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 چکیده

هایی در حوزه معماری ابداع  خواص این مواد، سیستمبا گسترش دانش بشری و کشف مواد جدید و همچنین دریافت 

ای  این مصالح و مواد به طور ویژه. گذارند برند و کیفیت متفاوتی را از خود به نمایش می اند که از این مواد و مصالح بهره می شده

یکی از عوامل . دهند یمخودی  به خود ها نیز واکنش وابسته به شرایط محیطی خود هستند و با تغییر در شرایط محیط، آن

در گروه مواد و شوند  شناخته میدار  حافظه ای از این مواد که با عنوان آلیاژهای دسته. تاثیرگذار بر روی این مواد دماست

پژوهش حاضر بر چگونگی کاربرد این آلیاژها در نماهای متحرک با توجه به کاهش مصرف انرژی . ترمواستریکتیو قرار دارند

ای در  سعی شده است که با بازآفرینی و اصالح سیستم گلبرگ که بیشتر در حوزه تهویه کاربرد دارد از آن به گونه تمرکز دارد و

اندازی در نما، در ساعات گرم روز از افزایش دمای داخل جلوگیری کند و در عین  نمای متحرک استفاده شود که بتواند با سایه

با تغییر در سیستم گلبرگ، این سیستم . ر امکان دید حداکثری را فراهم می کندت تر و خنک حال در ساعاتی با دمای معتدل

بر این، طرح دیگری با نام سایبان    عالوه. سازی شده است برای سایه اندازی روی بنا در اقلیم هایی با شدت تابش زیاد مناسب

 .بدون نیاز به انرژی برای نما ارائه شده استخودی و  دار با فرآیند خودبه چتری با استفاده از فنرهای آلیاژهای حافظه
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 مقدمه

های بدیع از مصالح   خاص و استفاده یها با پیشرفت علوم و تکنولوژی در حوزه صنعت مواد و خلق مصالح جدید با ویژگی

این مصالح جدید ویژگی هایی دارند که آن ها را از . صنعت ساختمان و معماری سبب تغییر در شرایط پیرامون ما می شوند در

هر چند همه مواد به واسطه ساختار ملکولی و انبساط و انقباض محیطی دارای . بقیه مواد به طور ویژه ای متمایز می کنند

نی هستند اما تمایز ویژه این مصالح و مواد در این است که تغییرات نامتعارفی را نوعی کنش و واکنش نسبت به شرایط پیرامو

 .از خود به نمایش می گذارند

برای رسیدن به تعادل . ساختمان می شود انرژیامروزه برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان توجه ویژه ای به بخش 

یکی از . کاهش پیدا کند انرژیعی می شود که وابستگی به بخش دمایی و آسایش حرارتی تا آنجایی که امکان داشته باشد س

استفاده از نمای دوپوسته و همچنین به کارگیری سایبان ها و سایه انداز ها در نما و پوسته  ا جدید و متداول،روش های نسبت

سایه اندازی و جلوگیری از تحقیقات اخیر نشان می دهد که استفاده از المان های متحرک برای پوسته ی بنا در جهت . بناست

اما آنچه به طور . ورود تابش خورشید به داخل هزینه های ابتدایی زیادی دارد هرچند در دراز مدت این هزینه قابل برگشت

  .مستمر باعث مصرف انرژی می شود استفاده از المان های  متحرکی است که با نیروی برق کار می کنند

این مواد اساسا . ساختمان وارد شدند که هیچ گونه وابستگی به انرژی الکتریکی ندارند اخیرا دسته ای از مواد به صنعت

دار شناخته می شوند و در گروه مواد  دسته ای از این مواد که با نام آلیاژهای حافظه. وابسته تغییرات دمایی هستند

پژوهش حاضر به بررسی ( Ritter, 2007) .تحت تاثیر دما رفتار نامتعارفی را بروز می دهند ؛ کهترمواستریکتیو هستند

شود که سیستم به کار رفته با این مصالح را با  های متحرک می پردازد و سعی می خودی این مصالح در پوسته به عملکرد خود

