دارند وقادرند با بهره )Tech-Hi(درجات متعددی ازتکنولوژی جديدهايی با  ها هستیم؛ ساختمان بعدی ساختمان

سب تطبیق هوشمندانه از مصالح سازگار وعملکرد مناسب، در برابر تغییرات مستقیم وغیر مستقیم پیرامون خود واکنش نشان دهند وخود را با شرايط منا

يک ساختمان هوشمند، ساختمانی است که خود فکر می کند  .(1382افشاری بصیر، )گیرند دهند واز آن بهره می ق میآنها خود را با تکنولوژی وف. دهند

 (.1382، نگامهر)برای رسیدن به اين ساختمان، مصالح هوشمند اولین قدم و مؤثرترين هستند. وبا سنجیدن نیازهايش در جهت رفع آن گام برمی دارد

 

 شیشه های هوشمند   3-5

تاريخ دقیق دستیابی بشر به شیشه کامال مشخص . ستفاده بشر از شیشه برای ساخت ابزار و آالت مختلف از هزاران سال پیش آغاز شده استا

آالت شیشه ای يافته شده در کاوش های باستان شناسی از  .سال پیش برمی گردد 12222سال و گاه حتی  9222الی  1222نیست و گفته می شود به 

ساخت  .سال می رسد 3222لف ايران نشان می دهد که ساخت و استفاده از شیشه در میهن ما تاريخی بسیار کهن دارد و گاه به بیش از نقاط مخت

، پیشرفت و ترقی در ساخت شیشه با سرعت 1182پس از . شیشه در دوران امپراطوری روم پیشرفت زيادی کرد و به بسیاری از کشورها منتشر شد

 (.1382قیابکلو،)، يک روش تولید جديد و انقالبی، ساخت شیشه ی تخت امروزی را میسر نمود1812افت و در اواخر بااليی فزونی ي

بر همراه با توسعه و پیشرفت روزافزون دانش و فناوری در عرصه های مختلف زندگی بشر، امروزه فناوری های مدرن تولید شیشه، تاثیرات شگرفی 

فناوری اين نوع شیشه ها و به دنبال آن کاربرد پنجره های هوشمند در چند سال اخیر توسعه خیره .جهان داشته اند توسعه ساختمان سازی در سراسر

توان با آن میزان جذب  های نوين می است که با استفاده از فناوری پنجره و شیشه ای از گونه شیشه هوشمند .(1381قراول باشی، )کننده ای داشته است

  .ها تغییر داد گونه از شیشه نور را در اين

 

 مصالح هوشمند -4

 منطبق شرايط محیطی با را خود زنده موجودات مانند توانندمی محیط تغییرات درمقابل هوشمندانه عملکردی با که هستند موادی هوشمند مواد

 مصالح اين ويژگی چند يا يک .سازندبرطرف می خودرا ونقايص کرده بینی پیش را خود درساختار خرابی و خدشه نوع هر مواد، اين از برخی .سازند

 يا الکتريسیته نیروی ،رطوبت دما،،  PHفشار، مانند اثرمحرک خارجی تحت يا شده کنترل حالت يک در آنها رنگ و فرکانس سختی، میزان شکل، مانند

مصالح  سمت ساخت به شده آغاز وعملکردی ای سازه مصالح موادکه از اين روند پیشرفت. کندتغییرمی توجهی قابل صورت به مغناطیسی های میدان

Functional - HYPER  مصالح هوشمند تحت عنوان مصالح  همچنین .(1311جهانس، )رود می پیش دارند تریبرنیز بیولوژيکی برمصالحکه

باشد ی نیز شناخته می شوند واين به دلیل ويژگی خاص آنها درتنظیم نمودن خود با شرايط محیطی م "تطبیق پذير"و  "انعطاف پذير"

(Addington,2221) دربرابر محرک های نور، اشعه ، کهUVالکتريکی، میدان مغناطیسی و محیط شیمیايی از خود عکس العمل  ، دما، فشار، میدان

 .دهند نشان می

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
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 طبقه بندی مصالح هوشمند -4-1

نمود ظاهری، بافت، ترکیب شیمیايی، خواص مکانیکی و فیزيکی، اثر : ی چونداشتن مشخصه هاي نظر در عالوه بردرطبقه بندی مصالح هوشمند 

درواقع . (Ritter,2229)شود نیز لحاظ شده استی ح هوشمند از مصالح سنتی مربوط ميژه به تمیزدادن مصال، خواص ديگری که بطور و...محیطی و

  .ارائه شده اند 1در جدول زير،  طبقه بندی پیشنهادی مصالح هوشمند برپايه سه خاصیت
 

 (Ritter,2229. Derek,2221) طبقه بندی مصالح هوشمند: 1جدول

1تغییر خواص درونیمصالح هوشمند دارای قابلیت 
 

 مصالح هوشمند تغییر پیوند دهنده مصالح هوشمند تغییر شکل دهنده مصالح هوشمند تغییر رنگ دهنده

 مصالح هوشمند فتوکرومیک  -الف

 مصالح هوشمند ترموکرومیک  -ب

 مصالح هوشمند الکتروکرومیک -پ

آلیاژهای حافظه دار شکلی  -الف  

پلیمرهای الکترواکتیو -ب  

 

2هوشمند دارای قابلیت مبادله انرژی مصالح
 

 مصالح هوشمند ذخیره كننده انرژی مصالح هوشمند تولیدكننده الکتریسیته مصالح هوشمند ساطع كننده نور

 مصالح هوشمند فتولومینیسنت  -الف

 مصالح هوشمند الکترولومینیسنت -ب

 مصالح هوشمند فتوالکتريک -الف

 مصالح هوشمند ترموالکتريک -ب

 صالح هوشمند پیزوالکتريکم -پ

 مصالح هوشمند ذخیره کننده گرما -الف

3مصالح هوشمند دارای قابلیت تغییر ومبادله مواد درونی
 

 مصالح هوشمند پوشش خودپاک شونده
 مصالح هوشمند پوشش تصفیه آب مصالح هوشمند پوشش ضدآب

 

