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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(

 .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. 
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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
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