 .شرایط اقلیمی ایران تطبیق سازی کند

 
 حرکت در معماری 

از آغاز ساختن، بشر برای ارتباط بین داخل و . فیزیکی آن استآنچه از حرکت در این مقاله مد نظر است حرکت به معنای 

اند که قابل حرکت باشند خود  خارج بنای خود نیاز به گشودگی هایی داشته است و خود این بازشدگی نیاز به عناصری داشته

، حفاظت در برابر شرایط یکی از این جنبه های حفاظتی. اشته اندد این عناصر متحرک همیشه جنبه حفاظتی از کاربران بنا را

 .اقلیمی است

تا قرون اخیر عناصر حرکتی در معماری بیشتر جنبه غیر سازه ای داشتند در سده اخیرا پیشامگانی به متحرک سازی در 

عرصه معماری پرداختند که عناصر حرکتی را در سیستم سازه پژوهش کردند از جمله  آن ها می توان به پینه رو، پلگرینو، 

تر از این افراد می توان به لئوناردو  سابق( 3178گالبچی، .م، چیلتون.)اشاره کرد.... یورا، کاالتراوا، کاواگوچی و فاکس، م

باز هم که به . داووینچی اشاره کرد که در قرن پانزدهم روی سازه ساده مسطح قابل گسترش طرح هایی را ایجاد کرده است

ی ذکر شده واالهای رومی و پیش تر از آن تصویر سازه ای در کاخ آشوربانیپال عقب برگردیم آنچه از متحرک سازی در معمار

 (3131، غفوری.)که چتری سایبان مانند است

 

 های متحرک  دسته بندی مکانیزم

فاکس گونه بندی . دسته بندی مکانیزم های حرکتی از دو بعد کلی می توانند به سازه ای و غیرسازه ای تقسیم بندی شوند

 ,Fox). کلی برای سازه های متحرک ارائه داده است که در گونه بندی فاکس سازه ها به سه دسته تقسیم بندی می شوند

2001) 

 سازه های قابل توسعه -3

 سازه های دینامیک -2

 جاسازی شده ( کینتیک)سازه های جنبشی -1
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دسته بندی دیگری برای سازه ها وجود دارد که در این نوع دسته بندی این مکانیزم ها با توجه به نحوه پاسخ گویی به محیط 

ه عملکرد و زیبایی شناسی، که در دسته اول ب( 2بر اساس حرکت و جابجایی، ( 3: پیرامونی به دو شیوه تقسیم بندی می شوند

که در جدول ( 3131،گرشاسبیو  آصفی)نوع تقسیم می شوند و در دسته دوم به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم می شوند  7

آنچه در این پژوهش مورد . این نوع تقسیم بندی قابل تعمیم به مکانیزم های غیرسازه ای نیز هست. شماره یک ارائه شده است

ولی با توجه به اینکه در این سیستم از فرآیند خود به خودی استفاده . شی یا تاشدن استتوجه قرار گرفته از نوع مکانیزم چرخ

 .ها قرار بگیرد شده است می تواند در گروه غیر فعال

 
 (3131گرشاسبی،  و آصفی)دسته بندی مکانیزم های حرکتی  -1جدول شماره 

 
 

 متحرک سازی در معماریمواد کنش پذیر و آلیاژهای حافظه دار و چگونگی به کارگیری 

مواد کنش پذیر و آلیاژهای حافظه دار موادی هستند؛ همراه با تغییرپذیری در شکل و یا تغییر در ابعاد که دارای خواص 

ی یبرگشت پذیر نیز می باشند که در پاسخ به عوامل خارجی محیط از جمله دما، نور، فشار، برق، مغناطیس و عوامل شیمیا

 3فاز در دمای باال که آستنیت. آلیاژهای حافظه دار دارای دو فاز ثابت هستند. از خود بروز می دهند خاصیت برگشت پذیری

 2که ساختمان آن مکعبی بوده و به علت دارا بودن تقارن محکم تر است و فاز با دمای پایین که مارتنزیت. نامیده می شود

