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 :ملخص البحث

العمارة هی مرآة الحضارة وانعکاس ما وصل الیها التقدم التکنولوجی , والعمارة المستقبلیة تعبر عن أهم ما استخدمت 

جانب أن العمارة المستقبلیة تعتمد على التصمیم المعاییر التکنولوجیة وتقنیات التحکم البیئی األکثر ترشیداً للطاقة إلی 

باستخدام الحاسب واالعتماد على توزیع اإلضاءة الطبیعیة من خالل استراتیجیات ممنهجة کی تؤدی الى تحقیق االستدامة 

واقتراحات وتحقیق المتغیرات والمستجدات سریعة التغیر فیظهر دور الدراسات المستقبلیة ومنهجیاتها لتحدید هذه المتغیرات 

 .سبل التطویر للعمارة, وهذا ما یعد دوراً جدیداً فی مجال الواجهات الزجاجیة فی العمارة المستقبلیة یجب دراستها

 :مشکــلة البحـث

عدم وجود دراسة کافیة الستراتیجیات اإلضاءة الطبیعیة والظالل وأعتبارات التصمیم السلبی بضوء الشمس مما یؤدی الى 

 .الواجهات الزجاجیة للعمارة المستقبلیة عدم اتقان تصمیم

 هدف البحث

التوصل الی اعتبارات لتحقیق نظم اإلضاءة الطبیعیة فی التخطیط للفکر التصمیم من حیث توزیع الفتحات وتوجیه  .1

 الواجهة الزجاجیة والقواعد اإلرشادیة فی )الشکل والحجم والتثبیت(
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 .ة فی تصمیم الواجهات الزجاجیة للعمارة المستقبلیةتفعیل دور تقنیات الحاسب والتکنولوجیا الرقمی .2

 :ولحل مشکلة البحث وتحقيق الهدف يجب دراسة کل من العوامل اآلتية

 .استراتیجیة ضوء النهار والظاللأوالً: 

 .مبادئ توجیه التصمیم عن طریق الحاسب فی الواجهات وللفتحات المعماریة الزجاجیة ثانياً:

 .دراسة تحلیلیه لبعض اوجه اإلضاءة الطبیعیة فی العمارة المستقبلیة ثالثاً:

تعتمد الدراسة علی محورين رئيسين من خالل التحکم فى ضوء النهار الناتج من أشعة الشمس کمصدر طبيعی لإلضاءة 

 :ويساعد اتجاه المبنی فی التحديد

 قوة اإلضاءة أو اإلخفاء المطلوبة. 

  بالواجهة من أهم عوامل التظلیل فى عالقتها بالفتحات المعماریة وهیئتهاأجهزة التظلیل الخارجیة. 

وتتمثل األهداف الرئیسیة للتصمیم الشمسی السلبی  Passive Solar Design لذا یراعى التصمیم السلبی للطاقة الشمسیة

المبانی التی تعمل بالتزامن مع  فی الحد من استهالک الوقود أو أی )نوع من أنواع الطاقة( للمبانی وکذلک تصمیم وتنفیذ

 .ضدهاالقوى الطبیعیة ولیس 

 :وهناک ثالثة اعتبارات للتصميم السلبی بالشمس

 .اعتبارات التحکم فی حجم ونوع اإلضاءة -أ

 .اعتبارات تصمیم الظالل لکی نتجنب أشعة الشمس المباشرة التى تسبب الوهج -ب

 المسموح بهااعتبارات التحکم فى کمیة الحرارة  -ج

 الكلمات المفتاحية:

 التظلیل اإلضاءة، المستقبلیة، العمارة، التصمیم،

 

Abstract: 
Architecture is the mirror of civilization and the reflection of technological advances, and future 

architecture reflects the most important used technological standards and the most energy-

efficient environmental control techniques. Future architecture relies on computer design and 

the distribution of natural lighting through systematic strategies to lead to sustainability 

Achieving the rapidly changing variables and developments shows the role of future studies 

and their methodologies for identifying these variables and proposing ways of developing 

architecture. This is a new role in the field of glass facades in future architecture Study them. 