 كاربرد مصالح هوشمند در معماری -5

يک سیستم ساختمانی . شمندی مواد موجود درطبیعت است که بتوان در ايجاد سیستم های سازگارتر به کار بردهدف نهايی، ساخت موادی با هو

، اثر بارهای باد و زلزله را اندازه گیری نموده و HVACهوشمند پیشرفته می تواند عالوه برکنترل سیستم ايمنی، انتقال بار، گرمايش، تهويه مطبوع و 

عرضه ی مصالح هوشمند باعث دراختیار قرار گرفتن امکانات نو برای مهندسان و . رمقابل نیروهای محرک خارجی بکار اندازدسیستم های ضدارتعاش را د

را نام برد که در ادامه توضیحاتی در مورد  ها توان شیشه از مهمترين مصالح هوشمند موجود درصنعت ساختمان می(. 1382ارمغان، )طراحان خواهد بود

در ساختمان های موجود در جهان  چند نمونه موردی استفاده شده از آن ها درنهايت و است  داده شده اع و کاربرد آنها در معماری، ويژگی ها، انو

 .بررسی می گردد

 

 :  در معماری های جدیدجایگاه شیشه  -5-1

اين نور که بوسیله ی  .اير اشیاء فرق می کندنور به هر شیء در محیط اطراف خود آنقدر ترفیع می دهد که آن شیء کامال مشخص شده و با س

رک کند بازشوها به داخل فضاهای ساخته شده کشیده می شود، اين امکان را برای انسان ايجاد می کند که وجودش را در ارتباط با محیط اطراف خود د

عالوه  .کرد که به آن فضا عمق بخشیده و آن را تعريف کند بنابراين از طريق شیشه می توان نور طبیعی را به فضای داخلی، طوری هدايت .و آنرا بفهمد

همواره در فصل سرد و گرم اما باتوجه به خاصیت عايقکاری کمی که دارد، . ج ساختمان را امکان پذير می سازدربر تامین نور داخل، ارتباط بصری با خا

اما امروزه با پیشرفت تولید شیشه های هوشمند، تا حد زيادی اين  .ودسال مشکل ساز است، و عامل اصلی افت حرارتی و برودتی در اين فصول می ش

  (.1382حسینی، )می ماند محفوظکاستی ها از بین رفته وتامین نور مرئی، که از خواص اصلی شیشه می باشد، 
 

 های هوشمندو شیشه انواع شیشه  معرفی -1 -5-1

افزودن رنگ هايی برای کاهش اتالف حرارتی وخیرگی  92و 12در دهه  .اد شدتغییرات وسیعی در صنعت شیشه ايج 22در سه دهه آخر قرن 

کريستال های واحدهای رزينی، تیوب های اکرلیک، مرسوم شد، که اين روند درسالهای بعد به ايجاد فیلم های شفاف شیشه از اکسیدفلزات، فیبرشیشه، 

 بصورت دينامیکی با شرايط اقلیمی متغیرخارجی ونیازهای ساکنین تطبیق داده می اين شیشه ها. منجر شد ، ائروژل ها و شیشه کاری کرموژنیکمايع

                                                 
  Property-changing smart materials 
  Energy-exchanging smart materials 
  Matter-exchanging smart materials 
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ايجاد اين سیستم های هوشمند گامی است بلند درجهت رسیدن به طراحی پوسته پايدار ساختمان، که درآن نور فاکتور اساسی بوده وعالوه . شود

در اين بخش، انواع شیشه های جديد و هوشمند که امروزه بیشتر در  .(1311ی، علیخان)برکاهش مصرف انرژی، شفافیت وآسايش را به همراه دارد 

 : (1382قیابکلو، )، معماری کاربرد دارد، و ويژگی های آنها، بیان خواهد شد

ادمیوم، تیتانیوم مانند آهن، منگنز، واناديوم، سولفیدک اين نوع شیشه، شیشه ی فلوت شفافی است که به آن دانه های رنگی ذوب شده:  1رنگیۀ شیش

. اين ويژگی میزان نفوذ گرما به داخل ساختمان را کاهش می دهد .افزوده می شود تا دارای رنگ وخواص ويژه ی جذب تشعشعات خورشیدی گردد ...و

 .شیشه های رنگی عنصر معماری مهمی در نمای خارجی ساختمان است

اين نوع . درمیان شیشه جاداده شده است ن مفتول تنیده شده در حین ساختشیشۀ سیمی محصولی است که در آ:  2شیشۀ دارای شبکۀ سیمی

 .شیشه دارای پايداری ومقاومت فشاری همانند شیشه های معمولی است، اما درحالت شکستن، مفتول تنیده شده تکه های شیشه را نگه می دارد

، عمق، اندازه و شکل طرح ها عامل اساسی تعیین کننده ی میزان ترکیبی است از طرح های مختلف برجسته( طرح دار)شیشۀ مشجر : 3شیشۀ مشجر

 .از خود عبور می دهد را شیشۀ طرح دار با مقدار کمی تفاوت نسبت به شیشۀ شفاف نور .وجهت بازتاب نور دراين نوع شیشه است

، در اين حالت .بر شیشه های معمولی تولید می شودشیشۀ آب داده يا اصطالحاً سکوريت، با اعمال فرآيند حرارتی  : 4(حرارت دیده)شیشۀ آب داده 

شیشه وانواع )شود ای سرد می بعد بطور ناگهانی و تحت شرايط خاص و کنترل شدهگراد حرارت داده و درجه سانتی 229شیشه مجددا تا حدود 

عات بسیار ريزی تبديل می شوند که از آسیب های هنگام شکستن، به قط .اين شیشه ها مقاومت بااليی در برابر ضربه، فشار وحرارت دارند .(1318آن،

 .(1382قیابکلو، )اما از اين محصول معموالً برای شیشۀ پنجره استفاده نمی شود وبیشتر در ساخت درها کاربرد دارد. بزرگ وجدی جلوگیری می کنند

ا بخشی از آن، با رنگ دانه های معدنی پوشیده شده شیشه ای مقاوم شده بوسیلۀ حرارت است که يک سطح آن، به طور کامل وي : 5شیشۀ لعاب دار