 (Ritter, 2007). نامیده می شود

در همین راستا رفتار شبه االستیک آلیاژ . است 3311نخستین باری که اثر حافظه داری کشف شده است مربوط به سال 

اثر کاهش و افزایش دما در فاز مارنتزیت را بر  3317توسط اوتسوکا و وایمن کشف شد در سال  3312کادمیوم در سال  -طال

داری که تابع رفتار ترمواالستیک فاز  ین نمودهای اثر حافظهاولادیان ثبت شد روی به وسیله گرنینگر و مر -روی آلیاژ کادمیوم

در سال  ،و نیز توسط چانگ و رد 3393در ای یک دهه بعد توسط کردجومو و خاندروس  طور گسترده مارتنزیت است به

 (Otsuka and Wayman, 1999. )شده است گزارش3393

                                                           
1 - Austenite 

2 - Martensite 
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ماده ای که کار روی در آزمایشگاه مهمات نیروی دریایی ایاالت متحده با  3391نخستین بار بوهلر و همکارانش که در سال 

بعدا نام تجاری نایتانول که در واقع ترکیبی از آلیاژها و نام های نیکل و تیتانیوم است خاصیت عجیبی برای این ماده ثبت 

اتفاقی توسط دکتردیود موزی گرم شد و در زمانی که این آلیاژ تغییر شکل شدید و پالستیک داده شده بود به طور . کردند

میدان مغناطیسی نیز یکی از عواملی است که . کمال تعجب و شگفتی مشاهده کرد که این آلیاژ شکل اولیه خود را بازیابی کرد

شناخته می دار شکلی  روی این نوع آلیاژها تاثیر می گذارد که در واقع این نوع آلیاژها با عنوان آلیاژهای فرومغناطیس حافظه

عالوه بر آلیاژهای فلزی از سال . شوند  در واقع واکنش این نوع آلیاژها به مغناطیس سریع تر از واکنش به تغییرات دماست

 (Mihalcz, 2001) .داری و به شکل تجاری وارد بازار شدند پلیمرهایی با خواص حافظه 3333

 

 
 (3131 امیرکبیر، دانشگاه پژوهشی معاونت)شکلی داری حافظه پدیده کننده توصیف مکانیکی -حرارتی سیکل  -1 شکل

 

 آلیاژهای حافظه دار

که در این پژوهش فقط  مورد اولو کاربرد آن در .)آلیاژهای حافظه دار، دو ویژگی منحصر به فرد از خود بروز می دهند

 (:معماری بررسی می شود

1اثر حافظه داری -3
 

 (Humbeeck, 1999) 9رفتار شبه االستیک -2

 

 داری حافظه اثر

، ساختار کریستالی برای دهیمفرم پالستیکی  تغییر که فاز مارتنزیت حاکم است، هنگامی را اگر این آلیاژها در دمای پائین

تا شکل اولیه را بازگرداند،  می یابدآلیاژ تغییر فرم  ،کردن با گرم. شود که ناشی از تغییر فرم پالستیک می باشدآلیاژ ایجاد می

در )آستنیت  به فاز( در دمای پائین)شود و حاصل از تغییر فاز مارتنزیت  خوانده می حافظه داری به عنوان اثر مذکور ییتوانا

 .باشد می( دمای باال

در ابتدای این بحث اشاره شد که آلیاژهای حافظه دار دچار تغییر در شکل و ابعاد می شوند و دوباره به حالت نخست بر می 

که بر این آلیاژها تاثیر می گذارند سبب می شود که این آلیاژها با توجه به نوع شان در دو گروه قرار گردند محرک هایی 

 (Duerig, 1990 .)بگیرند

 

 آلیاژهایی با حافظه داری یک طرفه -3

 آلیاژهایی با حافظه داری دو طرفه -2

 
 

                                                           
3 - Shape Memory Effect 

4 - Pseudoelastic Behavior 
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 داری یک طرفه  آلیاژهایی با حافظه

تغییر شکل می دهیم و به مرحله ( aمرحله )در حافظه داری یک طرفه ابتدا آلیاژ را در فاز مارتنزیت یا فاز در دمای پایین 

b می شود بر اثر تغییرات ملکولی (فاز با دمای گرم)می رسیم حال اگر در این مرحله گرما به آلیاژ برسد آلیاژ وارد فاز آستنیت، 

