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  قليلة ا ستھ�ك للطاقة المبانيالذكي كمدخل لتصميم  المزدوج الغ�ف
  بالمبانيالمزدوج  التھوية مميزات وعيوب غ�ف

  

  إعداد
  محمـد عبد الفتاح أحمد العيسوي

  مدرس العمـارة
  قسم الھندسة المعمارية و تكنولوجيا البناء

  ـياچو التكنولو ةالحديثة للھندس ةا�كاديمي
  :ملخص البحث

  
خ$ل مراحلھا المختلفه بدءا من مرحلة التصميم وا�نشاء وحتى مراحل التنفيذ تمر المباني 

بالعديد من ا�مدادات المختلفه من أنواع الطاقه  وا�شغال وما بعد إنتھاء العمر ا�فتراضي

المستھلكه، وفي ظل زيادة نسبة تلك الطاقه بالمباني خاصة في عصر نضوب الطاقه ا4وليه 

لDعتماد على مصادر الطاقه المتجدده، إتجه بعض المصممين والمھتمين بالمجال إلى  اه العالمواتج

إلى تصميم غ$فه تصميم ما عرف بالمباني الذكيه قليلة ا�ستھ$ك للطاقه، واتجھت معه ا4نظار 

أمثلته المختلفه بنماذجه و Intelligent Skin الخارجي فيما عرف بالغ$ف الذكي للمباني

  .صميمات

 لتھويهلالمزدوج المحقق  أحد نماذج تلك ا4غلفه والتي عرف بالغ$ف دراسةويتناول البحث 

Ventilated Double Skin ،وأھم  من خ$ل دراسة أنواع ومكونات ومتغيرات ذلك الغ$ف

  .عناصره ونماذجه التطبيقيه

دخل بھا الغ$ف المزدوج استخ$ص أھم معايير تصميم المباني الذكيه والتي ي ويھدف البحث إلى

، مع تحديد ما ھية المعايير التصميميه ا�سترشاديه لتصميم كعنصر رئيسي ومؤثر في التصميم

  .ذلك الغ$ف بأكبر قدر من الكفاءه، مع تحديد أھم المميزات والعيوب التصميميه لذلك الغ$ف

ذكر خاص 4ھم ، مع الذكي متغيرات عناصر الغ$ف المزدوج وتستخلص الدراسة البحثية

مقاييس تلك المتغيرات ومدى تأثيرھا بالغ$ف والتي من خ$لھا يمكن التوصل إلى أنسب مقاييس 

ونسبة  للغ$فالقيم المثلى ، حيث أمكن تحديد العناصر التصميميه المتغيره لoغلفه المزدوجه

فه لالھوائي لoغوتصميم وأبعاد الفتحات والفراغ  ونوعية الزجاج الم$ئم الشفافيه لكل توجيه

، وبما يساھم في ترشيد والتي تتميز بالمناخ المعتدل نسبيا نطاق إقليم القاھره الكبرىالمزدوجه ب

  .الطاقه المستھلكه بالمباني

  
  :الكلمات المفتاحية

  

قة الطا – المباني الموفرة للطاقة - الغ$ف المزدوج المحقق لتھويه   – الذكي الغ$ف المزدوج –المباني الذكية 
  .ا4غلفه الذكيه متغيرات – المتجددة بالمباني
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  :مقدمة - ١
فعلى سبيل المثال وطبقا تعتمد المباني إعتمادا رئيسيا وأساسيا على مصادر الطاقة بأنواعھا وأنماطھا المختلفة، 

أكثر من  للدراسات الخاصة بجھاز تخطيط الطاقة فإن نسبة استھ$ك الطاقة بالمباني السكنية والتجارية تصل إلى
  .١من الطاقة الكھربية المستھلكة بقطاع المباني% ٧٠من الطاقة ا4ولية المستھلكة وأكثر من % ٤٠

فإن المؤشرات والدراسات السنوية تشير إلى ازدياد نسبة استھ$ك الطاقة في قطاع المباني، با�ضافة إلى ذلك 
م متوقعا ٢٠٠٠إلى عام  ١٩٨٠طاع في الفترة من فعلى سبيل المثال نجد أن استھ$ك الطاقة قد تضاعف بذلك الق

  .٢م٢٠٢٥مع حلول عام % ٥٠بذلك زيادته بنسبة 
وظھرت بدراسة نسبة الطاقة المستھلكة بقطاع المباني، وقد أدى ذلك إلى إھتمام المصممين في المقام ا4ول بنسبة 

، ومن أحد أمثلة تلك ا�تجاھات فيما يتساھم في خفض نسبة الطاقة المستھلكة بالمبانعدة إستراتيجيات وإتجاھات 
  SMART Architectureعرف بالعمارة الذكية 

من خ$ل ا�شارة إليھا بكل تشير مكوناتھا إلى المعايير ا4ساسية للمنتج الذكي  SMARTوالجدير بالذكر أن كلمة 
  :٣كما يتضح فيما يلي حرف من مكونات الكلمة

  

S محدد Specific  ا4ھداف العامة، ويتحقق فيه الوضوح وذو  ذو ھدف محدد بد� من
  .سمات متوقعة وھامه

     

M  قابل للقياس Measurable   قابل للقياس لقياس مدى تحققه من خ$ل معايير قياسية محددة لقياس
  .للھدف الرئيسيمدى نجاح الوصول 

     

A  قابل للتحقيق Achievable  مل ذو ھدف واقعي قابل للتحقيق من خ$ل وضوح العوا
  .وا�سترتيجيات المحققة له

     

R   ذو صلةRelevant  أھمية أن يكون الھدف ذو صلة بالمبنى.  
     

T   إطار زمني محددTime-Bound أن يكون الھدف ذو إطار زمني محد.  
  

  : SMART Architectureالعمارة الذكية  - ٢
  :المفھوم واLھمية ١- ٢

لسنوات ا4خيرة منذ بداية الثمانينات من خ$ل وسائل التطور تحول فكر المبنى الذكي كواقع ملموس خ$ل ا
  .إلخ.......التكنولوجية وا�نشائية ومواد البناء 

وقد عرفت فكرة المباني الذكية لدى العديد من المصممين والمستعملين من خ$ل مدى كفاءة استغ$ل المعلوماتية 
 . ٤داء وظيفي وتكنولوجي بالمبنىالتكنولوجية وأنظمة التحكم بالمباني للوصول 4على أ

وي$حظ أن بداية ا�نط$ق للمبنى الذكي من خ$ل الع$قة التبادلية ما بين النظم التكنولوجية واوتوماتيكية المبنى 
  .بغض النظر عن المستعمل بصفة خاصة

وتحقيقه لمتطلبات ا� أنه في النصف الثاني من الثمانينيات اتجھت ا4نظار لمبدأ تكيف المبنى ومدى تواجده 
  :المستعمل، ونتيجة لذلك ظھر منظورين رئيسيين للمبنى الذكي وھما

عناصر أساسية بالمبنى  ٤الوصول من خ$ل المبنى لقاعدة انتاجية ذات كفاءة اقتصادية بالتكامل مع  -١
 .ا بينھمالنظم ا�دارية والمعلوماتية والتكامل فيم/ منظومة الخدمات/ أنظمة التشغيل/ ا�نشاء: تشتمل