اين نوع  .شیشه لعاب دار عالوه بر عملکرد تزئینی ومحافظت دربرابر ديد، کنترل کنندۀ اشعه های خورشیدی به منظور سايه اندازی نیز می باشد .است

آسیب  .می تواند تبديل به شیشۀ اليه دار ويا شیشۀ دوجداره شودشیشه به عنوان اليۀ محافظتی درنمای خارجی وسقف ها مورد استفاده قرار می گیرد و

همچنین تحت تاثیر رطوبت، روغن، صابون، موادشیمیايی و پاک کننده ها  .پذير نبوده وبا تمیز کردن، ضدعفونی کردن وسايیده شدن ازبین نمی رود

 .(همان منبع)دخود را حفظ می کند و پايدار می باشقرار نمی گیردودر طول عمر خود ظاهر 

درصورت شکستن، . بیشتر به همراه يک اليۀ داخلی پالستیکی يا رزين تشکیل شده است اليه دار از ترکیب دو ورق شیشه يا شیشۀ :  شیشۀ الیه دار

زلزله ابل باليای طبیعی ماننده ها درمقاين شیش .محل عبور انسان فراهم آورده می دارد تا استحکام الزم را دراليۀ داخلی، قطعات خرد شیشه را باهم نگا

پالستیک . سرقت استفاده شوندد به عنوان شیشه های ضدضربه وضدمقاوم هستند وبا استفاده از چنداليه طلق وافزايش ضخامت طلق وشیشه، می توانن

پرتوهای % 88یشۀ اليه دار از ورود می شود، که ش ...ها وشید باعث خرابی اثاثیه منزل، عکسنورفرابنفش خور .اليۀ داخلی باعث کنترل صدا می شود

 (.همان منبع)می شود UVدر برابر اثرات مخرب اشعه ... مخرب خورشید پیشگیری کرده و باعث محافظت از مبلمان داخلی، ويترين ها و

 .دربرابر آتش، طبقه بندی شونداين شیشه ها می توانند به دو دسته ی شیشه مقاوم در برابر آتش و شیشه مقاوم و عايق  :  شیشۀ مقاوم دربرابر آتش

 .شوند

شیشه فتوولتايیک نوع خاصی از شیشه است که ترکیبی است از سلول های خورشیدی تا انرژی خورشیدی را به انرژی  :  شیشۀ فتوولتاییک

ن ويژه ای برای ايمنی دراين نوع محصوالت، سلول های خورشیدی بین دو قاب شیشه ای جاسازی شده وفضای بین دوقاب با رزي .الکتريکی تبديل کند

هرسلول مجزا دواتصال الکتريکی دارد که در يک مدول با ديگر سلول ها مرتبط می شود تا سامانه ای را بوجود آورند  .سلول های خورشیدی پر می شود

 .که جريان الکتريکی مستقیم تولید کند

                                                 
 
 Body-Tinted Glass 

 
 Wired Glass 

 
 Patterned Glass 

 
 Tempered Glass-Toughened Glass 

 
 Enamelled/Screen Printed Glass 

 
 Laminated Glass 

 
 Fire-Resistant Glass 

 
 Photovoltaic Glass 
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اين شیشه ها دارای خاصیت ضدلک  .شوداستفاده می اکسید تیتانیوم یساخت شیشه های خود تمیز شونده از نانو ذرات ددر : 1شیشۀ خودتمیزشونده

دارد،  های بلند را از میان برمی ها بخصوص در ساختمان که حتی مشکل تمیزکاری پنجرهتمیزشونده های خود ساخت شیشه. کنندگی هستندضدعفونی و

 (.2211شیشه های کم گسیل، )با کمک فناوری نانو حاصل شده است

 کرداين پوشش همزمان با بارش باران، آلودگی ها را می شويد، يا اينکه می توان در فصول بدون بارش به کمک جريان ماليم آب آن را فعال 

تنها میزان اندکی اشعۀ فرابنفش برای فعال کردن اين پوشش کافی است، از اينرو حتی در روزهای ابری هم عملکرد قابل قبولی  .(1شکل)

 .(1382قیابکلو،)دارد

 

 
 (1331گالبچی،)عملکرد شیشۀ خودتمیزشونده:1 شکل

 

 ،نور و حرارت از جنس فلز يا اکسید فلزی دارای اين خاصیت ۀوشش منعکس کنندح شیشه با يک پ، يک سطها در اين نوع شیشه : 2شیشۀ انعکاسی

اگر در روشنايی روز از بیرون به . در کاهش حرارت و درخشندگی نور موثر هستندکنند و  ها ، نور خورشید را منعکس می اين نوع شیشه. شود پوشانده می

. تاباند و اگر از داخل به بیرون نگاه کنیم، شیشه کامال شفاف خواهد بود کینم که تصاوير اطراف را مانند آينه باز می شیشه انعکاسی نگاه کنیم مشاهده می

 .(1318شیشه وانواع آن،) خارج شفاف و از داخل مانند آينه استيعنی شیشه از . شبها پديده مذکور برعکس است

اينها محصوالتی با عبور  .(2شکل)سال دردسترس بوده اند 11پوشش های کم گسیل معمول برپايۀ يک اليۀ نقره هستند وبیش از :  3شیشۀ كم گسیل

پوشش کم گسیل به طیف ناحیۀ فروسرخ با طول موج  .هستندزياد در محدودۀ مرئی ونور خورشید وبا جذب کم وبازتابش زياد انرژی خورشیدی 

اليۀ  .(1311امیری شهبازی، )مربوط می شود که در آن ناحیه، سطوح دردمايی نزديک به دمای اتاق تشعشع می کنند( میکرون1بلندتر از )بلند

تمان عبور داده ودر عین حال مانع خروج گرما از درون میکروسکوپی به کار رفته در شیشۀ کم گسیل، نور وگرمای خورشیدی را از خود به درون ساخ

 .(1382قیابکلو، )اتاق به بیرون می شود وبه میزان قابل توجهی هدر رفتن گرما را کاهش می دهد

