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 الزجاج ذو النفاذية االختيارية لإلشعاع الشمسى
 مدخل للتصميم البيئى للفتحات الخارجية فى المبانى

 ملخص البحث
 أساسى فى تصميم النافذة، وهو مجال واسع وسريع التطور، وشديد                الزجاج عنصر 

ارى،   صميمية للمعم ة والت رارات البيئي ى الق أثير عل ع  الت ة لتجمي ذا البحث محاول وه
ا باألساس النظرى             ستخدمة فى الزجاج، وربطه ات الم وتصنيف عدد آبير من التقني

ة     نفهملالفيزيائى الذى بنيت عليه، لفتح طريق للمعماريين      ا والتطورات الحديث وعياته
ودات    تحقق  جيدة األداء  اختيار أنواع من الزجاج    بينها و  المفاضلةفيها، و   مواصفات آ

  .المبانىبترشيد استهالك الطاقة 
واع من الزجاج         ل فهناك أن ام،     مرور  تقل شكل ع ة   وأخرى  اإلشعاع الشمسى ب متقدم

ا  ة  تيمكنه ر النفاذي ا غيي اجتبع ات ، لالحتي الث فئ ى ث سيةوه اج ذو   رئي ا الزج ، أوله
ذى         ة للطول الموجى، ال ذ النفاذية االنتقائي ضوء المرئى    ينف ر من األشعة تحت      ال أآث

راء ضل، الحم ضر  وأف اج األخ ه الزج شمل.  أنواع ة،   وت نخفض االنبعاثي اج م  الزج
  .نبعاثيته لألشعة تحت الحمراءا للفراغ نتيجة قلة  المعاد بثهاتقليل الحرارةب ويتميز
ه   آا الزجاج متغير النفاذية،     وثانيه بضغطة زر  الزجاج الكهربى الذى يتم فتحه أو غلق

التحكم اال ى، لأو ب اث وكترون ه األبح ز حول ةتترآ ان ،  الدولي ا زالوإن آ ل م  قلي
  .االنتشار باألسواق

وثالثها الزجاج ذو االنتقائية لزاوية السقوط الذى يحمل فرصة عالية للنجاح فى توفير            
  .لتخلص من عيوبهاتلك التى لكاسرات الشمس مع االطاقة تماثل 

ساهم فى               ة ألداء الزجاج ت يم آما يعرض البحث مؤشرات آمي ودات،   تقي ه للك  مطابقت
  .Tvis أو النفاذية الضوئية SHGCمثل النفاذية الشمسية الكلية

  
  :تمهيد

ة       ا فى تصميم    عنصرا رئيسيا تمثل الفتحات الخارجية     ة   الوظيلمبانى، سواء من الناحي ة وفي أو  البيئي
داخل      نظام معقد متعدد المهام، فالنافذة   فى تحديد المالمح المعمارية    ين ال سئولية االتصال ب ه م ، علي

ر    ؤثرات غي زل الم ة، ويع ة المرغوب ؤثرات البيئي رور الم سمح بم ائى، ي شكل انتق ارج ب والخ
ة       . المرغوبة ة الخارجي سماح بالرؤي ل ال ع  باالضافة ألدوارها األخرى مث ع  . الخصوصية ظ حف م م

  .عدم اهمال التأثير التشكيلى للزجاج
  

داخل السماح بنفاذها،   أو  ونظرا لتعدد العناصر التى يجب منعها        صميم       وت ا، أصبح ت وعين أحيان  الن
اء                   اء فيزي ل علم ارى، مث ساعدة للمعم دة تخصصات م ا ع ة، دخلت به دة ومتقدم النوافذ عملية معق

ى اإللك   ل ومهندس اء، ب واد والكيمي ات، الم اون تتروني ا    لتع ة وظيفي اءة عالي ذ ذات آف صميم نواف ت



  

٢  

  .وجماليا وبيئيا، تحقق التوفير فى استهالك الطاقة، بتكلفة اقتصادية مقبولة
  

انى، فى مصر وعدد من             األمروقد زاد من أهمية      ة فى المب  صدور آودات ترشيد استهالك الطاق
ارى       زم المعم ا يل ين   بالدول العربية، وهو م واع الزجاج   المفاضلة ب واع من الزجاج     ال أن ار أن ختي

الى ضرورة                 ه بالت ود، ويفرض علي م   التلبى احتياج المواصفات التى يتطلبها الك ات    الفه د لنوعي جي
  .الزجاج وآيفية أدائها لوظائفها

  
  

  :المشكلة البحثية
عاع      ذة باإلش ا الناف ل معه ى تتعام رات الت ن المتغي ر م دد آبي رتبط ع سى ي د ،الكهرومغناطي ة روق

ى الزجاج  ز   عل ات تميي اذه،  إلالمرغوب اإلشعاع  نوعي ه، سواء اإلشعاع   نف ر المرغوب لمنع وغي
سى ارج أو  الشم ة للخ ى الرؤي ى ودوره ف ضوء المرئ ة ، أو ال اءة الطبيعي ت   اإلض عة تح ، أو األش