Research Problem: 

Lack of adequate study of the strategies of natural lighting and shadows and considerations of 

passive design in sunlight, which leads to the lack of perfection in the design of glass facades 

of future architecture. 

Research Goal 

1. Reaching considerations to achieve natural lighting systems in the planning of design thought 

in terms of the distribution of openings and guidance of the glass facade and guidelines in (form, 

size and installation) 

2. Activate the role of computer technology and digital technology in the design of glass facades 

for future architecture. 

To solve the problem of research and achieve the goal must study each of the following factors: 
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First, the strategy of daylight and shadows. 

Second: the principles of design guidance through the computer in the facades and glass 

architectural openings. 

Third: An analytical study of some aspects of natural lighting in future architecture. 

The study relies on two main axes by controlling daylight resulting from sunlight as a natural 

source of lighting. 

• Lighting power or concealment required. 

• External shading devices of the facade of the most important factors of shading in  

relation to architectural apertures and body. 

Passive Solar Design considers passive solar design. The main objectives of passive solar design 

are to reduce the consumption of fuel (or any type of energy) of buildings as well as the design 

and implementation of buildings that work in conjunction with natural forces and not against 

them. 

There are three considerations of passive sun design: 

Considerations for controlling the size and type of lighting. 

B - Design considerations of shadows in order to avoid direct sunlight that causes glare. 

Considerations for controlling the amount of heat allowed 

Keywords: 
Design, architecture, futuristic, lighting, shading 

 

 مقدمة:

تعتمد العمارة المستقبلیة إعتمادا رئیسا على االسالیب التكنولوجیة واستخدام الحاسب في مجال تطویر التصمیم بهدف التحكم 

 ي العمارة المستقبلیة.في توزیع اإلضاءة الطبیعیة والظالل من خالل استراتیجیات ممنهجة كي تؤدي الى تحقیق االستدامة ف

 Daylight and Shading Strategyأوالً: استراتيجية ضوء النهار والظالل 

تعتمد الدراسة علي محورین رئیسین من خالل التحكم فى ضوء النهار الناتج من أشعة الشمس كمصدر طبیعي لإلضاءة 

 ویساعد اتجاه المبني في التحدید:

 .قوة اإلضاءة أو اإلخفاء المطلوبة 

 .أجهزة التظلیل الخارجیة بالواجهة من أهم عوامل التظلیل فى عالقتها بالفتحات المعماریة وهیئتها 

تتمثل األهداف الرئیسیة للتصمیم الشمسي السلبي و Design Solar Passive 1التصمیم السلبي للطاقة الشمسیة لذا یراعى

للمباني وكذلك تصمیم وتنفیذ  المباني التي تعمل بالتزامن مع في الحد من استهالك الوقود أو أي )نوع من أنواع الطاقة(  

 القوى الطبیعیة ولیس ضدها .

  :سلبي بالشمسوهناك ثالثة اعتبارات للتصميم ال

                                   .اعتبارات التحكم في حجم ونوع اإلضاءة -أ

  وهج.التسبب  التى المباشرة الشمس أشعة نتجنب لكياعتبارات تصمیم الظالل  -ب

 المسموح بها اعتبارات التحكم فى كمیة الحرارة -ج

 (:                                               Shading Strategyالتظليل ) استراتیجیةثانياً: 

یستطیع المصمم التحكم في كمیة اإلضاءة النهاریة في المبنى من خالل تفعیل استراتیجیة التظلیل وذلك للتحكم في أشعة 

الشمس المباشرة المكثفة لضمان مساحة عمل مریحة للمستخدم سواء من جانب الراحة البصریة تجاه كمیة الضوء الداخل 
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حبة للضوء أو للتقلیل من أحمال ومتطلبات التبرید للمبنى مع تقدیر متطلبات أو الراحة الحراریة تجاه كمیة الحرارة المصا

التغییر فى إحتیاجات بعض األماكن داخل نفس المبني لمتغیرات متنوعة من كم الضوء الساقط فقد تكون الشمس المباشرة 

الطعام ، .....الخ.ولذلك وجب  مقبولة في أماكن أقل منها في مناطق أخري مثل أجزاء الدوران ،الردهات ،مناطق تناول

 أتباع الشكل الذي یوضح أستراتیجیة التظلیل عند تصمیم الواجهات المعماریة في العمارة المستقبلیة.