به اين شیشه در زمستان که داخل ساختمان گرمتر است مانع عبور آن به خارج شده ودر تابستان که محیط بیرون گرمتر است مانع نفوذ آن 

 (2جدول).در نتیجه در مصرف انرژی صرفه جويی قابل توجهی ايجاد می گردد. داخل ساختمان می شود

  

 (Ritter,2229. Derek,2221) مقایسه ضریب انتقال حرارت: 2جدول

شیشه دوجداره حاوی یک  شیشه دوجداره ساده شیشه تک جداره ساده- 

 Low-Eجدار شیشه 

w/mضریب انتقال حرارت 
2.
c 1 2.1  1.3الی  1.1 3الی 

 

                                                 
 
 Self-Cleaning Glass 

 
 Reflective Glass 

 
 Low-e Glass 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
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 عملکرد شیشۀ كم گسیل:2شکل 

 

با استفاده از خاصیت . و يک فیلم اليه میانی از کريستال مايع هستند( شفاف يا با ته رنگ)اين شیشه ها متشکل از دو جام شیشه : 1شیشۀ بلور مایع

 12ولت و 332شیشه به يک منبع نوری الکتريکی با ولتاژ  .به طور دلخواه می توان تنظیم نموداليه میانی از کريستال مايع، شفاف يا کدری شیشه را 

وباقطع جريان برق،  .با برقراری جريان در شیشه، اجزای اليه کريستال مايع دريک خط قرار گرفته وشیشه کامال شفاف می شود. هرتز وصل می شود

کاربرد اصلی اين نوع شیشه جهت پارتیشن  .(1382ارمغان، )گیرد و مانع ديد از دوطرف شیشه می شوداجزای کريستال مايع به صورت تصادفی قرار می 

 .بندی فضاهای داخلی است

قابلیت ايجاد انحنا نیز  .به دلیل استفاده از شیشه لمینیت، سطح ايمنی آن باال بوده و در ترکیب با شیشه ضدگلوله  وضدآتش نیز می تواند به کار رود

 .(3شکل) وجود دارد روی آن

 

 
 شیشۀ كریستال مایع: 3شکل 

 

 ؛ر کلی دارای سه نوع مختلف هستندبطواين نوع از شیشه ها  : 2شیشه های هوشمند، واكنشی یا كروموژنیک

طول موج های مرئی نور را  اين پوشش ساخته شده ازمشتقات دی اکسید واناديم، درهر دمايی (Thermochromic) :شیشه ترموكرومیک -1

بدون جريان الکتريکی و بدون فرمان  .(1382ارمغان، )کند درجه سانتی گراد نور مادون قرمز را منعکس می 28ازخود عبور می دهد اما دردمای باالتر از

USER اال منبسط وپراکنده می شوند که اين استفاده می شوند وحاوی مواد پلیمری خاص می باشد که در دمای پائین به هم ادغام شده و در دمای ب

تغییر حرارت، تغییر رنگ نشان می  که باو اين شیشه ها به تغییردما پاسخ می دهند، . (1381قراول باشی، )خود باعث پراکندگی بیشتر نور می شود

                                                 
  Liquid Crystal Glazing 

 
 Chromogenic Glasses 
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اين دسته از . ر نور انتقالی را کنترل کننداين نوع ازشیشه ها، بین طیفی از رنگها بصورت خودکار تغییر رنگ می دهند تا درصد عبو. (1شکل)دهند

 .(1382قیابکلو، )شیشه ها در نورگیرهای سقفی کاربرد بیشتری نسبت به پنجره های مسطح دارد

 

 
 عملکرد شیشه های ترموكرومیک :4شکل 

 

که درصورت قرار گرفتن در معرض تابش امواج شیشه های فتوکرومیک شیشه هايی هستند  (Photochoromic) :شیشه فتوكرومیک -2

، میزان انتقال نور آنها در محدوده ی نور مرئی به شدت و سرعت افت کرده ودرصورت (معموال بنفش وفرابنفش)الکترومغناطیسی در محدوده های خاص 

در حال حاضر فتوکرومیک ها به صورت رنگدانه های . (1382قیابکلو، )گردد  قطع اين تابش، میزان انتقال نور با سرعتی قابل توجه به حالت اولیه برمی

برای ساخت اين شیشه ها  .(1311گرجی مهلبانی، )فتوکرومیک، شیشه های فتوکرومیک و پالستیک ها يا پلیمرهای فتوکرومیک در دسترس هستند 

شیشه ها  .(1شکل)گردد افزوده می( يد،کلر، فلوئور و برم)لف ابتدا يک شیشه ی مبنا انتخاب شده وبه مواد اولیه مقاديری ترکیبات نقره وهالیدهای مخت

بصورت ذوب شده شکل داده می شوند، آنگاه به منظور رسوب دادن بلورهای هالیدنقره که مسئول پديدۀ فتوکرومیسم هستند تحت عملیات حرارتی 

 .(1382قیابکلو، )توانند برای کنترل نور خورشید به کار روند گیرند که می معین قرار می

 

 
 تغییر ساختار مولکولی مصالح فتوكرومیک دربرابر اشعه نور: 5شکل 

 

نانومتر با شدت  322يا222دراين سیستم، واحد شیشه با استفاده از فیلم های شفاف با ضخامت ( Electrochromic) :شیشه الکتروكرومیک -3

اين شیشه بوسیلۀ يک اليه از تری اکسید تنگشتن يا اکسید نیکل،  .(1382ارمغان، )کند  آبی تیره تغییر می های رنگی متفاوتی در طیف مرئی از شفاف تا

در اين شیشه ها، بوسیلۀ ولتاژ خفیف از میان روکش بسیار نازک روی سطح شیشه، يک اليه . به تغییر ولتاژ ايجاد شده واکنش نشان می دهد

استفاده از اين فناوری در بخش ساختمان سازی، عالوه بر کنترل تابش آفتاب . دهندا ازشفاف به تیره تغییر می رنگ ر شود، که الکتروکرومیک فعال می