این ( dمرحله )سپس زمانی که آلیاژ سرد شود بدون هیچ تغییری وارد فاز مارتنزیت می شود( cمرحله )فرم اولیه را باز می یابد 

زیرا خود به خود به مرحله تغییر شکل باز نمی گردد و به یک محرک  .نوع حافظه داری را حافظه داری یک طرف می گویند

 .خارجی برای تغییر شکل نیاز دارد

 

 

 (Duerig, 1990)مراحل حافظه داری یک طرفه  -2 شکل

 

 آلیاژهایی با حافظه داری دو طرفه

تغییر شکل شدید می دهیم و به ( aمرحله )در حافظه داری دو طرفه ابتدا آلیاژ را در فاز مارتنزیت یا فاز در دمای پایین 

می رسیم حال اگر در این مرحله گرما به آلیاژ برسد آلیاژ وارد فاز آستنیت می شود بر اثر تغییرات ملکولی فرم اولیه  bمرحله 

زمانی آلیاژ شروع به سرد شدن می کند بر خالف حافظه داری نوع یک طرفه آلیاژ به سمت تغییر ( cمرحله )را باز می یابد 

تغییر  dو  cبه گونه ای عمل می کند که با گرم کردن و سرد کردن بین مرحله می رود در واقع آلیاژ  bشکل در مرحله 

 .وضعیتی دائمی دارد

 

 

 (Duerig, 1990)مراحل حافظه داری دو طرفه  -3شکل 
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 (Duerig, 1990)داری یک طرفه و دوطرفه در فنر   اثر حافظه -4شکل 

 

رفتاری عجیب و نامتعارف از خود به نمایش می گذارد زمانی که در فاز دار   حافظه داری دو طرفه در فنر با آلیاژ حافظه

وزنه اضافه می شود دارای بیشترین دامنه تغییر شکل هست و هنگامی که گرم می شود به جای انبساط ( دمای سرد)مارتنزیت 

 (9شکل ) .باز می گردددر واقع منقبض نمی شود بلکه به واسطه خاصیتی که دارد به شکل اولیه خودش . منقبض می شود

 

 
 (Duerig, 1990)جمع شدن نامتعارف فنر و تغییر از فاز مارتنزیت و رفتن به فاز آستنیت با دریافت حرارت  -5شکل 

 

 .باشد که آلیاژ به محض باربرداری به شکل اولیه اش باز می گردد می سوپراالستیسیته لیاژآیکی دیگر از خواص این 

 (Duerig, 1990 .)برای رسیدن به شکل اولیه نیازی به اعمال حرارت نمی باشدنابراین در این حالت ب

 

 در سیستم گلبرگ دار متحرک سازی پوسته بنا با استفاده از آلیاژهای حافظه

سیستم گلبرگ یک سیستم مستقل از دستگاه های تهویه حرارتی فعال است که مانند یک گل عمل می کنند هنگامی که 

بر اساس سیستم های یافت شده در طبیعت، این سیستم . می رود مانند یک گلبرگ گسترده باز می شوددمای محیط باال 

ایده اصلی این سیستم بر پایه واکنش زعفران زرد به گرمای . دمای داخل و جریان هوا را بدون انرژی الکتریکی کنترل می کند

گل زعفران زرد به . سخ به تغییرات محیط شرح می دهدگرمای زننده واکنش جنبشی ساختار گیاه را در پا. زننده است

 .جابجایی دما از سرد به گرم پاسخ می دهد

. مطالعات انجام شده نشان می دهد که مشخصات فیزیولوژی گلبرگ ها در واقع عکس العملی جنبشی در مقابل دما هستند

در دمای سرد، الیه . لبرگ و دیگری در بیرون آن استاین گلبرگ ها در دو الیه از سلول ها گنجانده شده اند، یکی در داخل گ

بیرونی سلول ها با سرعت بیشتری نسبت به الیه داخلی منبسط می شود و گلبرگ ها به سمت داخل حرکت می کنند و گل 