 
 المعمارية للفتحات التظليل استراتيجية يوضح( 1) رقم شكل

 

 يتضح من الشكل السابق أن:

  الواجهة الشمالیة ال یجب عمل كاسرات شمسیة(shading device.بها ) 

 أفقي أو رأسي أو افقي ورأسي معا. الواجهة الغربیة والشرقیة تكون الكاسرات الشمسیة بشكل 

  تكون كاسرات الشمس بها أفقیة على المستوي الراسي للمبني ویمكن تعدد أنظمتها وتنوعها من خالل الواجهة الجنوبیة

 اإلحتفاظ بهیئتها األفقیة طبقا للحاجة الوظیفیة والجمالیة المتطلبة.  

 ولتصميم واجهة يدخل منها الضوء وال تدخل معه أشعة الشمس المباشرة يجب مراعاة األعتبارات التالية:

التظلیل الخارجي بشكل أساسي فعادة ما تكون األنظمة الخارجیة أكثر فاعلیة من األنظمة الداخلیة في منع كسب  توظیف -1

الحرارة الشمسیة غیر المرغوب فیها، لذلك تستخدم الواجهة والهیئة الخارجیة والمتصلة ببناء المبني أو الممتدة علي الواجهة 

 .ة الشمسلمنع الحرارة الناتجة من أشع Skinنفسها 

إذا كانت الكاسرات الشمسیة غیر مقبولة من الناحیة الجمالیة، فیمكن استخدام تصمیم المبنى نفسه من حیث التشكیل  -2

للتظلیل الخارجي بضبط النافذة في جانب الجدار األعمق أو یكون اتجاه الفتحات المعماریة مغایرا التجاه الشمس أو مّد 

 ا بالتصمیم الخارجي لهیكل المبني.لمزجها بصریً    skinعناصر للواجهة
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النوافذ الشرقیة والغربیة والكاسرات الشمسیة تكون بارزة على استخدام التشكیل أفقًیا للنوافذ الجنوبیة ورأسیاً على  -3

النوافذ الجنوبیة واستخدام زعانف عمودیة أو نوافذ راحة لمنع دخول الشمس في الصباح المبكر وأیضا منع الشمس المنخفضة 

 رأسیاً على النوافذ الشرقیة والغربیة.الوقت المتأخر من بعد الظهیرة والشكل التالي یوضح نموذجاً  في

 
 والغربية الشرقية النوافذ على الشمسية للكاسرات رأسياً  نموذجاً  يوضح( 2) رقم شكل

 

التظلیل الخارجیة ذات ألوان یمكن االستفادة من لون الكاسرات الشمسیة في تعدیل الضوء والحرارة بأن تكون أنظمة  -4

فاتحة إذا كان مرغوب في انتشار نفاذیة ضوء النهار الداخل، وتكون األلوان داكًنا إذا كان مرغوب خفض اكتساب الضوء 

 والحرارة للداخل.