اين دسته از شیشه ها با ولتاژ بسیار پايین . (1،9شکل) به درون ساختمان، کنترل چشم زدگی ومحرمیت مطلوب ساکنان رانیز به دنبال خواهد داشت

برای تولید اين نوع شیشه، چنداليۀ مونتاژ شده . کنند  فقط برای تغییر از حالتی به حالت ديگر انرژی الکتريکی مصرف میو( يک تاسه ولت)کار میکنند

باعبور جريان با ولتاژ پايین، جريان از اليۀ الکترود به سمت اليه . گیرند مابین دواليه شیشه قرار می( اليه های شفاف کنداکتور و يک اليه الکترود)

هنگامی . تیره شدن شیشه، ارسال نور خورشیدی را به داخل ساختمان تقلیل می دهد. ودش کرومیک رفته وباعث تغییر رنگ مجموعه اليه ها میالکترو

اين شیشه  .(1382قیابکلو، )که نور خورشید اندک است، شیشه روشن تر ودرخشان تر می شود، در نتیجه نیاز به تولید نور مصنوعی به حداقل می رسد

بطور مثال در هوای بسیار گرم محیطی، میزان شفافیت اين شیشه ها به صورت اتوماتیک کم . ا عالوه بر کنترل نور می توانند دما را نیز کنترل کننده

باشی،  قراول)شده و موجب می شود که مقدار کمی نور به داخل محیط دربسته وارد شود و مانع از گرم شدن بیش از حد هوا در داخل اتاق می شوند

1381.) 
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 (http://dorgoonenano.ir)چگونگی عملکرد شیشه های الکتروكرومیک: شکل 

 
 عملکرد شیشه های الکتروكرومیک: شکل 

 

ماده شامل ذرات معلق معمولی، شامل . داين ذرات با جريان الکتريکی فعال شده واز رنگ مات به شفاف وبطور عکس تغییر می يابن: ذرات معلق 

اليۀ موثر مربوط به تغییر شفافیت شیشه، دارای ذرات میله ای شکل که بطور معلق درمايع وجود دارد،  .(1شکل)چندين اليه مصالح متفاوت می باشد 

زمانیکه از جريان الکتريکی . صفحه موازی قرار می گیرد اين اليه بین دو. اين مواد در اليه های بسیار نازک نیز مورد استفاده قرار می گیرند. می باشد

با برقرار شدن جريان الکتريکی، ذرات معلق تحت اثر میدان الکتريکی بطور مرتب . استفاده نشود، ذرات بطور تصادفی قرار گرفته و نور را جذب می کنند

 (. Addington,2221)زايش می يابددر اين حالت انتقال نور از اليه های ترکیبی به شدت اف. آراسته می شوند

 

 
 ( 2221nttatitdt,) درحالت حضور وعدم حضور جریان الکتریکی . مولکولهای میله ای شکل ذرات معلق:   شکل

 

 

 

 

 (kamalisarvestani,2213) مقایسۀ بین پنجره های هوشمند مختلف: 3جدول

عملکرد  عملکرد بصری كاربرد نجره های پ فعالیت رنگ فواید معایب
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 هوشمند حرارتی

عینک آفتابی، شیمی 

مولکولی، ذخیره سازی داده 

 ها

محافظ اشعه 

فرابنفش، تیره 

وروشن دربرابر نور 

 خورشید ودر غروب

سختی تولید برای اندازه های  -

بزرگ، محدوديت کاربرد، 

گرمای بدست آمده را نمی 

تواند کاهش دهد، تیره تر 

 بودن درتابستان وزمستان

بدون فعالیت 

لکتريسیته، بدون ا

اثرمه آلودگی، 

 اتوماتیک

 سفید

 شده

 فتوكرومیک روشنايی

شاخص های حالت باتری 

دوراسل، نقاشی های 

ترموکرومیک، کاغذهای 

ترموکرومیک که برای 

پرينترهای گرمايی استفاده 

 میشوند، پلیمر ترموکروسیم

انعکاس  انعکاس نورمرئی،

گرمای 

 بدست آمده

بدون ديدخارجی، سختی 

ید برای اندازه های بزرگتول  

ذخیره انرژی باال، 

بدون فعالیت 

 الکتريسیته

 ترموكرومیک حرارت رنگی

دستگاههای ترموکرومیک؛ 

مانند پنجره ها وشیشه های 

 هوشمند، صنعت اتومبیل

برگشت تغییرات 

رنگی زمانیکه شارژ 

تمام می شود، 

کنترل مقدار 

 روشنايی

کنترل مقدار 

 گرما

تريسیتهنیاز به فعالیت الک جريان/ولتاژ رنگی ذخیره انرژی  الکتروكرومی 

 ک

دستگاههای الکترواپتیکال، 

 تصويربرداری ابرطیفی

گرمای  انتقال نور تابشی

بدست آمده 

 باال

بدون ذخیره انرژی، بدون ديد 

خارجی، نیازبه فعالیت 

 الکتريسیته

 سفید کنترل حريم

 شده

كریستال  ولتاژ

 مایع

هادوربین پوالرويد، پنجره  محافظ اشعه  

فرابنفش،کاهش نور 

 مرئی

محدود در اندازه، نیاز به  ذخیره انرژی

 فعالیت الکتريسیته

کنترل سريع 

روشنايی،ديدخارجی

، داشتن محدودۀ 

 گستردۀ انتقال

 سفید

 شده

 ذرات معلق جريان

 

 شیشه، كاهنده مصرف انرژی در ساختمان - 

ر شرايط نامساعد محیطی به منظور تامین آسايش وراحتی هستند، لیکن حصول بخشی از ساختمان ها سرپناهی مناسب جهت حفظ آدمی دربراب

استفاده مدبرانه از فن آوری های نوين ساخت وساز می تواند ضمن تحقق موارد ياد شده، به  .اين امر به استفاده درست از منابع انرژی باز می گردد

همانطور که در بخش قبلی انواع شیشه های تولید شدۀ امروزی و  .(1381قراول باشی، )کندمیزان قابل توجهی از مصرف بی رويه انرژی جلوگیری 