ا4نظمة والتكنولوجيا والتكامل فيما بينھم للوصول / تحقيق أمثل الحلول من خ$ل المواد والخامات -٢
 .لمستوى أن يغطي المبنى أو يزيد في توفير احتياجات المالك والمستعمل

 :ما سبق فان المبنى الذكي يعرف من خ$ل النقاط التاليةوم
/ للمالك والمستعمل من خ$ل التكامل التكنولوجي ما بين ا�نشاءتوفير بيئة م$ئمة أن تكون محددة في  •

  .النظم ا�دارية/ منظومة الخدمات/ أنظمة التشغيل
 .الوصول من خ$ل المبنى 4على كفاءة انتاجية ممكنة •

                                                
  .٢٠٠٢جھاز تخطيط الطاقة، التقرير السنوي للطاقة   ١
  .المرجع السابق  ٢

3 https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria,2008. 
4 Wigginton, M.& Harris, J. , intelligent skins, 2008. 
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 .توفير موارد وعناصر وطاقات المبنى بأقل تكلفة تشغيل •
 .أن تكون نظم المبنى قابلة للتحقيق •
 .نظم ذات الع$قة المباشرة بالبيئة الداخليةإستخدام كافة ال •
 .إقتصاديا وبيئيا قابلية قياس نجاح تلك النظم •

  :رئيسية محاور ٣إضافة إلى ما سبق فإن أسس ومعايير تقييم المباني الذكية تشمل دراسة 
المستوى  /الم$ئمة ا�نتاجية / البيئة الصحية / ا4مان : مدى توافر العناصر اªتية بالبيئة الداخلية -١

  .إلخ/ .....الراحة البصرية / الصوتي 
 .مدى تحقيق المبنى للحفاظ المستقبلي على البيئة من خ$ل تحقيق مبادئ العمارة المستدامة -٢
 .ا�حتفاظ بالقيمة المادية للمبنى من خ$ل منظور إقتصادي م$ئم -٣

  :التطور التاريخي للمباني الذكية ٢- ٢
للتحول التاريخي نحو المباني الذكية وأھم م$مح كل فترة وما تميزت به من دراسة موجزة ) ٣(يوضح جدول رقم 

  .خصائص
  :1التطور التاريخي للمباني الذكية): ٣(جدول رقم 

  الخصائص  فئة المبنى  الفترة
١٩٨٥-١٩٨١  

Automated Buildings 
يشتمل المبنى على العديد من وسائل المعلوماتية وا�تصالية 

التي تمكن من تنفيذھا وتركيبھا أو التجھيز لoنظمة 
  .بالمستقبل

١٩٩١ -١٩٨٦  
Responsive Buildings 

يستجيب المبنى لمتطلبات المستخدم على عدة مستويات طبقا 
  .للعمر ا�فتراضي لكل عنصر

  ا\ن -١٩٩٢
Effective Buildings  

المبنى الفعال الذي يحقق بيئة داخلية مناسبة وم$ئمة تصل 
  .توى ا�رضاء التام في كافة النواحيبالمستخدم إلى مس

  

  :الرئيسية للمباني الذكية والمميزات اLھداف ٣- ٢
يمكن ذكرھا  العديد من العناصرالمطلوبة من تصميم وإنشاء المباني الذكية من خ$ل  وا�حتياجات ا4ھداف تتعدد

  :على سبيل المثال � الحصر في النقاط التالية
  .اغات الداخليةمستوى الراحة البيئية للفر -١
 .كفاءة استھ$ك الطاقة والحفاظ عليھا -٢
 .تحقيق معد�ت ا4مان لمستخدمي المبنى -٣
 .بالمبنى المتطورة توافر النظم التكنولوجية وا�دارية -٤
 .والم$ئم للمبنىالمنظور ا�قتصادي المقبول  -٥
  .توافر المنظور المستقبلي لDستدامة -٦

/ إقتصادية / ية للمباني الذكية والتي تم تقسيمھا إلى منفعة بيئية أھم المميزات الرئيس) ٤(ويوضح جدول رقم 
  .إجتماعية
  :مميزات المباني الذكية): ٤(جدول رقم 

  المميزات  المنفعة

  بيئية

  .حماية المجتمع بيئيا •
  .إلخ/ .....تھوية / ضوئيا / صوتيا / حراريا : تحسين كفاءة المناخ الداخلي •
  .حماية مصادر البيئة الطبيعية •
  .الحفاظ على مصادر الطاقة •

  إقتصادية
 .تقليل التكلفة ا�قتصادية لتشغيل المبنى •
 .الحفاظ على القيم ا�قتصادية لمكونات المبنى •
  .تحسين الكفاءة ا�نتاجية وإرضاء مستخدمي الفراغ •

                                                
1 Harrison, A. et al., Intilligent Buildings In South East Asia. 
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  إجتماعية
 .ا�ھتمام براحة وصحة شاغلي الفراغ •
  .تحقيق مستوى معيشي م$ئم لمستخدمي الفراغ •

 ،مواكبا مع العصر المعلوماتي والتكنولوجي المتطور الدور الفعال للمباني الذكية سبق ذكره يتضح مدى أھميةمما 
ما يخص  ومن أحد العوامل المتعلقة بالنواحي ا�قتصادية بالمبانيوأھمية ذلك في ظل منظور إقتصادي م$ئم، 

إتجاه المصممين إلى تصميم ما عرف تطلب معه  خاصة في مراحل التشغيل، ا4مر الذي إستھ$ك الطاقة بالمباني
معتمدا على أسس واستراتيجيات  NET ZERO ENERGY BUILDINGSبالمباني قليلة ا�ستھ$ك للطاقة 

  .ھاستراتيجياتإالمباني الذكية، وسيتم في النقاط التالية دراسة موجزة لتلك النوعية من المباني وأھم 
  :ةالمباني قليلة ا ستھ�ك للطاق - ٣
  :قليلة ا ستھ�ك للطاقةالمباني  تعريف  ١- ٣
  

يعتمد المبدأ ا4ساسي كما سبق ذكره 
على توفير احتياجاتھا من الطاقة 
المطلوبة للمبنى وخاصة المعتمدة 
على الطاقة المتجددة منخفضة تكاليف 
ا�نتاج و� تسبب تأثيرا سلبيا على 
البيئة المحيطة، بحيث تكون الطاقة 

لمبنى كافية أو أكثر مما المولدة في ا
  ).١(يتطلبه تشغيل المبنى، شكل رقم 

  
  مدخل تصميم المباني قليلة ا ستھ�ك للطاقة: )١(شكل رقم

  
  

من الجدير بالذكر أن ا4طراف ف. ادا على أھداف ومعايير تقييمھاوتتعدد التعاريف الخاصة بتلك المباني إعتم
فة لكل منھا أولوياته وأھدافه الرئيسية المرجوة من تلك المباني، وعلى ھذا جھات مختل ٤المعنية بالمباني تتمثل في 