 

       المعمارية الزجاجية: ثانياً: دراسة مبادئ توجيه التصميم عن طريق الحاسب في الواجهات والفتحات

 نفس فيأن یكون ذات طبیعة وظیفیة وجمالیة  المعماریة أو الواجهة الزجاجیة یجب للفتحةالكاسرات الشمسیة  تصمیم إن

الوقت، وهنا یتجلى دور المصمم في عمل كاسرات شمسیة للمبنى تكون بشكل جمالي ویتناسب مع المعاصرة وتقوم في 

 اآلتي:  علىلضوء النهار في مرحلة الفكرة التصمیمیة نفس ذات الوقت بوظیفتها بفاعلیة، لذلك یعتمد التخطیط 

 التخطيط لضوء النهار في مفهوم تصميم الوجهات المعمارية الزجاجية:

ویظهر هذا التحدى واضحا في مصر لوجود الشمس الساطعة واإلضاءة القویة مما یجعل المصمم یواجه تحدیا كبیرا أثناء 

في تصمیم الداخل مع التطور الحدیث في منظومة معالجة الهواء ودرجات الحرارة التصمیم لخارج المبنى، عنه مما یالقیه 

بأنظمة التكییف الحدیثة، لذا علي المصمم أن یحد من مرور أشعة الشمس للداخل لكي ال نزید من الحرارة الداخلیة للمبنى 

حدي في كیفیة السماح بمرور الضوء مع منع صیفاً بینما نسمح بمرورها كاملة شتاءاً لتدفئة المكان بشكل طبیعي، ویكمن الت

 دخول حرارة زائدة في الصیف وأیضا تحقیق تدفئة في الشتاء؟

وأحد أهم تلك الحلول هي الكاسرات الشمسیة وذلك إلختالف زاویة میل ضوء أشعة الشمس لألعلى صیفاً وبالتالي یمكن 

یل الشمس وتكون أقرب لألرض ولذلك نستغل فرق زوایا حجب الشمس بحجب األشعة الراسیة بینما في الشتاء تقل زاویة م

أشعة الشمس لتدخل في الشتاء لتدفئة المكان، بینما نسمح للضوء للمرور صیفا مع كسر األشعة الساقطة راسیا بكاسرات 

قت أفقیة لنقلل أحمال التكییف. حیث یقوم المبنى هنا بدور )واقي أو معدل أو محسن(؟ ألنه ساعد على حجب الشمس و

 الحاجة وسمح بدخولها وقت الحاجة.
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 استراتيجيات التصميم باستخدام ضوء النهار:

 دراسة: علىوتعتمد 

 (.shading deviceتصمیم واجهة بالكامل بنظام البارامتري والكاسرات شمسیة ) -أ

 ضوء النهار والراحة البصریة والقواعد اإلرشادیة. -ب

 تكامل اإلضاءة الكهربائیة الفعالة -ج

 للواجهة: البارمتريالتصميم  -أ

تغییر الفتحات لمستوى اإلضاءة ویعتبر األحدث في تكنولوجیا هندسة الواجهات، وهناك  علىیعتمد التصمیم البارامتري 

برامج تحدد شكل الواجهة وحساب السطوع الضوئي المطلوب في كل اتجاة لدخول كمیة اإلضاءة منها، والشكل التالي 

 للعناصر التي توضح التصمیم البارامتري في الواجهة.( 6-5-4-3شكل رقم ) ذلك،یوضح 

 
 قليلة ضوئية وأشعة إضاءة لدخول تصميم ( يوضح3) رقم شكل

 

 

 
 للواجهة البارامترى التصميم عناصر يوضح( 6) رقم شكل

تصميم لدخول أشعة ضوئية يوضح  (4رقم ) شكل

 مناسبة في الوجهات الشمالية

تصميم لدخول إضاءة وأشعة يوضح  (5رقم ) شكل

 ضوئية كثيرة في األماكن المطلوبة
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 اعتبارات التخطيط لمرحلة الفكر التصميمي  -ب

إلى أدوات تصمیم  ومنها نصلعند البدء في تصمیم الواجهة    design parametersیجب االهتمام بمعامالت التصمیم 

والشكل یوضح أدوات تصمیم    performance outcomesتحقق نتائج اآلداء  والتى facade design tool  الواجهة

 الواجهة والمعامالت الخاصة بالتصمیم والنتائج لألداء في ضوء النهار.