  .الحمراء وتأثيراتها الحرارية
ة لإلشعاع،             ة االختياري  نتيجة   صعوبات  المصمم    واجه يوعند تصميم الفتحات بهدف تحقيق النفاذي

م   وغموض الهدف من التصميم و ، الحدود الفاصلة بين نوعيات اإلشعاع     غموض المعايير التى يحك
ا عل هبه ة أو   ي واء التقليدي ددة س ات المتع ا أن التقني ة، آم داف المختلف ين األه ا ب ضارب أحيان ، والت

صنيفها أو وضعها فى        يصعب فالمتقدمة، تتسم بصفات انتقائية غير واضحة لمعظم المصممين،            ت
  .للتقنيات تسمح باالختيار منهامنظومة 

  

  :هدف البحث
اج  ى الزج ة ف ات الحديث د التقني صنيف وتحدي ث لت دف البح ة يه ةذو النفاذي عاع االختياري  لإلش

ة                الشمسى ذة، وتوضيح الخلفي ة للناف ق األهداف المعماري ، وآيفية االستفادة من هذه الخواص لتحقي
ع                          العلمية الت  واعى م ارى البيئى التعامل ال يمكن للمعم ا، ل ة منه ا أساس عمل آل تقني ى يبنى عليه

  .النوعيات المختلفة، سواء على المستوى التطبيقى أو البحثى
  

د            ال،  لتحدي ذا المج ى ه ة ف وير العالمي ث والتط ات البح د اتجاه ذلك لتحدي ث آ دف البح ا يه آم
زال ب    ى ال ت ة الت ة المتقدم االت البحثي صميمية     المج شاآل الت ل الم ادة لح ة ج ة علمي ة لدراس حاج

احثين من                   دخل الب اج لت والتقنيات التى يجب تطويرها لتحسين األداء المعمارى للزجاج، والتى تحت
دة        . المعماريين البيئيين على وجه الخصوص فى عملية التطوير        لفتح الباب لمزيد من البحوث المفي

  .فى مجال العمارة البيئية
  
  

  :حثمنهج الب
  :منهج تحليلى مقارن يعمد إلى الوصول إلى هدف البحث من خالل أربعة أجزاء رئيسية

  

 .تحديد األهداف المطلوبة والمعايير المطلوب تحقيقها فى تصميم النوافد إشعاعيا -١
  التوصيف العلمى لكيفية انتقال الحرارة عبر الزجاج -٢
ذ واتجاهات تط             -٣ ستخدمة فى النواف ات الم ايير     عرض وتصنيف التقني ا للمع يم تحقيقه ا وتقي وره

 .المستخدمة
 .المقارنة الكمية بين بعض نوعيات الزجاج وعالقتها بكودات توفير الطاقة فى المبانى -٤
  



  

٣  

  . األهداف المطلوبة والمعايير المطلوب تحقيقها فى تصميم النوافد- ١
  

تصميم لتحقيق هدف يمكن  الف ، يعد التصميم البيئى للنوافذ عملية شديدة التعقيد نظرا لتعدد األهداف       
ى أى               لذا  آخر، ا هدف يناقضأن   م عل يمكن الحك ا بوضوح، ل وب تحقيقه د األهداف المطل  يجب تحدي

  .األهداف يتأثر ايجابا أو سلبا بكل قرار تصميمى
  

ا  ثال عليه ذة م ر  فالناف ح أو فلت ل آمرش ة،    إل أن تعم اءة الطبيعي وفير اإلض ضوء لت اذ ل بنف  وحج
 أن تعمل آصمام    ، وعليها الضوئىزيادة اإلبهار   و الفراغات   تسخينشر لمنع   اإلشعاع الشمسى المبا  

ظ الخصوصية  بالخارج من رؤيتهم  من   عمنورؤية الخارج   بسماح لمستخدمى الفراغ    ي ذلك  لحف ، وآ
دخول صيفا                . عليها السماح ألشعة الشمس بالدخول شتاءا للتدفئة والتطهير، بينما عليها منعها من ال

ذ  ى الناف روف       أى أن عل ت والظ ا للوق ارى تبع شكل اختي ا ب ر نفاذيته ى تغيي ادرة عل ون ق ة أن تك
  .المناخية

سم األهداف                       ذا الق ذا يلخص ه ذة ، ل صميم الناف ة ت ويعد اختيار نوع الزجاج جزءا رئيسيا من عملي
و الجزء   ا، وه عاع عليه أثير االش ى ت ز عل ع الترآي ا، م ذة تحقيقه ى الناف ى يجب عل صميمية الت الت

ر اج األآث ى دور الزج ة ف دول( أهمي عاع  )١-ج ة باالش ر المرتبط ائف غي بعض الوظ ، باالضافة ل
  )٢-جدول. (بشكل مباشر لكنها تؤثر على اختيار نوع الزجاج