  .قليلة ا�ستھ$ك للطاقةالتعاريف الخاصة بالمباني ا4ساس يتضح لنا مجموعة 
وتكلفة الطاقة المستھلكة حي ا�قتصادية اولمستعمل واھتماماتھم الخاصة بالنوتتمثل ھذه الجھات في المالك وا

م المبنى واھتمامه الرئيسي في استدامة المبنى وع$قته باستھ$ك الطاقة خاصة في مراحل النفيذ، بالمبنى، مصم
ومصادرھا ومخزونھا ا�ستراتيجي، با�ضافة إلى الجھات والمؤسسات الجھات والمنظمات المعنية بالطاقة 

وخ$صة لما سبق ذكره فإنه . يئة المحيطةاستھ$ك الطاقة بالمباني على البالمعنية بالبيئة واھتمامھا الرئيسي بتأثير 
  :لمباني طبقا لما يليا لتلك يمكن التوصل إلى عدة تعاريف

  
 .Net Zero Energy Costs  :المستعمل/ المالك  -١
 .Net Zero site Energy  :المصمم -٢
 .Net Zero Source Energy  :لجھات والمنظمات المعنية بالطاقةا -٣
 .Net Zero Energy Emissions  :لمعنية بالبيئةلجھات والمؤسسات اا -٤
  

واھتماماتھا الرئيسية وتعريف تلك  قليلة ا�ستھ$ك للطاقةا4طراف المعنية بالمباني ) ١(ويوضح جدول رقم 
  .1يوب تلك ا4سس وا4ھداف بالمبانيالمباني من وجھة نظر تلك ا4طراف وأھم مميزات وع

  
  

                                                
1 Hamilton, Andy and Nelson, Margaret, The Role of Intelligent Buildings in Sustainable Development, 
Research centre for The Built and Human Environment, Salford University, Salford UK, 2002 
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  :يلة ا ستھ�ك للطاقةقلتعريف المباني ): ١(جدول رقم 

  العيوب  المميزات  تعريف المبنى   ا ھتمام  الجھة

/ المالك 
  المستعمل

تقليل التكلفة ا�قتصادية 
  .�ستھ$ك الطاقة

تكلفة إنتاج الطاقة 
المستھلكة يقابلھا إنتاج 
طاقة أخرى إضافية يتم 
تصديرھا لمباني أو 

  .جھات أخرى

  .سھولة التحقيق •
امكانية القياس  •

  .ديااقتصا
معتمدة من الجھات  •

  .الحكومية

في بعض ا4حيان  •
تكون قيمة الطاقة 
ا�ضافية أكثر نفعا عند 
تخزينھا بالمبنى بد� 

  .من تصديرھا

/ المصمم 
  المنفذ

تقليل استھ$ك طاقة 
  .التنفيذ

يولد المبنى طاقة تكافئ 
الطاقة المستھلكة في 

  .التنفيذ في خ$ل عام

  .سھولة التطبيق •
دة كفاءة يشجع على زيا •

استھ$ك الطاقة من 
  .خ$ل التصيم

� تراعي كمية الطاقة  •
المستھلكة لتشغيل 

  .المبنى
� تعوض كل مصادر  •

  .الطاقة المستھلكة

الجھات 
والمنظمات 

  المعنية بالطاقة

ا�ھتمام بالمخزون 
  .ا�ستراتيجي للطاقة

يولد المبنى طاقة مكافئة 
للطاقة المستھلكة بحيث � 

الطاقة يؤثر على كمية 
  .ا4ولية المخزونة

نموذج م$ئم لدراسة  •
تأثير المباني على 

  .مصادر الطاقة
سھولة تحقيقه وتطبيقه  •

  .بالمباني

� يشمل دراسة التكلفة  •
ا�قتصادية لتوليد 

  .الطاقة
صعوبة حساب مكافئ  •

  .الطاقة

الجھات 
والمؤسسات 
  المعنية بالبيئة

تقليل ا4ثر السلبي للمبنى 
  .على البيئة

المبنى طاقة متجددة  يولد
� تسبب تلوث بيئي 
مكافئة لطاقة لھا آثار 

  .سلبية على البيئة

نموذج م$ئم لمباني  •
  .العمارة الخضراء

سھولة تحقيقه وتطبيقه  •
  .بالمباني

يتطلب توافر معد�ت  •
انبعاث التلوث جراء 
  .مصادر الطاقة ا4ولية

  

  :اقةالمباني قليلة ا ستھ�ك للطعمارة  استراتيجيات ٢- ٣
، إ� أنھا تتفق فيما بينھا على مبادئ المباني قليلة ا�ستھ$ك للطاقةتتعدد المفاھيم وأمثلة النماذج التطبيقية لعمارة 

أساسية وتكنولوجيا تطبيقية مشتركة، ويوضح الجزء التالي على سبيل المثال بعضا من المفاھيم وا4سس التطبيقية 
  :لتلك المباني كالتالي

  :ل المباشر والمسموح مع شبكات الطاقة الرئيسيةا تصا ١-٢-٣
. طبقا لمتطلبات كل مبنى. إلخ/ .....الغاز / الطاقة المطلوبة �حتياجاتھا التشغيلية من الكھرباء المباني تلك تولد 

وي$حظ أنه من أحد ا4سس الرئيسية بتلك المباني ھي اتصالھا مع عناصر وشبكات الطاقة الرئيسية الخاصة 
ومة وذلك في إطار رسمي وقانوني، وتلك الخاصية تسمح للمباني ا�ستفادة من تلك الشبكات في إحدى بالحك

  :حالتين
لتشغيل المبنى فإنه من الھام جدا أنه في حالة أن الطاقة المولدة من المبنى � تفي بمقدار الطاقة المطلوبة   -  أ

  .تعويض ذلك النقص في الطاقة من خ$ل شبكات الطاقة الرئيسية
ونظرا لمحدودية أماكن لتشغيله أنه في حالة أن الطاقة المولدة من المبنى أكثر من الطاقة المستھلكة   - ب

تخزين الطاقة بالمبنى ذاته فإنه من الھام جدا تخزين الفائض في الطاقة أو بيعه من خ$ل شبكات الطاقة 
 .الرئيسية

  :انيالتكامل بين مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المب ٢-٢-٣
آثارھا السلبية على 4ھميتھا الرئيسية في عدم نضوبھا وانعدام تتعدد مصادر الطاقة المتجددة والمرغوبة للمباني 

  :بالمباني كما يليومن ا4مثلة التطبيقية التكنولوجية . البيئة المحيطة
  .عناصر ا�ضاءة الطبيعية للمبنى -٢  .PV modulesوحدات  -١
  .تصميم الغ$ف الخارجي الذكي -٤  .عية بالمبنىعناصر التھوية الطبي -٣
 .استغ$ل الطاقة الحرارية بباطن ا4رض -٦ .أبراج التھوية -٥

المباني اعتمادا على مصادر الطاقة  تلك حيث تتعدد وتتنوع تكنولوجياوما سبق على سبيل المثال � الحصر 
تتفق فيما بينھا على العديد من ا4سس  إ� أنھا والجدير بالذكر أنه بالرغم من تعدد تلك الوسائلالمتجددة، 