ین ا. در هوای گرم رشد الیه داخلی از الیه خارجی بیشتر است و همین عامل سبب می شود که گل شکوفا شود. بسته می شود

این مورد انگیزه ای برای بررسی جامع  .استپاسخ جنبشی ذاتی به تغییر دما ، فوری و بدون هیچ سیستم فرآیند سطح باالیی 

 (liftarchitects.com. )روی دیگر مصالح هوشمند باشد که می توانند در روش مشابه اجرا شوند
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رسوم است، که به عنوان یک مصالح هوشمند شناخته ساخته شده م جز فعال در سیستم گلبرگ یک سیم آلیاژ حافظه دار

 .می شود و دلیل این نیز واکنش منحصر بفردش به تغییرات محیط است

 

 
 (liftarchitects.com)سیستم گلبرگ در حالت انفجاری  -6 شکل

 

 معرفی اجزا سیستم

 های اتصال صلب لوله -3

 های داخلی لوله -2

 های خارجی لوله -1

 ها پنل -9

 صفحه شبکه سیمی -9

 ها لچکی -9

 قاب -8

 ها و قاب خارجی سیم االستیک بسته شده بین پنل -7

 دار های آلیاژی حافظه سیم -3

 بست صلب -31

 های چهارطرفه رابط -33

 

 
 (liftarchitects.com) ها و باز شدن پنل استفاده از تفنگ گرمایی برای افزایش دما -7شکل
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 (liftarchitects.com) مقایسه سیستم در دو حالت باز و بسته – 8شکل 

 

 های آلیاژی باید ابتدا جای سیم برای تغییر در سیستم گلبرگ و منطبق سازی آن با اقلیم هایی با شدت تابش زیاد

عوض کرد و حال  -که به طور عادی در دمای باال منبسط و در دمای پایین منقبض می شود  -های االستیک  دار با سیم حافظه

دار را در فاز مارنتزیت مقداری تغییر شکل داد تا در فاز آستنیت  شده است باید سیم آلیاژ حافظه که جای این نوع سیم عوض

منقبض شود و دریچه را ببندد و هنگامی که دما سرد می شود و به فاز مارنتزیت می رود دریچه ها به وسیله سیم های 

سوراخ های روی پنل ها برای عبور سیم هاست که آن  تغییر دومی که در این سیستم داده می شود جای. االستیک باز شوند

 .شوند جا می ها نیز جابه

که این سیستم در نمای خارجی نصب می شود که دمای مورد نیاز برای  توجه داشت این استای که باید در اینجا  نکته

و اساسا هدف این تغییر، سایه اندازی روی نما در تابش شدید . تغییر از فاز مارتنزیت به آستنیت وابسته به محیط داخل نباشد

 .استتر و تابش و گرمای شدید حذف شده  امکان دید در زمان هایی است که دما پایین
 

 
جایی  دار و سیم های االستیک به جای یکدیگر و جابه دار حافظه تغییرات در سیستم گلبرگ با جابجایی سیم های آلیاژ - 9شکل 

 (نگارنده)ها  محل سوراخ ها روی پنل

 

 در نمادار برای طراحی سیستم سایبان چتری  استفاده از فنر آلیاژی حافظه
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ایده استفاده شده و مهم ترین مزیتش این است که با استفاده از آلیاژهای در این طرح برای سایبان از چتر به عنوان 

خودی متاثر از حرارت و  دار نیاز به هر گونه انرژی الکتریکی و مکانیکی حذف می شود و با استفاده از فرآیند خودبه حافظه

 . تغییرات دما و حافظه داری شکلی دوطرفه روی نما سایه اندازی می کند

 در واقع به آن یک تغییر فرم پالستیکی معین می  -فنر با آلیاژ حافظه دار را در فاز مارتنزیت فشرده می کنیم ابتدا یک 

و آن را بین قسمت ثابت و متحرک چتر قرار می دهیم یک سر فنر دارای تکیه گاه صلب و سر دیگر داری تکیه گاه  -دهیم 