  
 أهداف مرتبطة باالشعاع: أوال 

 

   األداء الحرارى للنافذة-١
   تقليل نفاذ الحرارة صيفا للداخل-أ

  :من الخارج للداخليجب أن تقلل النافذة من مرور الحرارة 
ع               :منع نفاذ اإلشعاع الشمسى المباشر     )١ وع الزجاج، م ة، أو بتحسين ن  بوسائل اإلظالل المختلف

مالحظة التأثير المباشر لوجود اإلشعاع الشمسى على الراحة الحرارية داخل الفراغات حتى              
  .قبل أن ترتفع درجة حرارة الهواء

اع درجة           تقليل إشعاع الزجاج وعناصر النافذة للحرارة      )٢  فى صورة موجات طويلة نتيجة إرتف
واء الخارجى، أو بامتصاصه لجزء من                       ه من اله ال الحرارة إلي حرارة الزجاج، سواءا بانتق

 .اإلشعاع الشمسى الذى يتعرض له
تقليل انتقال الحرارة بالتوصيل عبر الزجاج نتيجة لفارق درجة الحرارة بين الداخل والخارج              )٣

تخدام الزجاج المزدوج الذى يحصر بين لوحيه فراغا هوائيا أو غازيا           وهو ما يتم مقاومته باس    
ل   وحين بالحم ين الل ل ب رارة تنتق رارة بالتوصيل، ولكن الح ال الح ا النتق ازال حراري ل ع يمث

 .واإلشعاع، مما يعطى أهمية من جديد الخواص اإلشعاعية للزجاج
 

  : زيادة نفاذ الحرارة شتاءا للداخل-ب
ع درجة الحرارة                وذلك بالسماح لإل   شعاع الشمسى المباشر بالنفاذ للداخل لفترة من اليوم، تكفى لرف

  .وتقليل أحمال التدفئة، وآذلك القضاء على الجراثيم داخل الفراغات
  

  :جـ تقليل نفاذ الحرارة شتاءا للخارج
ساخنة د    سام ال وائط واألج ا الح ى تبثه راء الت عة تحت الحم اج لألش ة الزج ل نفاذي ك بتقلي ل وذل اخ

 وزيادة العزل الحرارى للزجاج . الفراغ
  



  

٤  

   اإلضاءة الطبيعية-ب 
  

  :زيادة آمية اإلضاءة الطبيعية -١
ادة    ك بزي ون ذل ا يك ادة م اذع سماو   نف ة ال ن القب شتت م سى الم عاع الشم ن   اإلش نعكس م ية أو الم

شو األسطح المحيطة  ونى  ، وذلك بهدف تقليل الطاقة المستهلكة فى اإلضاءة الصناعية وتقليل الت ه الل
  .الذى تسببه، وتحقيق الحد األدنى من اإلضاءة عند انقطاع التيار الكهربى

  : حسن التوزيع-٢
ا                            راغ، مم اطق الف اقى من ذ أشد فى درجة إضاءتها عن ب عادة ما تكون المناطق القريبة من النواف

صها، فيج           رى بنق زاء أخ سم أج ا تت اءة بينم د اإلض ون جي د يك ة ق ن الغرف زءا م ى أن ج ر يعن ب
ذة وحسن تصميمها واستخدام             اع الناف ساهم ارتف صناعية، وي المستخدمين على استخدام اإلضاءة ال

  .معالجات مناسبة فى تحسين توزيع اإلضاءة داخل الفراغ
  : منع اإلبهار-٣

 ،مما يرهق العينى بكثير من الباقى اإلبهار هو وجود سطح أو جزء من الفراغ ذو شدة إضاءة أعل      
ببا                   وعادة ما تكون     ل دخول اإلشعاع الشمسى المباشر س ضاءة، ويمث النافذة هى أآثر األسطح است

  . المعرضه له بقدر آبيرحلإلبهار، حيث ترتفع شدة استضاءة األسط
، ولكن تكون  فية لدخول آمية آافية من اإلضاءةفمن الممكن أن تكون مساحة صغيرة من النوافذ آا 

دة                  عالية لدرجة تسبب اإلبهار    استضاءتهاشدة   ل ش ساحة الفتحة وتقلي ادة م ا يعنى ضرورة زي ، مم
  .إضاءتها نسبيا بحيث تحقق حسن التوزيع وتمنع اإلبهار

  

  :جـ  الرؤية عبر الفتحات
  

  :السماح بالرؤية للخارج -١
ز، ومن                  يحتاج مستخدموا المبانى لرؤية الخارج ألسباب نفسية عديدة خاصة عند وجود منظر ممي

  .لرؤية للخارج بقدر يتناسب مع أهمية المنظر الخارجىالضرورى أن تسمح النوافذ با
 :الحجب الجزئى للمنظر الخارجى -٢