  :والمبادئ من أھمھا
  .تقليل وإنعدام التأثير السلبي على البيئة المحيطة -١
 .ضمان مدى توافر مصادر الطاقة مع العمر ا�فتراضي للمبنى -٢
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 .توافر تلك الطاقة على نطاق واسع وبتطبيقات مباشرة على المباني -٣
   .�ستخدامي للطاقة وع$قته بالمبنىا4خذ في ا�عتبار التدرج ا -٤

  

وكذكر أكثر توسعا للنقطة ا4خيرة الخاصة بالتدرج ا�ستخدامي نجد أن ھناك تسلسل منطقي �ستخدام الطاقة 
المتاحة بكل خطوة قبل البدء في الخطوة التالية، فعلى سبيل المثال يجب بالمبنى � بد من اتباعه واستنفاذ الوسائل 

المستدامة قبل ي الوصول بالمبنى إلى أقل معد�ت استھ$ك للطاقة عن طريق وسائل تصميم المباني التفكير أو� ف
مصادر الطاقة داخل التفكير في الخطوة التالية باستخدام مصادر الطاقة بالمبنى، وكذلك يجب التفكير في استخدام 

  .وھكذا........ لمبنى قبل استغ$ل مصادر الطاقة المحيطة با Foot Printنطاق المبنى نفسه 
  .1تسلسل استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمباني وأولويات استغ$لھا) ٢(ويوضح جدول رقم 

  :تسلسل استخدام مصادر الطاقة بالمباني): ٢(جدول رقم 
  التطبيق  المصدر  الخطوة

0 
تقليل استھ$ك الطاقة بالمبنى من خ$ل مبادئ 

  .واستراتيجيات العمارة المستدامة
/ التھوية الطبيعية / توفير ا�ضاءة الطبيعية 

  .إلخ/ ....استخدام وسائل التبريد الطبيعية 
  :بدائل مصادر الطاقة المتوفرة بالمبنى والموقع المباشر

1  
خزانات المياه /  PV Modulesاستخدام   .مصادر الطاقة المتوفرة في نطاق المبنى ذاته

اقطة على الساستغ$ل طاقة الرياح / الشمسية 
  .المبنى ذاته

2  
مصادر الطاقة المتوفرة في النطاق المباشر 

  .المحيط بالمبنى
خزانات المياه /  PV Modulesاستخدام 
استغ$ل طاقة الرياح المتوفرة بالموقع / الشمسية 

  .المحيط بالمبنى
  :بدائل مصادر الطاقة المتوفرة بالمحيط اLوسع واLشمل

3  
خارج الموقع العام  مصادر الطاقة المتوفرة

  .للمبنى
  .إلخ/ .........طاقة المياه / الطاقة الحيوية 

4  
أراضي تستغل في / شراء أراضي مزرعة رياح   .شراء واستيراد مصادر طاقة خارجية

  .إلخ/ ......... PV Modulesوضع 
  

مع ا4خذ في ا�عتبار  $ك للطاقةقليلة ا�ستھاستخدامه كأحد معايير تقييم المباني الجدول السابق يمكن  أنوي$حظ 
  :فعلى سبيل المثالعدة عوامل ترجع لظروف المبنى والموقع وا4سس التصميمية، 

  .مراعاة البعد ا�قتصادي لتكنولوجيا استغ$ل الطاقة بالمبنى -١
 .مستغلة تكنولوجيا لتوفير الطاقةضمان توافر ما يتم تخصيصه من أراضي ومسطحات مستقطعة  -٢
� يمكن توفير مزرعة رياح ، فعلى سبيل المثال بانيمتلك الدات والضوابط على تكنولوجيا مراعاة المحد -٣

 .بأماكن ومناطق سكنية لتلوثھا الصوتي أثناء العمل
  

مما سبق ذكره يتضح أھمية تصميم العناصر المعمارية بالمبنى ليحقق المفاھيم وا�ستراتيجيات الرئيسية للمباني 
، وكأحد ا4مثلة التطبيقية لتلك العناصر ھي الغ$ف الخارجي للمبنى فيما عرف باسم قليلة ا�ستھ$ك للطاقة
 النقاطسيلي في ،وذو التأثير المباشر والفعال على الفراغات الداخلية الرئيسية مكوناتهكأحد  الغ$ف الذكي للمباني

  .مداخل الرئيسية لتصميم تلـك المبانيكأحد ال  Intelligent Skinsالغ$ف الخارجي للمباني الذكية  دراسةالتالية 
  

  : Intelligent Skinsالغ�ف الذكي  - ٤
  :تقديم ١- ٤

الغ$ف الخارجي للمبنى حلقة الوصل بين البيئة الداخلية والفراغ الخارجي المحيط، وھو يمثل أحد المكونات يمثل 
  .عامة والمستعمل بصفة خاصةوالفعال على الفراغ الداخلي بصفة الرئيسية بالمبنى ذو التأثير المباشر 

                                                
1 Edwards, Brain, Green Architecture: An Introductional Comparison, John Wiley and Sons, New York, 
2001. 
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ولذلك يعتبر الغ$ف الخارجي للمبنى الذكي ھو أحد الوسائل الھامة جدا لتشكيل بيئة الفراغ الداخلي والوصول به 
  .إلى مستوى ا�رضاء التام ومن ثم التأثير ا�يجابي على المستعمل

  

  :Intelligent Skinتعريف الغ�ف الذكي  ٢- ٤
وسيلة التحكم ا�يجابية ما بين ا�خت$ف بين البيئة الداخلية والمحيط الخارجي مع قدرة  يعرف الغ$ف الذكي بأنه

الغ$ف على تنظيم نفسه ذاتيا لتحقيق الراحة المثلى لمستخدمي الفراغ الداخلي، وذلك إعتمادا على أقل معدل 
  .استھ$ك للطاقة مع ا�عتماد على أدنى قدر من مصادر الطاقة الخارجية

  

  :ادية الغ�ف الخارجي للمبنىم ٣- ٤
فإن تصميم وإنشاء الغ$ف الخارجي للمبنى من أحد أھم إذا كانت العمارة تعبيرا صادقا عن ثقافة المجتمعات 

إضافة إلى ذلك فإن تلك المواد . الثقافة من خ$ل مواد ا�نشاء والتشطيبات المختلفةوسائل إظھار وتحقيق تلك 
رئيسية م الطابع المعماري، ويمكن تقسيم مادية الغ$ف الخارجي إلى ث$ثة أقسام وتقد والخامات تساھم في تطور

  :كالتالي
  :Opaque Materialمادة مصمتة معتمة : أو�

ينتقل وتتميز بأنھا � تنفذ الضوء من خ$لھا وإنما تعكس جزء وتمتص جزء آخر وتظھر في أغلب مواد التشطيب 
  .على ھيئة طاقة حراريةلداخل الفراغ 

  .إلخ/ ........التكسيات المعدنية / الخرسانات سابقة الصنع / الخشب / ا4حجار : زمن أمثلة تلك المواد
  :Transparency Materialمادة شفافة : ثانيا