 التصميم معامالت                 الوجهة تصميم أدوات                     األداء نتائج

 
 التصميمي الفكر لمرحلة التخطيط اعتبارات يوضح( 7) رقم شكل

 

وأول هذه القواعد وأهمها هو تحدید اتجاه المبني إذ یمكننا توفیر جهد كبیر لمعالجة عیوب كثیرة یمكن إجتنابها وذلك بتحدید 

مكان یتالءم ومتطلبات العمارة المستقبلیة حیث یمكن تصمیم وتنفیذ مبنى معمارى یوفر الطاقة بنسبة كبیرة كلما كان في 

اسة علي جامعة زویل في مصر انه بتغیر اتجاه الواجهة للمبني من الوضع الحالي الضلع الواجهة الجنوبیة، حیث أثبتت در

الكبیر الواضح في الجزء الغربي ووضعه في الجهة الجنوبیة كان یمكن توفیر طاقة كهرباء مستخدمة في اإلضاءة والتدفئة 

بل الشرق والغرب أما الضلع الطویل یقابل % ولذلك تأكد في الدراسة علي أن دائما الضلع القصیر مقا35بنسبة قد تصل 

الشمال والجنوب ألن أعلى نسبة سطوع وإضاءة هي الوجهة الجنوبیة فكلما وجد سطوع للشمس وجدت إضاءة وحرارة،  

الكاسرات الشمسیة ومن هنا ننتقل للمعامل الثاني وهي الحرارة ولعالجها یقوم مصمم الواجهة المعماریة بتصمیم 

(shading device) (أو الرف المضيءlight shelf   لتحدید مكان الفتحات بتكبیر مساحة الفاتحة وعرض الجلسة )

علي اعتبار أن شدة اإلضاءة تختلف من  LUX 400والتحكم في وحدات اإلضاءة المكملة بقیاس شدتها بحیث ال تزید عن 

ة النوم عن المعیشة، ویوجد أكثر من دلیل مكان إلي آخر حسب الحاجة، فغرفة المذاكرة تختلف فى إحتیاجاتها عن غرف

 .Cibse Guideلتحدید هذه األكواد منها 

وهناك عوامل أخري یجب أعتبارها في مرحلة التصمیم وهي التظلیل الداخلي للمبني من الستائر المعدنیة أو الزجاج الذي 

الزجاج المستخدم سواء )عاكس، مصنفر، یساعد علي التعامل مع الحرارة بالفتح والغلق والتظلیل الخارجي وتحدید نوع 

 الثبیت(. -الشكل -شفاف( وكل ذلك في نظام القواعد اإلرشادیة للتصمیم والذي یتحدد بدراسة الموقع من حیث )الحجم
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 التثبيت:موقع 

یواجه المصمم للواجهات الزجاجیة المعماریة فى مصر صعوبات كثیرة نتیجة لشدة الضوء الساقط من الشمس وما یتبعه 

من درجات حرارة عالیة لذا یراعي استخدام عاكسات لتقلیل حدة الضوء ویجب تحدید نوع الرف المستخدم أو الفتحات 

متریة المقترحة بحیث تكون األرفف الخفیفة األكثر فعالیة عند تركیبها المساعدة سواء من المشربیات أو من التصمیمات البارا

على الجانب الجنوبي من المبنى حیث یوجد الحد األقصى من ضوء الشمس عادة، وتثبت عادة فوق المستویات القیاسیة 

والنوافذ قد ال تصل إلى الحد  الرتفاع رأس اإلنسان وفي المباني الحدیثة، ویكون ارتفاع السقف عادة ثمانیة إلى عشرة أقدام،

األقصى للسقف لذلك فقط جزء صغیر من منطقة النافذة یكون متاح لضوء النهار، وهناك سببان لتركیب الرف على ارتفاع 

 صحیح فوق مستوي النظر, السبب األول هو السالمة ألن الرف یمتد إلى المساحة الداخلیة. 