د حجب       ن المفي ون م ذا يك ر، ل شوه المنظ ه ي زء من ا أو ج ارجى قيم ر الخ ون المنظ ا يك ا م أحيان
  .األجزاء غير المرغوبة من المنظر الخارجى

  :الحماية من التطفل وحماية الخصوصية -٣
ة  فى معظم الفراغات اإل    سكنية  (نتفاعي ة         ) خاصة ال راغ من رؤي ة شاغلى الف م حماي يكون من المه

غيرهم لهم من خارج الفراغ، لذا يجب أن تكون الفتحة قادرة على منع الرؤية عن الخارج للداخل،          
 .سواء المنع الكلى أو على األقل منع تمييز المنظر الداخلى بدقة تجرح الخصوصية

  :السماح بالرؤية من الخارج -٤
ة محل       مثل  حالة المحالت التجارية التى تحتاج لرؤية المعروضات من الخارج، فعند تصميم واجه

ذ       شاهدة نواف سماح للعمالء بم يجب حمايته من اإلشعاع الشمسى غير المرغوب وفى نفس الوقت ال
  .العرض بشكل جيد



  

٥  

     الوظائف االشعاعية للنافذة١-جدول
  فائدتها  األهداف الفرعية  الهدف الرئيسى  

  تقليل درجة الحرارة اإلشعاعية  منع نفاذ اإلشعاع الشمسى المباشر
  تقليل أحمال التبريد

  تقليل اإلبهار الضوئى
تقليل إشعاع الزجاج وعناصر 
النافذة للحرارة فى صورة موجات 

  طويلة

  تقليل درجة الحرارة اإلشعاعية
   التبريدتقليل أحمال

تقليل نفاذ 
الحرارة صيفا 

  للداخل

 الحرارة بالتوصيل عبر نقلتقليل 
  الزجاج

  تقليل أحمال التبريد
  

زيادة نفاذ 
الحرارة شتاءا 

  :للداخل

السماح لإلشعاع الشمسى المباشر 
  بالنفاذ للداخل لفترة من اليوم

  رفع درجة الحرارة االشعاعية 
  تقليل أحمال التدفئة

  الفراغاتبالقضاء على الجراثيم 
تقليل إشعاع الزجاج وعناصر 

موجات طويلة  آالنافذة للحرارة
  للخارج

  تقليل أحمال التدفئة
  

رى
حرا

ال
داء
األ

 تقليل نفاذ
الحرارة شتاءا 

  :للخارج
  تقليل أحمال التدفئة  تقليل انتقال الحرارة بالتوصيل 

زيادة آمية 
 اإلضاءة الطبيعية

زيادة نفاذ االشعاع الشمسى المشتت 
  والمنعكس

  اقة اإلضاءة الصناعيةتوفير ط
  تحسين الضوء واظهار األلوان 

دة      :حسن التوزيع ى ش ل وأعل ين أق سبة ب ل الن تقلي
  استضاءة فى أسطح الفراغ

  زيادة عمق نفاذ اإلضاءة الطبيعية
  تقليل شدة استضاءة سطح النافذة

سى    عاع الشم ول اإلش ع دخ من
  المباشر

ة وراحة    ى الرؤي درة عل تحسين الق
  العين

ل اال اءة   تقلي دعم باإلض اج ل حتي
عية  الصناعية

طبي
ال
ءة
ضا
اإل
سى     منع اإلبهار عاع الشم ول اإلش ع دخ من

  المباشر
ة وراحة    ى الرؤي درة عل تحسين الق

  العين
ادى        تقليل احتمال اغالق الستائر لتف

  الغاء االضاءة الطبيعية واإلبهار 
  ية لالتصال بالخارجاألهمية النفس  السماح برؤية المنظر الخارجى

  االستفادة بقيمة المناظر المتميزة
  الرؤية للخارج

  
  تفادى مظاهر التلوث المرئى  الحجب الجزئى للمنظر الخارجى

ستخدمى     اه م شتيت انتب ادى ت تف
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  :األهداف غير المرتبطة باالشعاع: ثانيا 

ى موضوع البحث، ولكن يجب   ة ف ست داخل ا لي م انه ذ رغ ا النواف داف يجب أن تحققه ذه األه وه
  .مراعاة أن المعالجات اإلشعاعية المستخدمة ال تمنع تحقيق هذه األهداف

   هذه األهداف٢-ويلخص جدول
  

    وظائف النافذة غير المرتبطة باالشعاع  ٢-جدول
شكيل  ى الت أثير عل الت

  :المعمارى
  التوافق مع التشكيل الشكل وعدم التأثير سلبا على القيمة الجمالية للمبنى -١
ين    -٢ ر مع صمم دون فرض تعبي ة للم سفة المعماري سليم عن الفل ر ال التعبي

  عليه
صاديات  اليف واقت التك

  :التشغيل
  يةرخص التكلفة االبتدائ

  قلة مصروفات الصيانة واالستبدال والتشغيل 
  امتداد العمر االفتراضى لمكونات النافذة