والتي تسمح با�تصال البصري ما بين الفراغ الداخلي والبيئة المحيطة وھي المادة ذات الخصائص البصرية 
ويعتبر الزجاج من أشھر أنواع . نواع البانوراما البصرية لمستخدمي الفراغات الداخليةوالتي تنشئ نوعا من أ

 Curtainالمواد الشفافة بالواجھات والتي استخدمت بكثرة وعلى نطاق واسع فيما عرف بالحوائط الستائرية 
Wall.  
  :مواد نصف شفافة: ثالثا

لخصائصھا في ث يكون مجال الرؤية بھا شبه منعدم بحيوھي تتميز بأنھا تمرر جزءا من الضوء وتمنع الباقي 
وتتميز تلك المواد بأنھا تعطي للمصمم أفكار عديدة في التحكم بمستوى ا�ضاءة . كسر ومنع ا�شعاع البصري

  .إلخ/ ......الطوب الزجاجي / الزجاج المصنفر : على مستوى التصميم الداخلي، ومن أمثلة تلك المواد
  
  :الذكيةLغلفة مميزات وخصائص ا ٤-٤

  :يمكن ذكر أھمھا كالتاليتتسم ا4غلفة الذكية بعدة مميزات وخصائص 
  :Variabilityالقدرة على التباين  ١-٤-٤

القدرة على البقاء على قيد الحياه تعتمد على المقدره على التكيف مع العناصر البيئية من المقو�ت الشھيرة أن 
مع إخت$ف الظروف البيئية المحيطه ومع دورا متباينا باني الذكية ولھذا يجب أت تكون أغلفة الم. المحيطه

بوضع أول فكرة  Michael Daviesوقد قام المصمم  .إخت$ف نسب ا�شغال بالمبنى ذاته خ$ل أوقات اليوم
قام بتصميم غ$ف له القدرة على إمتصاص الحرارة م حيث ١٩٨١عام لتصميم الغ$ف الذكي القادر على التباين 

  .خاصية ا�شعاع الحراري/ عكس الحراره / 
  :Learning Abilityالقدرة على التنبؤ  ٢-٤-٤

توازيا مع قدرة الغ$ف على التباين يجب أن يكون له القدرة على تحديد متى ولماذا يقوم بتغيير نمط خصائصه 
  :للتباين وذلك من خ$ل طريقتين

١- Building Management System )BMS:( س عن طريق الحواSensors  والتي تسجل كافة
  .الخارجية المحيطهالعوامل 

٢- Expert System )ES:( من خ$ل أجھزة الكمبيوتر المخصصة لذلك.  
  :Flexible Responsive for Occupants �eedsا ستجابة المرنة �حتياجات المستعمل  ٣-٤-٤

ملين تختلف إحتياجاتھم طوال الوقت وفيما لمجموعه من المستعالغ$ف الخارجي � يعتبر غ$ف لفرد واحد، وإنما 
بينھم، ويجب أن يوفر الغ$ف بقدر ا�مكان كافة ا�حتياجات المناخية 4غلب المستعملين، فعلى سبيل المثال 
التغطيات الخاصة بالحرم النبوي الشريف وما تحققه من توفير أماكن بتغطيات خاصة يمكن جعلھا سماوية وقت 

  ).٢(، شكل ا�حتياج
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  :Energy Conservationالحفاظ على الطاقة المستھلكه  ٤-٤-٤
، حيث من خ$ل الغ$ف للحفاظ على الطاقة المستھلكة لتحقيق الراحة الحرارية المطلوبةالوصول 4قصى كفاءة 

  ).٣(، شكل على الحفاظ وتحقيق مجال الراحة الحرارية بالفراغ الداخلييعمل الغ$ف 
  

  
  

إستغ�ل ا شعاع الشمسي عبر الغ�ف : )٣(شكل رقم  حرم النبوي الشريفتغطية ال: )٢(شكل رقم
  الخارجي للتبريد والتدفئة للحفاظ على الطاقه

   
ومن أشھر أمثلة ا4غلفة الذكية للمباني والتي استخدمت على نطاق واسع ما عرف باسم الغ$ف المزدوج المحقق 

  .ته في النقاط التاليةوالذي سيتم دراس Ventilated Double Skinللتھوية 
  

  : Ventilated Double Skin للتھوية المستخدم الغ�ف المزدوج - ٥
  

  :التعريف واLھمية ١- ٥
يمكن تعريف الغ$ف المزدوج للمباني بأنه غ$ف تقليدي مفرد تم زيادته بغ$ف آخر داخليا أو خارجيا وبينھما 

  .1عدة أمتارمن فراغ ھوائي يتراوح سمكه من عدة سنتيمترات حتى أكثر 
ويتم التحكم في تھوية المبنى وتحقيق الراحة الحرارية من خ$ل ذلك الفراغ الھوائي وبمساعدة الفتحات بالغ$ف 

أو استخدام وسائل ا�ظ$ل كالكاسرات والشرائح الداخلي أو الخارجي أو باستخدام الوسائل الميكانيكية كالمراوح 
  .ية التحكم أو ما شابه ذلك من وسائلالمعدنية وخ$فه أو الفتحات ميكانيك

  

  :لمبانيبا للتھوية المستخدم تصنيف الغ�ف المزدوج ٢- ٥
عن طريق عدة مبادئ تعتمد على كيفية تحقيق التھوية  المحقق للتھوية بالمبانييمكن تصنيف الغ$ف المزدوج 

  :اليبالفراغ الداخلي للغ$ف، والتي يمكن تقسيمھا إلى ث$ثة أقسام رئيسية كالت
  

 :Type of Ventilationنظام التھوية  ١-٢-٥
  :وج إلى ث$ثة نظم رئيسية تشملحيث تنقسم نظم التھوية بالغ$ف المزد

  
والذي يتم فيه ا�عتماد على القوى الطبيعية المسببة لحركة الرياح كفرق الضغط  :نظام التھوية الطبيعية -١

ساخن يرتفع 4على ليحل محله الھواء البارد مسببا وفارق درجات الحرارة حيث من المعلوم أن الھواء ال
 .حركة مستمرة للھواء وتھوية الفراغ

بالمعدات الميكانيكية مثل وفيه يتم ا�ستعانة  :Mechanical عبر الغ�ف المزدوج الميكانيكينظام التھوية  -٢
 .المراوح والتي تساعد على حركة الھواء بالغ$ف المزدوج

 .مزيج بين النظم الطبيعية والميكانيكية :Hybridالتھوية المختلطة  -٣
  

 :Partitioning of The Façade الفراغ الھوائي الداخلي بالغ�فكيفية تقسيم  ٢-٢-٥
  :طبقا للفراغ الھوائي الداخلي إلى ا4قسام التالية يمكن تقسيم الغ$ف المزدوج الخارجيحيث 

                                                
1 Oesterle, Eberhard et al, Double Skin Facades: Integrated Planning, Prestel USA, New York, 2001. 
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م وفيه يتم إستخدا: نظام الشباك المزدوج بالواجھة -١

الشبابيك ذات الزجاج المزدوج، حيث يمثل كل 
نظام الشباك المزدوج شباك غ$ف مزدوج مستقل 