الرف بعنایة في ارتفاع  یجب تركیبلوي من الرف هو سطح عاكس، فلذلك أما السبب الثاني هو الوهج ألن الجزء الع

 صحیح ألنه إذا كان الرف یقع تحت مستوى النظر، فإن ضوء الشمس یمكن أن ینعكس على نظر اإلنسان.

 دراسة تحليلية لنظم التحكم في اإلضاءة الطبيعية والظالل لتصميم الواجهات الزجاجية للعمارة المستقبلية:

ت العمارة المستقبلیة علي عدة قواعد إرشادیة للتصمیم تتحدد في عمل قطاعات خارجیة خفیفة متباینة لكي تحد من أعتمد

موقع الطاقة الشمسیة وتوفیر ضوء النهار طول الیوم وتكثیف األشعة الضوئیة وانعكاسها علي األسقف الداخلیة والسماح 

ألستخدام الكاسرات المتحركة التي تتحكم في الضوء من خالل أنظمة  بتعدیل اإلضاءة طبقاً إلحتیاجات المستهلك, فكان

موثوق بها إلي جانب التطور التكنولوجي الحدیث الذي سهل اإلنعكاس وحفظ الحرارة عن طریق الواجهات الزجاجیة الذكیة, 

أعتبارات تصميم الواجهات بهدف التوصل ألهم  ولذلك سوف نقوم بدراسة حالة لتحلیل بعض األعمال المعماریة المستقبلیة 

 الزجاجية للعمارة المستقبلية:

 (Al Bahr Towerمبنى برج البحر )
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ویستخدم المبنى األول كمقر لمجلس أبوظبي لالستثمار، بینما یحتوي المبنى الثاني 

 على المكاتب الرئیسیة لمصرف الهال.
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 2م484المساحة الكلية: 

اد
بع

أل
ا

 

 .طابقاً  29یحتوي كل من هذین البرجین الشاهقین على 

 

 
 Al Bahr Tower البحر برج
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 اعتبارات ومعايير التصميم

 

أكد مصمم البرج علي شكل المبني المكون من طبقتین، األولي كاسرات شمسیة والثانیة 

بالشرنقة على شكل هندسي مسبق، ویتم ضبطها وتعتمد المباني الشبیهة واجهة زجاجیة 

بدقة من خالل أدوات التصمیم البارامتریة لتحقیق نسبة مثالیة من الجدار إلى مساحة 

األرض. تعمل شاشة التظلیل الدینامیكي التي تستجیب للطاقة الشمسیة أیًضا على تقلیل 

 .كسب الطاقة الشمسیة

ي یتوسط ضوء النهار ویقلل من الوهج. یتم هذه "المشربیة" بمثابة الجلد الثانوي الذ

 potoتشغیل النظام بواسطة الطاقة المتجددة المستمدة من األلواح الكهروضوئیة 

voltaic panels. 

ویتم قفل الكاسرة الشمسیة عن طریق حساس یستجیب عندما تسقط أشعة الشمس علي 

ح برج البحر من الخارج الواجهة و عندما تغیب الشمس یفتح تلقائیا والشكل رقم )( یوض

أما الشكل رقم )( یوضح شكل المبني من الداخل وأن شدة  –ویبین الطبقتین الخارجتین 

 الضوء الخارجي علي الواجهة ال توجد أي أشعة مباشرة بالداخل.

نظام الكاسرات الشمسية 

 المستخدمة في الوجهات

 

 

 

النحل، تبّردها الواجهة عنصر تشبه جمیعها نخاریب  2000واجهة خارجیة تتألف من 

المحوسبة األكبر في العالم. وهي بالتالي ُتفتح وُتغلق تبعاً لحركة الشمس ما یساعد على 