  سهولة تصنيع عناصر النافذة وعدم احتياجها إلى عمالة أو اجراءات معقدة  سهولة التصنيع
  سهولة الترآيب بالموقع

لسهولة التشغيل والصيانة  صص، أو أتقلي رغ أو متخ شغل متف ى م اج إل ت  اإلحتي ن وق ستهلك م ن ت
  وترآيز المستخدمين الكثير من الوقت

شغيل     (تقليل احتياجها إلى معدات معقدة يصعب صيانتها         خاصة فى ظروف الت
  )المحلية

  استمرارها فى أداء الحد األدنى من وظائفها فى ظروف الطوارئ
  ألداء الصوتىا

  
  .خل الفراغيفضل أن تكون الفتحة قادرة على منع الضوضاء من النفاذ إلى دا

  .الحفاظ على خصوصية الشاغلين بمنع األصوات الداخلية من الخروج
  حرآة الهواء

  
سماح  دما تكون درجات ال ابى عن شكل ايج واء ب ة اله ة وحرآ ة الطبيعي  بالتهوي

  حرارة الهواء الخارجى مالئمة
  .غير مالئمةمنع تسرب الهواء عندما تكون درجة حرارة الهواء الخارجى 

  تسمح األبواب بالدخول والخروج لألشخاص المرغوبين  شرية واألمن الحرآة الب
ون   ة يجب أن تك ات الخارجي صوص   الفتح ع الل ام لتمن سر واإلقتح عبة الك  ص

  والمتطفلين من الدخول أو الخروج
  . تسبب جروحا أو إصابات عند إنكسارها عفوياال

  الثبات بحيث ال تسقط للخارج وتسبب مخاطر للملرة أسفلها
  تحقيق ظروف بيئية داخلية آمنة وصحية ومالئمة ومريحة  داف البيئيةاأله

  تقليل التأثير البيئى السلبى على البيئة الخارجية
  تقليل استهالك الطاقة

  
   المبادئ العلمية النتقال اإلشعاع عبر الزجاج -٢

  

 الزجاج يحتاج لفهم إن اتخاذ القرارات المعمارية بشأن التعامل مع اإلشعاع الشمسى وآيفية نفاذه عبر
آافى لخواصهما، ويحاول هذا القسم تقديم خلفية علمية لفيزياء اإلشعاع الشمسى وآيفية نفاذه من 

  .الزجاج، تكفى لفهم آيفية عمل الزجاج خاصة ذو الصفات االنتقائية
  



  

٧  

  اإلشعاع الشمسى والحرارى
 أنواعا عديدة من اإلشعاع يمثل اإلشعاع الشمسى جزءا من اإلشعاع الكهرومغناطيسى، الذى يشمل

%) ٣(واألشعة فوق البنفسجية %) ٤٧(تختلف باختالف الطول الموجى لها، يشمل الضوء المرئى 
  %).٥٠(واألشعة تحت الحمراء 

 ميكرون للون ٠٫٤فالضوء المرئى هو جزء من طيف االشعاع الشمسى، يتراوح طوله الموجى بين 
غير الطول الموجى لأللوان المعروفة بين هاتين  ميكرون للون األحمر، ويت٠٫٧البنفسجى، و

القيمتين، ويختلف الضوء المرئى عن باقى أنواع األشعة بحساسية العين البشرية له والتى تبلغ 
  )١-شكل . (حساسيتها القصوى بالنسبة للضوء األصفر الذى يقع تقريبا قى منتصف الطيف المرئى

  

ن فتسمى باألشعة تحت الحمراء، وهى من نوعين  ميكرو٠٫٧أما األشعة التى يزيد طولها عن 
 ١٠٠٠ إلى ٤٫٥(والبعيدة )  ميكرون٤٫٥ إلى ٠٫٧طولها الموجى من (،القريبة من الضوء المرئى 

، وتصدر األشعة تحت الحمراء من أى جسم تزيد حرارته على الصفر المطلق، ويقل )ميكرون 
مصدر لها، فالطول الموجى لألشعة تحت الطول الموجى لألشعة آلما زادت درجة حرارة السطح ال

 م ١٢٠٠الحمراء يتحدد بدرجة حرارة السطح الذى يرسلها، فاألجسام التى تقل درجة حرارتها عن 
تصدر اشعاعا ذو طول موجى آبير نسبيا هو اإلشعاع الحرارى أو األشعة تحت الحمراء البعيدة، أما 

ا فى نطاقات األشعة تحت الحمراء القريبة فتصدر إشعاعه) م٦٠٠٠(األجسام الساخنة مثل الشمس 
معظم األجسام على األرض و،  ) ميكرون٢٫٥ – ٠٫٣(والضوء المرئى واألشعة فوق البنفسجية 