  Ventilated double window  بالواجھة

ويتم تقسيم  :نظام الواجھة المزدوجة المقسمة -٢
موديول أفقي ورأسي مقسما بالواجھة المزدوجة 

إلى فراغات  معھا الفراغ الھوائي داخل الغ$ف
  .ھوائية مستقلة

Facade partitioned per storey with 
juxtaposed module  

    

    
حيث يتم إستغ$ل الفراغ  :نظام الممر الداخلي -٣

 .أفقي الھوائي كممر خدمه داخلي
Facade partitioned per storey corridor 
type  

حيث يتم تصميم  :نظام ممر التھوية الرأسي -٤
الغ$ف كممر تھوية رأسي يساعد على سحب 

 .وحركة الھواء بكامل إرتفاع المبنى
  Shaft-box facade  

    

    
يكون الفراغ  :الغ�ف المزدوج بكامل الواجھة -٥

بكامل مسطح الواجھة بدون تقسيم أفقي أو   الھوائي
  .رأسي

Multi-storey facade  

بدون  مسطح الواجھةيكون الفراغ الھوائي بكامل  -٦
يحتوي على كاسرات تقسيم أفقي أو رأسي ولكن 

  .وعوارض أفقية
Multi-storey louver facade  
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  .Ventilation Mode of The Cavityالتھوية  ةطريق ٣-٢-٥
  :1ة أقسام رئيسية كالتاليمكن تقسيمھا إلى خمسوالتي ي

١- Outdoor air curtain:  
  .)١-٤(وفيه يتم سحب الھواء من الخارج وإعادته للخارج مرة أخرى مشك$ غ$ف ھوائي خارجي للمبنى، شكل 

٢- Indoor air curtain:  
  ).٢- ٤( للمبنى، شكل داخليمرة أخرى مشك$ غ$ف ھوائي  للداخلوإعادته  الداخلوفيه يتم سحب الھواء من 

٣- Air supply:  
  ).٣-٤(، شكل يتم إمداد الفراغ الداخلي للمبنى بھواء متجدد من الفراغ الخارجي المحيطوفيه يتم 

٤- Air exhaust:  
  ).٤-٤(، شكل الفراغ الداخلي للمبنى إلى الفراغ الخارجي المحيطوفيه يتم سحب الھواء من 

٥- Buffer zone:  
  ).٥-٤(، شكل لق ما بين الغ$ف الخارجي والداخلي للغ$ف المزدوج للمبنىتشكيل فراغ ھوائي مغوفيه يتم 

  

طرق ): ٤(شكل رقم 
التھوية للغ�ف 
  .المزدوج بالمباني

  
  

  :اLمثلة التطبيقية للغ�ف المزدوج للمباني المستخدم للتھوية ٣- ٥
تطبيقية لنظم كدراسة  تخدم للتھويةالغ$ف الخارجي المزدوج المس الذكية ذاتفيما يلي ذكر لبعض أمثلة المباني 

   :بالمباني الذكية إستخدام الغ$ف المزدوج
  :postsdamer Platz 1, Berlinمبنى  -١

وتم فيه تقسيم الغ$ف المزدوج 
إلى مسارات ھوائية تحقق التھوية 
للفراغات الداخلية تعتمد على 
سحب الھواء البارد من الفراغ 
المحيط ليحل محل الھواء الساخن 

  ).٥(بالفراغات الداخلية، شكل 

      )٥(شكل رقم  

  
                                                
1 Harris Poirazis, Double Skin Facades, Lund University, Lund, 2006 
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  :Occidental Chemical, �iagara Falls, 1981مبنى  -٢

ويتكون غ$ف ذلك المبنى من حائطين 
ستائريين بينھما فراغ ھوائي سمكه 

م، مفتوح من أسفل ٩م وإرتفاعه ١٫٥
وأعلى بشرائح معدنية تسمح بمرور 

د وسائل الھواء، إضافة إلى ذلك يوج
  .)٦(، شكل إظ$ل بالغ$ف المزدوج

  

  
  )٦(شكل رقم 

  

  

  :Telus Building, Vancouver, Busby Associates,2001مبنى  -٣
وھو يعتبر من المباني القائمة والتي حدث بھا تعدي$ت 
معمارية منھا إضافة غ$ف آخر محيط بالغ$ف ا4صلي 

لھوائي به للمبنى ليكون غ$ف مزدوج سمك الفراغ ا
م، به شرائح من أسفل وأعلى يمكن التحكم في غلقھا ١٫٢

 Solarوفتحھا ليعمل الغ$ف كمدفأة شمسية 
Chimney والتي تعمل على تھوية المبنى صيفا ،
  .)٧(، شكل وتدفئته شتاءا

  
  )٧(شكل رقم 
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  :ية المطلوب توافرھا فيه كالتاليمما سبق يمكن إستنتاج المكونات ا4ساسية للغ$ف المزدوج والمواصفات ا4ساس
  :المواصفات الفنية للغ�ف المزدوج للمباني المستخدم للتھوية ٤- ٥

من طبقات ومواد مختلفة يمكن  Ventilated Double Skinيتكون الغ$ف المزدوج المستخدم لتھوية المباني 
  :إيجازھا فيما يلي

  :طبقة الزجاج الخارجية والداخلية: أو�
ج من أحد أھم العناصر الرئيسية يعتبر الزجا

المؤثرة في سلوك الغ$ف المزدوج، فعلى 
سبيل المثال يختلف سلوك ونفاذية ا�شعاع 
الشمسي بالغ$ف الخارجي ذو الزجاج المفرد 
عن الغ$ف المزدوج، حيث يشكل الفراغ 
الھوائي بالغ$ف المزدوج مخزن حراري يفيد 

    ).٨(في التدفئة والتبريد بالمبنى، شكل 
  السلوك الحراري للزجاج المفرد والمزدوج: ٥)٨(شكل رقم 

  

مدى تأثير خصائص الزجاج على مدى م$ئمته للمناخ المحيط للوصول 4فضل أداء ) ٣(ويوضح جدول رقم 
 –ا�نتقالية الحرارية : لoسطح الزجاجية بصفة عامة على قيمة كل من الحراريالسلوك  تتوقف قيمللزجاج، حيث 

  .معامل ا�كتساب الشمسي –نفاذية ا�شعاع الشمسي  –الشفافية  نسبة
  

  :٦تأثير خواص الزجاج على اLداء طبقا للمناخ المحيط: )٣(رقم  جدول
ا نتقالية   نوع الزجاج

 الحرارية
 ٢م.كلفن/وات

نسبة 
  الشفافية

نسبة 
النفاذية 
  ل¥شعاع

معامل 
ا كتساب 
  الشمسي

المناخ الم�ئم 
  ل¥ستخدام

Single Glazing, Clear  1.00  90 %  71 %  0.86   ----  
Double Glazing, Clear  0.50  81 %  56 %  0.76   ----  
Double Glazing, Low-
E, High Solar Gain  0.35  75 %  47 %  0.71  المناخ البارد  