في المئة تقریباً. هذا وُتستخدم مجموعة من  50خفض الحرارة داخل البرَجْین بنسبة 

 .األلواح الشمسیة على السطح لتسخین المیاه

الخارجي تماما و هذا  viewیتم حجب رؤیة ال  عند غلق الكاسرات الشمسیة للواجهة

األمر ال یشكل مشكلة ألن بطبیعة الحال تكون درجة السطوع عالیة جدا هناك فقد في 

 lightبعض واجهات المباني وصل االمر لعمل زجاج معامل االنتقال الضوئي 

transmition   عتام وهو أقرب لزجاج باللون األسود یشبه الجرانیت في اال 5له یكون

لكن عند وجود ضوء یقوم بالسماح لنسبة ال تذكر منه بالعبور و بالتالي یعطي شكل 

جمالي جذاب وهذا النوع من الزجاج یستخدم في واجهات مستشفیات العیون نظرا 

 لحساسیة المرضى الشدیدة جدا للضوء بعد العملیات.

أهم ما يميز تصميم المبنى 

 محل الدراسة

شكل المبني حتى في اللیل وهذا ألنه منع نفاذ األشعة الضوئیة أن المصمم قد غیر في 

قبل أن تصل إلي الواجهة الزجاجیة بعمل واجهتین للمبنى  واجهة مزدوجة 

تقلیل    heat washللسماح بدخول الهواء فیعمل   douple skin facadeالغالف

راكم الحراري الت  heat accumulationلدرجات الحرارة قبل الزجاج فبالتالي یقلل 

 للمبنى

وهنا استخدم السخونة في إنه یبرد الجو من منطلق إن من وسائل تخزین الطاقة تحولها 

مثال كتجمید التربة و بعد ذلك أستخدم طاقة التجمید للتدفئة أو مثال   formلي كتلة

 naturalإستخدم الطاقة الحراریة لتنشط حركة الهواء فتقلل درجة الحرارة باستخدام 

ventilation   التهویة الطبیعیة, ولقد ُرعي المصمم بالتالي أن عمل لوح زجاجي كامل
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یعالج مشكلة واحدة وهي التهویة لكن تفضل   double skinك واجهة مزدوجة الغالف

إال لو وضع ستائر   direct sun beamمشكلة اإلضاءة المباشرة ألشعة الشمس 

 moreأكثر فاعلیة    shading deviceالشمسیة  لكن یفضل حل استخدام الكاسرات

efficient   ألن عندما تكون الحرارة خارج المبنى أفضل منها على سطح المبنى أفضل

 منها داخل المبنى .

 
 Al Bahr Tower البحر أبراج مبني

 

 
Al BAHR tower البحر ، الكاسرات الشمسية في الواجهة وهي أكبر كاسرات شمسية  أبراج

متحركة محوسبة في العالم وهي هياكل على شكل خلية النحل متصلة بالمبنى الزجاجي و التي تفتح 
 وتغلق استجابة لحركة الشمس

 الرسومات التحليلية للكاسرات وكيفية عملها :

 

 
 الشمسية والكاسرات المبنى واجهة خالل من قطاع
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 الصين ، أويندا مصنع في النموذج اختبار

  

یوجد میكانیزم بیستم بیتحرك لألمام فیقفل ویرجع للخلف ف یفتح بیتم التحكم فیه عن 

 طریق حساس شمسي موجود على السطح

معامل قماش یسمح بمرور الضوء ضوء لكن ال یسمح بمرور الشمس بعمل 

 جید. shading coefficientتظلیل

 
 شمسي وهج يوجد وال الشمسية الطاقة في تحكم تظهر الداخلية الرؤية
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 الكفاءة الوظيفية في اآلداء :

 

من خالل البحث والتحلیل لعمارة برج البحر تأكد علي أن الفتحات األكبر عرضاً 

وكلما  Sky Lightومتواجدة بجلسة عریضة علي الحائط تحقق أحسن مستوي إضاءة 

أقتربت اإلضاءة من األرض وأبتعدت عنها عن طریق الكاسرات الشمسیة یكون التأثیر 

مختلف لكل غرفة ومكان مناسب لها, في الوظیفة وكمیة الضوء والحل األمثل للزجاج 

ومعالجته ومساحة ونفاذیة الضوء فهو أمر ضروري لتجنب حدوث توزیع غیر صحیح 

 لإلضاءة داخل المكان.