 م، فاإلشعاع الذى يصدر عنها يكون إشعاعا حراريا،  ويختلف ١٢٠٠ بكثير من  المبانى أبردوداخل
ا، األول أن اإلشعاع الشمسى يضم األشعة نوعى األشعة تحت الحمراء فى عدة عوامل هامة معماري

بنسبة آبيرة تعادل نصف طاقته تقريبا، بينما يخلو )  ميكرون٢٫٥حتى (تحت الحمراء القريبة فقط 
من األشعة تحت الحمراء البعيدة، والفارق الثانى أن الزجاج المعتاد فى التطبيقات المعمارية عديم 

تى تصدر من داخل الفراغات المعمارية، فهو بالنسبة لها معتم النفاذية لألشعة تحت الحمراء البعيدة ال
تماما، بينما ينفذ الزجاج األشعة تحت الحمراء القريبة بدرجات مختلفة تتوقف على نوعه، مثلما ينفذ 

  )٢-شكل (.الضوء المرئى
  

ئى الزجاج ينفذ الضوء المر"ومن الجدير بالذآر أن معظم مقررات العمارة البيئية تنص على أن 
، وهى معلومة صحيحة "بينما يمنع األشعة تحت الحمراء، مما يسبب ظاهرة الصوبة الزجاجية

جزئيا، حيث أن الزجاج يمنع األشعة تحت الحمراء البعيدة، أما األشعة تحت الحمراء القريبة من 
ة لتقلل الضوء المرئى فهى تنفذ من الزجاج العادى، ويتم الجهد البحثى لتطوير أنواع الزجاج الجديد

  .من نفاذ هذا النوع من األشعة تحت الحمراء
فعند التعامل مع االشعاع الشمسى فى الفترات الحارة، يكون المطلوب نفاذ الضوء المرئى بكمية 

، وفى نفس الوقت تقليل دخول األشعة تحت الحمراء التى لتقليل استهالك الطاقة فى اإلضاءةآافية 
 دون  ترفع من درجة حرارة الفراغ وتزيد أحمال التكييف التىسى،تمثل نسبة آبيرة من االشعاع الشم

وهذه األشعة رغم أن العين ال تشعر بها، إال أن الجلد يشعر بها، وتسبب الشعور . فائدة ضوئية
  .بارتفاع درجة الحرارة بشكل مباشر حتى لو لم ترتفع درجة حرارة الهواء

 آيف يكون الزجاج معتما إلشعاع ومنفذا ويعانى بعض الطالب والمعماريون من صعوبة تصور
آلخر، إال أن األجسام بشكل عام تختلف نفاذيتها للطول الموجى لإلشعاع، فالجسم البشرى مثال معتم 

) طولها الموجى أقصر من األشعة فوق البنفسجية  (  Xللضوء المرئى، لكنه شفاف بالنسبة ألشعة 
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  .  يستخدم فى التطبيقات الطبية للتصوير باألشعةباستثناء العظام ، التى تظهر معتمة، وهو ما
  

فالزجاج الشفاف األبيض هو ، وتبنى فكرة عمل الزجاج المنتقى للطول الموجى على هذه الخاصية
زجاج منفذ لكل األوان بالتساوى،  أما الزجاج األحمر فينفذ الضوء األحمر فقط ويمتص باقى 

و األزرق، فتظهر األجسام غير الحمراء من خالل هذا األلوان، وهكذا يكون معتما للضوء األخضر أ
الزجاج سوداء، وهذا الزجاج يعتبر ذو نفاذية انتقائية للطول الموجى، وأنواع االشعاع بشكل عام هى 

مثل تلك المعروفة فى الضوء المرئى التى تختلف فى طولها الموجى، وإن آانت بعض ) ألوان(
تحت األحمر، فالزجاج يمكن أن ينفذ آل ) اللون( البنفسجى أو فوق) اللون(األلوان غير مرئية، مثل 

بالتساوى فيكون أبيض أو رماديا، أو يقلل من نفاذية بعض األلوان ) المرئية وغير المرئية(األلوان 
أو يقلل من نفاذية بعض األلوان غير المرئية . المرئية مثل اللون األحمر فيميل لون الزجاج للزرقة

 .ينفذ الضوء المرئى دون الحرارة المصاحبة له) باردا(ألحمر، فيكون زجاجا مثل اللون تحت ا
  )٣-شكل(
  

  مرور اإلشعاع من الزجاج
يتعرض االشعاع الشمسى عند مروره فى الزجاج لمجموعة من العمليات تحدد آيفية نفاذ األشعة 

داخلى، النفاذ إلى االنعكاس الخارجى، االمتصاص والتشتيت، االنعكاس ال: منه، وهى على الترتيب
  )٤-شكل (الفراغ، إعادة بث اإلشعاع الحرارى

  

  االنعكاس الخارجى
  

 إلى داخل الباقىعند سقوط الشعاع الشمسى على سطح لوح الزجاج ينعكس جزء منه بينما ينفذ 
الزجاج، فينعكس جزء منه من السطح الداخلى للزجاج، وتتوقف النسبة المنعكسة على معامل انكسار 