Double Glazing, Low-
E, High Solar Gain, 
Argon  

  المناخ البارد  0.71  % 47  % 75  0.29

Double Glazing, Low-
E, Moderate Solar 
Gain, Argon  

0.27  78 %  23 %  0.58  
/ المناخ البارد 

  المتغير

Double Glazing, 
Spectrally Selective 
Low-E, Argon  

  المتغير/ المناخ الحار   0.39  % 16  % 71  0.25

Double Glazing, Clear 
Hear Film (Varies 
With Coating Type)  

0.21:0.26  20:81 %  28:53 %  0.14:0.57  
يتم تغيير خصائص الـ 

Coating Film 
  المحيط طبقا للمناخ

   
أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في السلوك الحراري للغ$ف  من طبقا لكل واجھة كما تعتبر نسبة شفافية الزجاج

لoعلى رتبة طبقا م أمثلة لبعض الحا�ت المختلفة لشفافية الزجاج بواجھات المبنى )٩(الزجاجي، ويوضح شكل 
، وتشير الدراسات )٨ –حالة رقم (إلى ا4سوأ ) ١- حالة رقم (لسلوك الحراري بالمناطق المعتدله من حيث ا كفاءة

                                                
5 M. Wiginton and J. Harris, Intelligent Skins, 2nd edition, Butter Worth – Heinemann, Oxford, London, 2008. 
6 http://www.Best façade/best practice.com/charcs. of glazing/125 hm08.pdf 
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بالمناطق المعتدله أن تكون نسبة الشفافية بالواجھة الشمالية  للسلوك الحراري للواجھات الزجاجية 4على كفاءة
  .%٤٠ية والشرقية والغرب% ٢٥والجنوبية % ١٠٠

  حا�ت المباني

  
نسبة الشفافية 
  بالواجھات

  تدرج نسبة الشفافية بواجھات المباني الزجاجية وأثرھا على السلوك الحراري: ٧)٩(شكل رقم 
  

   
  :الفراغ الھوائي ما بين الغ�ف الداخلي والخارجي :ثانيا

متر طبقا لطبيعة إستخدام الغ$ف ٢حتى إلى عرض يتراوح يتراوح عرض ذلك الفراغ بدءا من عدة سنتيمترات 
، ويحتوي ھذا الفراغ على وطبقا لنظام التھوية المتبع إذا كان طبيعيا أو ميكانيكيا أو مزيج ما بينھماالمزدوج 

  .٢-٢-٥، وقد تم توضيح كافة حا�تھا سابقا في النقطة الھواء أو غاز ا4رجون أو مفرغ من الھواء
  :وسائل ا ظ�ل بالواجھة :ثالثا

في بعض ا4غلفة المزدوجة تستخدم بعض وسائل ا�ظ$ل كالشرائح المعدنية وخ$فه، وذلك لمنع وعكس ا�شعاع 
ويجب مراعاة إتجاه ا�شعاع الشمسي ومجال الرؤية من خ$ل الغ$ف الزجاجي  .الشمسي المباشر على الواجھة

  .)١٠( ، شكلعند تصميم عناصر ا�ظ$ل بالفراغ الھوائي بالغ$ف المزدوج

    
  وسائل ا ظ�ل بالواجھات المزدوجة: ٨)١٠(شكل رقم 

  

  :الفتحات :رابعا
تصميم وإختيار أماكن الفتحات بالغ$ف الخارجي أو الداخلي للغ$ف المزدوج تساھم في تحريك الھواء وتحقيق 

  .التھوية للفراغات الداخلية

                                                
7 R. Waldner, G. Flamant, S. Prieus & Others, Best Façade: Best Practice For Double Skin Facades, Technical 
Reports: EIE/04/135/S07.38652, Ake Blomsterberg, Energy and Building Design, University of Lund, Lund, 
2009. 
8 M. Wiginton and J. Harris, Intelligent Skins, 2nd edition, Butter Worth – Heinemann, Oxford, London, 2008. 
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تحكم بحرارة الفراغ الھوائي للغ$ف المزدوج وبالتالي حيث تؤثر تلك العناصر على تھوية الفراغات الداخلية وال
أحد أمثلة إستغ$ل الفتحات ) ١١(ويوضح شكل  .تحقيق الراحة الحرارية المطلوبة لمستخدمي الفراغات الداخلية

  .بالغ$ف المزدوج وذلك خ$ل الظروف المناخية المختلفة

  
مساءا يسمح الغ�ف المزدوج في 

الذي  خنالتخلص من الھواء السا
تم إكتسابه طوال فترات النھار 

بإرتفاعه  بسبب ا شعاع الشمسي
  Lعلى عبر الفتحات

خ�ل الصيف والفترات أعلى من 
مستوى الراحة الحرارية تسمح 
الفتحات السفلية والعلوية بتجديد 

لتخفيف الحمل  الھواء بإستمرار
  الحراري على الغ�ف

احة في حالة أن الھواء الخارجي في مجال الر
الحرارية تسمح الفتحات بدخول الھواء 
  والتخلص من الھواء الساخن Lعلى

  دور الفتحات بالواجھات المزدوجة: ٩)١١(شكل رقم 
   
  :تحليل بيانات ونتائج الدراسة - ٦

سيه والنتائج القيامن الدراسة التطبيقية والتفاصيل التنفيذية للغ$ف الزجاجي المزدوج للمباني والمستخدم للتھوية 
  : كالتالي مقاييس تصميم ا4غلفه الذكيه المزدوجهاستخ$ص أھم يمكن السابقه، 

  
١- ٦ L داء المقاييس الرئيسيهLھم المتغيرات بالغ�ف المزدوج للمباني ذو التأثير المباشر على ا

  :والفراغات الداخليه المناخي للمبنى
 :ئل الزجاج الم$ئم لمناخ مصر ك$ مما يلي، حيث تعتبر بداتوعية وتفاصيل الزجاج الداخلي والخارجي -١

- Double Glazing, Low-E, Moderate Solar Gain, Argon. 
- Double Glazing, Spectrally Selective Low-E, Argon.  

 .٢م.كلفن/وات 0.25الم$ئمة للغ$ف المزدوج  متوسط ا نتقالية الحرارية -٢
 .ؤثر على السلوك الحراري للمبنىللغ$ف المزدوج بالواجھات ي تدرج نسبة الشفافية -٣
 %٤٠+ بالجنوبيه  %٢٥+ بالواجھة الشمالية  %٧٠بمصر تبلغ  أنسب الحا�ت لنسبة الشفافية -٤

 .بالشرقية والغربية
بالواجھة يجب فيه مراعاة زوايا ا�شعاع الشمسي للسماح بدخول ا�شعاع شتاءا  تصميم وسائل ا ظ�ل -٥

 .درجه شتاءا ١٥درجه صيفا و  ٦٠يول زوايا الشمس متوسط موحجبه صيفا، ويتم ذلك على 
ذو تأثير مباشر على حركة الھواء وتحقيق  بالغ$ف وتقسيمه رأسيا وأفقيا تصميم أبعاد الفراغ الھوائي -٦

 .التھوية بما يساھم في كفاءة عمل الغ$ف صيفا وشتاءا
/ عاكسة / ماصة للحرارة (ية وطبيعتھا الحرار داخل الغ$ف المزدوج عناصر ا ظ�ل بالفراغ الھوائي -٧