ارانه بعضی از خواص آنها بیان شد، به اين نکته دست يافتیم که شیشه چقدر می تواند در معماری و ساختمان های امروزی باتوجه به ايده های معم

لذا پنجره ها نقش اصلی را درکنترل ورود نور و میزان انرژی موردنیاز ايفا می  .نند، مهم باشدجديدکه سطح وسیعی از ساختمان را باشیشه می پوشا

ند، متمرکز ه ابا پیشرفت تکنولوژی درعصر حاضر، تالش محققان برتولید شیشه های مختلف که نام شیشه های هوشمند را به خود اختصاص داد .کنند

رژی خورشید به داخل ساختمان و ممانعت از فرار گرمای داخل ساختمان به خارج، مصرف انرژی را به میزان می توان با فراهم سازی امکان ورود ان .شد

همچنین دارای خواصی چون  .چنین شیشه هايی قابلیت ايفای نقش همزمان عايق حرارتی وکنترل نور خورشید را دارند .قابل توجهی کاهش داد

ید انواع شیشه را با لحاظ تکنولوژی ساخت شیشه به مرحله ای از کمال رسیده که طراحی وتول. هستند خودتمیزشوندگی و مقاومت دربرابر آتش نیز

 کردن توامان خواص پخشی، انعکاسی، جذبی و شفافیت جهت دستیابی به شرايط ايده آل وپاسخگويی به خواسته های مختلفی چون کنترل نور روز و

خل ابلیت بازيافت، دوام پذيری، عدم نیاز به پاکیزه نمايی، محافظت از رنگ پريدگی تدريجی اشیای دابا مشخصه هايی همچون قدرجه حرارت مناسب، 
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شیشه های هوشمند، گامی بزرگ را در جهت کاهش در نتیجه ديده می شود که  .(1318حسینی، )امکانپذير کرده است، ...بنا در مقابل نور خورشید و

   .ی پايدار برداشته استمصرف انرژی ساختمان و رسیدن به معمار

 طراحی پایدار دستیابی بهفواید  - 

بطوری که انسان ها نیز از آسايش فیزيولوژيکی و روانی در . با کاربرد انرژی میتوان صرفه جويی کرد و نیز از آلودگی محیط زيست جلوگیری نمود

و محیط زيست باشد و از الگوهای ارزشمند معماری پیروی نمايد معماری فضای معماری برخودار باشند و اگر درکنار اينها معماری هماهنگ با فرهنگ 

همچنین استفاده از فن آوری ها وتکنولوژی های جديد که مصالح  .(1383قنبران، )باشد و همواره زيبايی و کارايی خود را حفظ خواهد کرد پايدار می

شیشه های . ايداری ساختمان و صرفه جويی درمصرف انرژی، کمک فراوانی نمايدهوشمند نمونه ای از اين دست آوردهای روز دنیاست می تواند به پ

معماری هوشمند به عنوان يکی از انواع مصالح هوشمند امروزی، با توجه به تاثیر مهمی که در کاهش مصرف انرژی دارند، می توانند در دستیابی به 

 :يد استفاده از طراحی پايدار در بناها به شرح زير می باشد از ديگر فوا .پايدار و ارتقای آن، نقش مفیدی را ايفا کنند

 . افزايش دوام و عمر مفید ساختمان -

افزايش آسايش و  -.                                                                                                               حفاظت از منابع طبیعی و ساختمانی -

صرفه جويی در مصرف انرژی و مصالح  -.                                                                                                      ايت مصرف کننده از بنارض

 . و بهینه سازی آن

 . ی مختلفدر محیط زيست با استفاده از انرژی های نو در بخش ها هعدم تخريب محیط زيست و مداخل -

 (.1319قیاسوند، ) بخشدبهره وری ساکنان خودرا تداوم می خلق فضاهايی که امنیت، سالمت و آسايش فیزيکی، صحت روانی و -
 

 بررسی نمونه های موردی موجود در جهان - 

 اداره مركزی كمپانی شانل ، توكیو -1- 

Peter Marino Associates, USA 

High rise facade | Tokyo, Japan (2221) 

 .نور کننده ساطع هوشمند مصالح از استفاده - 2الکترواپتیکال شیشه های: دهنده رنگ تغییر هوشمند مصالح از استفاده -1

 خاطره ب و است معرض ديد در متری 11 بلند بنای اين نمای از مترمربع 812 واقع در که است آن نمای طبقه، 12پروژه دراين جالب توجه نکته

 شده، عملکردی تشکیل اليه ازچندين نما اين . بگذارد به نمايش روز شبانه طول در خود از متفاوتی نماهای قادر است آن خاص طراحی سیستم

 ظاهری به بنا زنبوری، النه شکل لوزی سازه و کناری زنگ آهنی ضد های به قاب اتصال با که شده استفاده شیشه خاکستری نوعی از آن بیرونی درجدار

 بناست داخلی جدار درنهايت و است شده تعبیه الکترواپتیک تنظیم قابل اليه ازآن بعد و است خالی فضای اليه يک بعدی قشر .دهد می زيبا و آراسته

المپهای  رديف دو روی آن بر که کند می عبور آن مقابل از افقی ريل آلومینیومی يک و شده تشکیل طرف دو از ايمنی با اليه شیشه نوع يک از که

LED التح شیشه شب طول در .دارند شفاف حالت نما کل آن دنبال به و الکترواپتیک شیشه روز طول در سیستم اين در . شده جايگذاری سفید 

 مشاهده سینما نمايشی پرده بخوبی را توان تصاوير می نما اين در .کند می ايجاد سینما پرده يک شی مانند نمای پوشش يک نما و گرفته خود به مات

 (.1شکل)ودنم

 

 
 (Ritter,2229)نمای ساختمان درشب و روز: 3شکل 

 

 (Tio2شونده  پاک خود از پوشش استفاده: )اتریش  تجاری، -مسکونی آپارتمان - 2- 
 Albert Wimmer, AN_architects, Austria 
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High-rise with photocatalytic self-cleaning 

ceramic facade | Vienna, Austria (2221) 