  .وزاوية السقوط، حيث تزيد النسبة المنعكسة بزيادة آل منهماالزجاج 
من اإلشعاع الساقط عموديا على % ٤ينعكس ) ١٫٥معامل انكساره (وبالنسبة للزجاج العادى 

سطحه الخارجى، ومثلها تقريبا من السطح الداخلى، وال يتوقف ذلك على سمك الزجاج وال لون 
  .مادته

 ٢٠-٣سمكها ( السطح الخارجى بطبقة رقيقة من المعدن العاآس ويمكن زيادة هذه النسبة بطالء
، آما يمكن اختيار مواد الطالء لتكون أآثر انعكاسا لألشعة تحت  %٢٠لتصل إلى ) ميكرون

الحمراء من انعكاسيتها للضوء المرئى، آما يمكن انقاص االنعكاسية بطالءات خاصة تقلل من لمعان 
نعكاس غير مفيدة حراريا ولكنها تستخدم لتحسين الرؤية غبر السطح، وان آانت عملية تقليل اال

الزجاج فى بعض التطبيقات المعمارية مثل فترينات العرض، بينما تستخدم بكثافة فى الشاشات 
  .والنظارات وعدسات التصوير

  

  االمتصاص والتشتيت
تحدد قيمته بسمك أما اإلشعاع الذى ينفذ من السطح األول فيمتص ويتشتت جزء منه داخل الزجاج ت

من األشعة  % ٩ -٦ مم يمتص ٣الزجاج ونقائه ونوع مادته، وبالنسبة للزجاج العادى سمك 
الساقطة فى جسم الزجاج، وتزيد النسبة الممتصة إلى الضعف تقريبا بزيادة سمك الزجاج،  وتتحول 

عاع فى صورة أشعة هذه النسبة إلى حرارة تسخن الزجاج ثم يعاد نقلها من الزجاج بالتوصيل وباإلش
  ).تحت حمراء بعيدة(حرارية 

وعادة ما يكون الزجاج الملون أو الداآن ماصا لإلشعاع الشمسى بنسبة تزيد عن الزجاج  العادى 
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ويمكن التحكم فى نسبة االمتصاص بزيادة نسبة الشوائب فى الزجاج واختيار مادة الشوائب لتحدد 
ويفضل بالطبع زيادة . صها، بحيث يكون امتصاصه انتقائيااأللوان واألطوال الموجية التى يتم امتصا

  .امتصاص الزجاج لألشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وتقليل امتصاص  الضوء المرئى
  

  االنعكاس الداخلى واالنكسار
يصل الشعاع الذى لم يمتص إلى السطح الداخلى للزجاج فينفذ جزء منه إلى الفراغ الداخلى، وينعكس 

  .مرة أخرى ليدخل فى سلسلة من االنعكاسات الداخليةجزء آخر 
و ينكسر الشعاع الذى يمر من السطح الخارجى بسبب فارق الكثافة الضوئية بين الهواء والزجاج، 
فيمر داخل الزجاج بزاوية تختلف عن زاوية سقوطه،  ولكن عند خروجه من السطح اآلخر للزجاج 

بينما ) وهو الوضع المعتاد(إذا آان السطحين متوازيين ينكسر مرة أخرى فيستعيد اتجاهه األصلى 
أن ينعكس الشعاع انعكاسا ) مثل حالة الزجاج الزخرفى(يمكن إذا نغيرت زوايا السطح الداخلية 

داخليا آليا بحيث يعود للخارج، وهى خاصية تستخدم فى تصميم الزجاج ذو النفاذية االنتقائية مع 
  .االتجاه

  

  رارىإعادة بث اإلشعاع الح
تتحول النسبة الممتصة من اإلشعاع إلى حرارة تسخن الزجاج ثم يعاد نقلها من الزجاج بالتوصيل 

فيتجه جزء من هذا الشعاع للخارج وجزء ). تحت حمراء بعيدة(وباإلشعاع فى صورة أشعة حرارية 
ية الخواص اإلشعاع أهمهاللداخل، وتتوقف النسبة المتجهة للداخل والخارج على عدة عوامل 

 ولكن يمكن بتبسيط مقبول فى معظم األحوال اعتبار أن نصف اإلشعاع الحرارى لسطحى الزجاج،
والزجاج منخفض االنبعاثية يعمل على التعامل مع هذه . يتجه للداخل بينما يتجه نصفه للخارج

ممتصة المشكلة بتقليل انبعاثية السطح الداخلى لألشعة الحرارية مما يجعل نسبة أقل من الحرارة ال
  .تتجه للداخل

  

  النفاذ إلى الفراغ
تنفذ نسبة من اإلشعاع الذى نجا من االنعكاس واالمتصاص إلى داخل الفراغ، وبالنسبة للزجاج 