 ).ناقلة

                                                
9 A. Compagno, Intelligent Glass Facades. 5th Revised and Updated Edition, Birkhauser Publications, Berlin, 
2007. 
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بما يسمح من إستغ$ل الفتحات في التخلص من  أبعاد وأماكن الفتحات بالغ�ف الخارجي والداخلي -٨
الحراره الزائده وتجديد الفراغ الداخلي بالھواء المحقق للراحه الحراريه، حيث تفضل الفتحات العلويه 

  .للتخلص من لھواء الساخن باستمرار
  
  :لمعايير اLساسيه لتصميم اLغلفه الذكيه المزدوجها ٢- ٦

  

الذكيه  ا4غلفهيمكن تلخيص أھم المعايير التي على أساسھا يمكن تصميم وتقييم المباني الذكيه والتي تحتوي على 
  : المزدوجه كالتالي

  

  :المباني الذكيةتصميم  معايير  ١-٢- ٦
  .النظام المعلوماتي وا�داري المتطور -١
  .الغ$ف على التنبؤ باستھ$ك الطاقة وسلوكه البيئي قدرة -٢
  .توافر المعلومات المناخية ا4ساسية المطلوبة لتصميم الغ$ف الخارجي -٣
  .مدى ا�حساس بمستوى ا�ضاءة الصناعية المطلوبة للفراغ الداخلي طبقا لمستوى ا�ضاءة الطبيعية المتوفرة -٤
  .يعيةوسائل التحكم وزيادة ا�ضاءة الطب -٥
  .وسائل التحكم وا�ستفادة من ا�شعاع الشمسي كمصدر رئيسي وأساسي للطاقة المتجددة -٦
  .وسائل التحكم وتحقيق الراحة لمستخدمي الفراغات الداخلية -٧
  .توفير وسائل ومولدات الكھرباء الذاتية للمبنى -٨
  .وسائل التحكم وا�ستفادة من ا�شعاع الشمسي -٩

  .في درجات الحرارة بالفراغ الداخليوسائل التحكم  -١٠
  .أدوات ووسائل التبريد بالنظام الشمسي السالب -١١
  .الغ$ف المزدوج المساعد لزيادة ا�ضاءة وتقليل الطاقة المستھلكة بالمبنى -١٢
  
  :الذكي للمبنى المزدوج الغ�فتصميم معايير   ٢-٢- ٦

  ).إلخ/ ....ستويات وأسطح ا�ضاءة م/ عواكس ا�ضاءة (تعزيز ا�ضاءة الطبيعية بالمبنى  -١
 ).إلخ/ .....ا4فنية الداخلية / زيادة مسطح الزجاج (مستوى ا�ضاءة الطبيعية زيادة  -٢
 ).إلخ/ ......كاسرات شمسية / شرائح عاكسة لDشعاع الشمسي (الحماية من ا�شعاع الشمسي المباشر  -٣
 ).إلخ/ ....ا4سطح العازلة المتحركة (العزل  -٤
 ).إلخ/ ......الفتحات (لطبيعية التھوية ا -٥
 ).إلخ/ .....المجمعات الشمسية (تجميع ا�شعاع الحراري  -٦
 .تقليل الحمل الحراري الزائد على الغ$ف الخارجي -٧
 .تخفيف حدة الضوضاء المارة عبر الغ$ف -٨
 ).إلخ/ ...... PV Modulesوحدات (مساھمة الغ$ف لتوليد الكھرباء  -٩

 ).إلخ/ .....المدفأة الشمسية (الداخل والخارج استغ$ل فروق الضغط ما بين  -١٠
  
  :ا ستنتاجات العامه للدراسه البحثيه - ٧

  

أھم مميزات  ھا فيتلخيص من خ$ل الدراسه البحثيه السابقه التوصل لبعض ا�ستنتاجات العامه يمكن يمكن
  : كما يليوعيوب ا4غلفه الذكيه 

  

  :مميزات الغ�ف المزدوج للمباني  ١- ٧
  .ي زيادة العزل الصوتي مقارنة بالغ$ف الزجاجي المفرديساھم ف -١
له خصائص حرارية مرغوبة صيفا وشتاءا، حيث يساھم الفراغ الھوائي شتاءا في زيادة درجة حرارة  -٢

الفراغات الداخلية عند حبسه وتعرضه لDشعاع الشمسي، وكذلك صيفا يساھم سحب الھواء الساخن من 
 .Solar Chimneyء داخل المبنى وذلك ما يعرف باسم المدفأة الشمسية الفراغ الھوائي في تحريك الھوا

 .تقليل معدل الطاقة المستھلكة بالمباني -٣
 .مساھمة الغ$ف المزدوج في حجب ا�شعاع الشمسي المباشر -٤
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 .تنظيم معدل ا�ضاءة الطبيعية للفراغات الداخلية -٥
 .تقليل ا�حساس بضوضاء ضغط الرياح بالمباني المرتفعة -٦
 .اھمة في تحقيق التھوية المطلوبة للفراغات الداخليةالمس -٧
 .مسطحات الزجاج تساھم في زيادة ا�تصال البصري ما بين الفراغ الداخلي والفراغ الخارجي المحيط -٨

  

  :للمبانيعيوب الغ�ف المزدوج  ٢- ٧
  .تكلفة التنفيذ المرتفعة مقارنة بالغ$ف الزجاجي المفرد -١
 .يؤدي إلى إنتقال الحريق من دور إلى آخر بسھولهوج الفراغ الھوائي بالغ$ف المزد -٢
الفراغ الھوائي بالغ$ف المزدوج يتراوح من عدة سنتيمترات إلى ما يقارب أكثر من متر مستقطعا بذلك  -٣

 .جزءا من المسطح الصافي للفراغات الداخلية
 .زيادة تكلفة الصيانة الدورية للغ$ف الخارجي للمبنى مقارنة بالغ$ف المفرد -٤
 .في بعض ا4حيان قد تصل سرعة الھواء بالفراغ الداخلي للغ$ف إلى حد الضوضاء وا�زعاج الصوتي -٥
 .زيادة الوزن ا�نشائي للغ$ف الخارجي للمبنى مقارنة بالغ$ف المفرد -٦
  .قلة العزل الصوتي بين أدوار المبنى -٧

  

  

  :المراجع - ٨
 .٢٠٠٢ التقرير السنوي للطاقة،جھاز تخطيط الطاقة،  .١
 .١٩٩٣،  ا4ھرام للنشر والتوزيع، القاھرة، فبراير "دراسة تحليلية"عمارة  القرن  العشرين زيتون،  ص$ح .٢
دراسة تحليلية لتقييم اLداء البيئي للمباني في "تأثير المناخ على تصميم الغ�ف الخارجي للمبنى مھا بكري عليوه،  .٣

 .١٩٨٩القاھرة، مارس  ، رسالة ماجستير بقسم العمارة، كلية الھندسة، جامعة "مصر
4. A. Compagno, Intelligent Glass Facades. 5th Revised and Updated Edition, Birkhauser 
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