 

 
 (Ritter,2229)دید كلی به مجموعه: 11شکل 

 

  :سوئیس  ،مجتمع مسکونی – 3- 

Dietrich Schwarz, Switzerland 

Senior citizens
,
 apartments with a latent heat-storing 

glass facade | Domat/Ems, Switzerland (2221) 

 

 (هیدرات نمک) PCMه های عايق سازی شده با مصالح شیش: استفاده از مصالح هوشمند ذخیره كننده انرژی گرمایی

او عالوه بر ويژگی ذخیره حرارت نهانی اين مصالح، . در چندين طرح ساختمانی استفاده نموده است PCMمعمار سوئیسی اين پروژه از مصالح 

هیدرات ).بکار برد PCMرات نمک را به عنوان مصالح او دراين پروژه هید. توانايی آن در تغییر ظاهر شدن درنمای ساختمان را نیز مدنظر داشته است

 .(درجه سانتی گراد درخود ذخیره می کند 21الی  21نمک گرما را دردمای 

اين اين معمار، طرح جديدی از يک سیستم شیشه ای عايق و ذخیره کننده حرارت که با هیدرات نمک پرشده را طراحی نمود و آن را در نمای جنوبی 

طرزکار اين سیستم به اين ترتیب است که در تابستان اشعه خورشید توسط پانلهای منشوری به  .مترمربع نصب نمود 111تی حدود مجموعه در مساح

، باعث بیرون بازگردانده می شود و در زمستان اشعه خورشید که دارای زاويه کمتری است از سیستم نما عبور کرده وعالوه بر گرم نمودن فضای داخل

اين گرما هیدرات نمک را از حالت جامد به مايع تبديل کرده و گرمای حاصله به صورت گرمای نهانی درسیستم  .نیز می شود PCM لهایگرم شدن پان

مزيت ديگر اين  .(11،12شکل )درجه سانتی گراد پائین می آيد، انرژی ذخیره شده در اتاق آزاد می شود 21ودر زمانیکه دمای اتاق از . ذخیره می شود

گرجی )م اين است که شارژ يا شارژ نبودن هیدرات نمک، در شیشه های نما ديده می شود و به صورت مات و شفاف خود را نشان می دهدسیست

 .(1311مهلبانی، 

 

 
 (Ritter,2229)نمای جنوبی مجتمع مسکونی : 11شکل 
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 (Ritter,2229)جزئیات پنجره نما در حالت غیرشارژ: 12شکل 

 

  :اسناد  پروژه مركز - 4- 

استفاده از مصالح هوشمند تولیدکننده  -PTC .2با ترمیستور ( TET)مصالح منبسط شونده :  دهنده شکل تغییر هوشمند مصالح از استفاده -1

 (.13شکل)اليه باريکی از سلول های خورشیدی: الکتريسیته 

 

 
 پروژه مركز اسناد:13شکل 

 SOWTتحلیل نتایج به روش : 4جدول 

 تهمتغیر وابس

 متغیر مستقل               

 ضررها( T:تهدیدها ) فایده ها( : Oفرصت ها)

ضعف )هوشمند شیشه هایعدم توجه به 

:W) 

 باالتر بودن سرعت طراحی -

 عدم نیاز به متخصص  -

 وخريد محصول هزينه پايین مطالعات اولیه-

 مصرف زياد سوخت فسیلی -

 افزايش آلودگی محیط زيست-

 رژی وسايرمواد شیمیايیمصرف بیشتر ان-

 کاهش هزينه مصرف ساختمان  - (S: قوت )هوشمند  شیشه هایاستفاده از

 کاهش آلودگی محیط زيست -

 وارتقاء معماری پايدار بهینه سازی مصرف انرژی -

 عدم انتخاب صحیح روش مناسب طراحی   -

 نیاز به متخصص انرژی -

 اجرای صحیح مصالح درساختماناستفاده وعدم -

 

 رییگنتیجه -3

، بکارگیری فناوری وانرژی های تجديدناپذير در تامین گرمايش وسرمايش و روشنايی، حیات 21عدم انعطاف پذيری ساختمان های مدرن قرن

مباحث با گذشت زمان، سیرتکاملی وبلوغ حرفۀ معماری، رويکردهای نوين و  .کرۀ زمین وچرخه های اکوسیستمی آنرا، دچار بحران جدی نموده است

امروزه فراهم سازی بیشترين آسايش داخل فضا با حداقل مصرف انرژی وبا استفاده از  .توسعۀ پايدار در مرکز توجه طراحان وکارشناسان قرار گرفته است

ی دهند واز آن بهره می آنها خود را با تکنولوژی وفق م. ساختمان ها خودگونه ای از تکنولوژی هستند .انرژی های بی پايان ويا تجديدپذير درنظر است

آن  به طبیعی قادر مصالح که کنند چنان تغییر خود پیرامون محیط به واکنش در توانندی م آنها دارند، ناپذير پايان توانايی تقريبا هوشمند مصالح. گیرند
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استفادۀ  .هندسان و طراحان قرار گرفته استباعرضۀ مصالح جديدی چون شیشه های هوشمند، توانمندی ها و امکانات نو و متنوعی در اختیار م .نیستند

توسعه ی  جهت در گام هامی تواند يکی از اساسی ترين  ،درست وبه جا ازنور و گرمای خورشید درساختمان ها با استفاده از شیشه های هوشمند

نه سازی مصرف انرژی وکاهش اثرات مخرب زيست بطوريکه عمربنا را افزايش داده و سبب صرفه جويی درهزينه های نگهداری ، بهی ر باشدامعماری پايد

 .گرددمحیطی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مراجع نابعم
 

 .1311مصالح هوشمند ونقش آن درمعماری، نشريه مسکن ومحیط روستا ، . ، حاج ابوطالبی، الناز.گرجی مهلبانی، يوسف[ 1]

 .1382، تهران دانشگاه انتشارات ، ساختمان ندسیمه و معماری در فناوری نانو ، کتايون زاده، تقی ،.محمود گالبچی،[2]