الداخلي والخارجي الناتج من الستائر المعدنیة الموضوعة بین الزجاج وبین  والتظلیل

 الكاسرات تعد ذات كفاءة عالیة في التعامل مع الحرارة والتظلیل الداخلي.

ومن خالصة التحلیل یمكن اإلستفادة من ذلك في الواجهات المعماریة الزجاجیة بمصر 

وعمل ستائر معدنیة صغیرة  douple skin facadeبعمل واجهات مزدوجة الغالف 

بین الزجاج والكاسرات لمنع دخول ضوء الشمس بغزارة داخل المبني وتكون حافظت 

علي الضوء ودرجة الحرارة خارج المبني, أما في فصل الشتاء یمكن اإلستفادة من فتح 

ل الكاسرات والستائر لدخول الهواء والحرارة إلي داخل المبني للتدفئة وبذلك یمكن تقلی

استهالك الكهرباء في اإلضاءة والتكییف والتبرید الداخلي عن طریق التجمیل في 

 الواجهة بالكاسرات والزجاج وما بینهم من ستائر ملونة.

 

 النتائج:

 الموقع(.–الحجم  -التوصل إلى قواعد اإلرشادیة في تصمیم اإلضاءة الطبیعیة من حیث )الشكل 

  السلبي بالشمس في مرحلة الفكر التصمیمي.التوصل العتبارات تخطیط للتصمیم 

 .تحلیل لنظام عمل الكاسرات الشمسیة في مبنى أبراج بحر 

 

 التوصيات:

م لمام علیها وأهمیة إرهأثیتا وبه رهمثر مصمم الواجهات وتأفك ومدى تفعیلها مع اإلضاءة الطبیعیةدراسة مفهوم  .1

ل ومارة واإللمام بجوانبها اإلیجابیة والسلبیة، وتحلعبمجاالت استخدام واالستفادة القصوى من اشعة الشمس في ا لمصممینا

م أنسب الحلول التي تحقق یصمت ل فيفاع صرعن مین للخامات بشكل تلقائي مباشر إلىدتخسدور مصممین الوجهات من م

 هم.تلمتطلبااً قطبا رهیطوأعلى كفاءة من تلك الخامات وفاعلیة أدائها وت

ري وجعل األداء املمعیم امر لمقررات التصحاوام العمارة لقضایا البیئیة واالستفادة منها وجعلها أهم المسأهمیة تبني أق .2

ج تاى انف سیةلشمة اقن تكنولوجیات الطام ادةإلستفوع والتوسع في المشرح اات نجماوقن مم تار المشروعفك ي فيئالبی

 نى.بة بالمقالك الطاتهة إسكلفى لتئض النهافلخاة بدون تلوث وئبیال ظ علىفاحلما یعمل على اب ءخضرا صریةم عمارة

ر طویضرورة التخطیط لالستفادة من ضوء النهار بدایة من التصمیم ، ودراسة الخامات المعماریة المستخدمة بغرض ت .3

خدام تساإل دةایة محلیا وإعلشمسقة ااالل الطتتغإس ولوجیاتنیر تكوطت لثة مئامل العمارة مع البیتك ققیواد وتحلمأداء تلك ا

 ة.یملت العاساة طبقا لهذه الدریء بالتجمعات العمرانلبناعمال اأ ظیملتن طاتاإلشترا ة بعضفضاإ یر والعمل علىووالتد
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 من عناصره بعض أو نفسه المبنى يستفيد النهج هذا ، فيالمعيشة أماكن وتبريد لتسخين الشمس طاقة استخدام إلى السلبي الشمسي التصميم يشير 1
 متحركة أجزاء على وتحتوي بأنها بسيطة السلبية األنظمة وتتميز الشمس ألشعة التعرض عن الناتج والهواء المواد في الطبيعية الطاقة خصائص

  .ميكانيكية أنظمة تتطلب وال الصيانة من األدنى الحد وتتطلب قليلة،
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