فنر برای رسیدن به حالت اولیه خود این بار دچار یک افزایش طول با غلتکی است با افزایش دما در طول روزهای تابستان 

و . ایجاد نیروی زیاد به سمت تکیه گاه غلتکی خواهد شد که سبب باز شدن سایبان چتری و انداختن سایه بر روی نما می شود

مع می شود و چتر بسته می در طول شب هنگامی که دما پایین می آید و چون آلیاژ فنر از نوع حافظه دار دوطرفه است ج

 .کند شود و امکان دید را فراهم می

 

 
 (نگارنده) .هستند( سرد شده)ی حافظه دار در فاز ماتنزیت سایبان چتری در هنگام بسته بودن و زمانی که فنر های آلیاژ -11شکل 

 

 
 (نگارنده) .هستند( گرم شده)در فاز آستنیتی حافظه دار  سایبان چتری در هنگام بسته بودن و زمانی که فنر های آلیاژ -11شکل 
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 (نگارنده) در دو حالت باز و بستهسایبان چتری مقایسه  -12شکل 

 

 نتیجه گیری

خودی شان در سال های اخیر در صنعت ساختمان دارای کاربردهایی شدند که  به دار به واسطه فرایند خود آلیاژهای حافظه

با نیروی زیاد در قسمت های متحرک ساختمان استفاده کرد که در این پژوهش به از آن ها می توان به عنوان یک عامل 

هایی است  بررسی یکی از این سیستم ها با عنوان سیستم گلبرگ پرداخته شد ولی  به چند دلیل سیستم گلبرگ دارای نقص

 .کند است نیازمند تغییراتی میکه آن را برای استفاده در شرایط اقلیمی ایران خصوصا نواحی که شدت تابش آفتاب زیاد 

آز آن جایی که هوای گرم صعود می کند از این سیستم تنها می توان برای سقف استفاده کرد و آن نیز باید از طرف  -3

 .شود ه هاباز شدن دریچ به داخل کار شود تا حرارات محیط به آن برسد تا منجر

ودی و عدم کنترل انسانی روی باز و بسته شدن دریچه خ به مزیتی که خود عیب آن نیز محسوب می شود فرایند خود -2

 . ها است

دچار تغییر فاز  -وابسته به نوع آلیاژ -دار نیازمند رسیدن به دمایی هستند که در آن دما  این آلیاژهای حافظه -1

 .بنابراین نمی توان از آن در هر دمایی استفاده کرد. مارنتزیت به آستنیت شده و تغییر شکل می دهند

ها ممکن است دمای محیط پایین باشد ولی محیط داخلی به دلیل شرجی بودن نیازمند تهویه باشد  بعضی از اقلیمدر  -9

 .بنابراین از این سیستم نیز نمی توان در آن اقلیم استفاده کرد( مانند اقلیم شمال کشور)

های  کتی که باعث عدم وابستگی به سوختخودی از فرآیندهای حر دار عالوه بر استفاده خودبه استفاده از آلیاژهای حافظه

ی نیروی الکتریکی وجود دارد که  ها به وسیله البته امکان کنترل باز و بسته شدن پنل -فسیلی و کاهش مصرف انرژی می شود

رو گرم دار وصل کرد تا از طریق این نی  در نوع طرح پیشنهادی با سایبان چتری می توان جریان برق را به فنرهای آلیاژی حافظه

به هر صورت همیشه حرکت در بنا خصوصا  -شوند و واکنش دهند که این مسئله نیز نیازمند تمهیداتی برای عایق کردن دارد

ساختمان ایجاد می کند که باعث  ایجاد تعامل و ارتباط کاربران با داخل و خارج بنا به گونه ای می شود  نوعی پویایی در نما

که با شرایط اقلیمی در ساعات مختلف شبانه روز و در ماه ها و فصول سال سازگاری مداومی دارد و همانند موجودات زننده 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

وز در صنعت مواد و استفاده از متریال های هوشمند می تواند یکی همچنین استفاده از آخرین فناوری های ر. واکنش می دهد

 .از عوامل در جهت معماری پایدار باشد
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