 .1311انرژی، توسعه ومحیط زيست، نشريه انرژی ايران، ، امیرمحمد ،، قادری.محمدعلی ،عبدلی[3]

 .1382ی ايران، ضوابط معماری وشهرسازی کاهش دهنده مصرف انرژی ساختمان ها، نشست کمیته ملی انرژ، نصرالهی، فرشاد [1]

 ،(با رويکرد بهینه سازی مصرف انرژی)ايران ( سال اخیر 22)، بررسی تطبیقی جايگاه معماری پايدار درمعماری ، احمدی، فهیمه.دالحمیدعب ،قنبران [1]

.1383اولین کنفرانس شهرسازس،مديريت شهری وتوسعه پايدار،    

 .1382، دانشگاهی انتشارات جهاد: ايش غیرفعال، تهرانسرم. 1قیابکلو، زهرا ، مبانی فیزيک ساختمان [1]

 .1311مجله آبادی، سال شانزدهم، ، بام باغ،ضرورت معماری پايدار ، سفاليی، فرزانه [9]

 .1319، 33، شمارهمجله معماری وفرهنگ. سلیمانی، میثم ، زمین ومعماری پايدار [1]

 .1311جهانس، رافائل، مواد و مصالح هوشمند، معماری و ساختمان، تهران،  [8]

المللی معماری  های هوشمند گامی بسوی فناوری نوين در ساخت، دومین کنفرانس بین ، افشاری بصیر، محمد رضا، ساختمان.بصیر، نفیسه افشاری [12]

 .1382 و سازه دانشگاه تهران،

انیا،اتريش،ژاپن،سوئیس، آلمان،اسپ: ، بهادری، مهدی، بررسی فن آوری های نوين درمعماری وشهرسازی پايدار،نمونه موردی.کاشانی جو، خشايار[11]

 .1382اولین همايش معماری پايدار وتوسعه شهری، 

، پايدار معماری ملی همايش دومین مقاالت مجموعه فردا، معماری در پايدار رويکردی نما؛ هوشمند مصالح جو، حمید، ثروت ،.مهتاب ارمغان، [12]

1382. 

 .1311نه سازی مصرف سوخت دربخش ساختمان، جلد دوم، تهران، علیخانی، هادی، پنجره های هوشمند، اولین همايش بهی[13]
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 .1319، تعامل معماری و انرژی های نو، جواد ،قیاسوند[ 11]

 .1312 ، اقتصاد انرژی،21شماره ، پايگاه مجالت تخصصی نور،پايدارانرژی برای توسعه ، محمدعلی ،عبدلی[11]

بین المللی همايش  ،(بارويکرد بهینه سازی مصرف انرژی)هوشمند درطراحی ساختمان پايدار نقش مصالح قنبران، عبدالحمید، ،.فهیمه احمدی، [11]

 .1381( درانتظارچاپ)،معماری، عمران وشهرسازی درهزاره سوم، تهران

، دانشگاه تهران برنامه ريزی ومديريت محیط زيست،همايش  دومین ،انسان، طبیعت، معماری پايدار ،علی محمد، ايرانمنش ،.لیلی ايرانمنش، [19]

1381. 

ملی همايش  اولین ،شیشه های هوشمند به عنوان مصالح نوين وعايق درصنعت ساختمان سحرخیز، عطیه، کريمی، بهرام، ،.مهديار قراول باشی، [11]

 .1381، آزاد اسالمی واحد بجنورد، دانشگاه سبک سازی وعايق بندی ساختمان

چهارمین همايش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت درساختمان،  ،LOW-Eهای نازک درشیشه های کاربرد اليه  امیری شهبازی، محمد ، [18]

1311. 

همايش منطقه ای  ،(تامین مصالح موردنیاز سازگار بامحیط)مصالح هوشمند وضرورت تغییر دربهره گیری انسان از طبیعت مهسا، مهرگان، [22] 

 .1382،  ما واحد ساریمعماری ومصالح ساخت، مرکز آموزشی وفرهنگی س

 .1382، مرکز آموزشی وفرهنگی سما واحد همدان ،شاخص ها واصول معماری پايدار در خلق معماری برتر ،روح اله ،نمکی [21]

 .1382، 12، صفحه228جام جم، شماره زندگی آن سوی پنجره های هوشمند، محمدرضا، مصلحی، [22]

 .1382نوشته شده دريکشنبه هفدهم مهرماه،  دربهسازی شیشه ومصرف انرژی،کارائی پوشش های مدرن  علیرضا، حسینی، [23]

Glass.blogfa.com/category/11 

 .1318نوشته شده درسه شنبه سی ويکم فروردين،  شیشه؛ کاهندۀ مصرف انرژی درساختمان، علیرضا، حسینی، [21]

Glass.blogfa.com/category/31 

[21] Addington, Michelle and Schodek, Daniel. Smart Materials and New Technologies for the Architecture and 

Design Professions. Architectural Press/Elsevier, Oxford, 2221. 

 [21] Ritter, Axel. Smart Materials in Architecture, Interior Architecture and Design, Birkhauser, Switzerland. 

2229. 

[29] Derek, C. Intelligent buildings: design, management and operation, First edition, Link London: Thomas 

Telford. 2221. 

[21] El sheik, M. Building Skin Intelligent : A parametric and algorithmic tool for daylighting performance 

design integration, A thesis presented to the faculty of the use school of architecture university of southern 

california. 2221. 

[28] Kamalisarvestani, M et al./ Renewable and Sustainable Energy Reviews 21،313-311, 2213. 

[32] www.iranianfair.com/booth-talk/topic318.html.( 1318وانواع آن،  شیشه ) 

[31] www.fa.wikipedia.org / wiki . ( 2211های کم گسیل وخود تمیزشونده،  شیشه ) 

[32] http://www.dorgoonenano.ir 

[33] http://www.ifco.ir/ building/build/window-extra1.asp. 

 نرم افزار کاوش [31]

 

 

http://www.iranianfair.com/booth-talk/topic359.html.(شیشه
http://www.iranianfair.com/booth-talk/topic359.html.(شیشه
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