ونصفه من األشعة تحت %) ٤٧(األبيض العادى يكون نصف هذا الشعاع تقريبا من الضوء المرئى 
خرى فقد تغير هذه النسبة تبعا لخواص ، أما أنواع الزجاج األ%)٥٣(الحمراء وفوق البنفسجية 

الزجاج، وآلما آانت نسبة النافذ من الضوء المرئى إلى النافذ من األشعة األخرى أآبر، آلما آان أداء 
ويضاف إلى نسبة األشعة تحت . معامل البرودةالزجاج أفضل، ويعبر عن هذه النسبة بمؤشر يسمى 

      .عاع الحرارى السابق امتصاصهالحمراء المارة النسبة المعاد بثها من اإلش

  التقنيات المستخدمة فى الزجاج ذو النفاذية االختيارية -٣
 .وتقييم تحقيقها لألهداف التصميمية    

  

راغ من اإلشعاع        قادرةهناك عدة أنواع من الزجاج      ى داخل الف ارة إل  على تقليل آمية الحرارة الم
سى امالشم شكل ع صا  ب ادة إمت ى زي ك عل د ذل د   أو عكسص، ويعتم ا توج عاع، آم اج لإلش  الزج

نوعيات من الزجاج أآثر تقدما يمكنها االنتقاء بين زيادة النفاذية أو اقاللها تبعا للظروف، وتقع هذه 
ا هو موضح                واع، آم دة أن ا ع ، وتعرض  ٣-بجدول النوعيات فى ثالث فئات رئيسية تضم آل منه

 التى تقلل الشعاع الشمسى بشكل عام، بهدف         السطور القادمة بعض نوعيات الزجاج غير االنتقائية      
  التمييز بينها وبين النوعيات المستخدمة ذات النفاذية االختيارية
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   الزجاج المقلل لنفاذ اإلشعاع بشكل غير انتقائى-أ
  

  :الزجاج الماص للحرارة
ر آامل                   ك عب وهو زجاج يتم خلطه بشوائب ملونة قادرة على امتصاص اإلشعاع الشمسى، ويتم ذل

  .سمك الزجاج، مما يعطى الضوء المار لونا مختلفا يتوقف على نوع المادة الماصة
ينتمى لهذه الفئة، آما ينتمى إليها زجاج ذو ) المعروف بالزجاج الفيميه(فالزجاج المدخن بنى اللون   

ارجى، ويمتص الزجاج         وان المنظر الخ شويهه ألل دم ت ز بع ذى يتمي ادى ال ل الرم وان أخرى مث أل
ه،                      الماص ن  ع درجة حرارت ؤدى لرف ا ي ه، مم ساقط علي سبة تقترب من نصف اإلشعاع الشمسى ال

ى داخل                          ا إل سبة منه راء، ن وبالتالى قيامه بإشعاع هذه الطاقة الممتصة فى صورة أشعة تحت حم
ى لحوالى            ساب الحرارى الشمسى الكل ع من اإلآت م أن   % ٧٠الفراغ والباقى خارجه مما يرف رغ

  .فقط % ٥٠ى تكون فى حدود نفاذية الضوء المرئ
وهناك بعض أنواع الزجاج الماص لها نفاذية انتقائية للضوء مثل الزجاج األخضر واألزرق اللذان 

ا      . يتميزان بزيادة نسبة امتصاص األشعة تحت الحمراء مقارنة بالضوء المرئى          يتم التعرض لهم س
  .الحقا

  

  ):الزجاج المطلى بطبقة عاآسة: (الزجاج العاآس
ا                     يعتمد   تم طالئه فافة، ي ة ش ة رقيق ى وجود طبق الزجاج العاآس فى منعه لنفاذ اإلشعاع الشمسى عل

ة                  ه مواجه ة خارجي على سطح الزجاج العادى أو الماص للحرارة، ويفضل أن تكون الطبقة المعدني
ة   ذه الطبق ل ه اج أن تتحم ك يحت ن ذل اج، ولك عاع الشمسى للزج ع دخول اإلش ث تمن شمس، بحي لل

زال منصهرا،             الرقيقة الع  ا ال ي صنيع الزجاج بينم اء ت وامل الجوية لذا البد أن تتم عملية الطالء أثن
ل   ل العوام ى تحم ادرة عل ر ق ون غي ة تك ة المعدني إن الطبق ة، ف ة الحق ى مرحل م الطالء ف ا إذا ت أم

ام وخاصة           .  الجوية ويتم استخدامها من الداخل فقط      شكل ع ة الزجاج ب ة العاآسة نفاذي وتقلل الطبق
اآس الماص     ( اذا استخدمت طبقة الطالء على زجاج ماص داآن          اك بعض       )الزجاج الع ، وآن هن

  )مثل الذهب لها خواص انتقائية سيتم التعرض لها الحقا(الطالءات 
  

  : Ceramic Fritsالزجاج المطبوع بالسيراميك 
ل من سطح            فافة، تقل ر ش يراميكية غي ادة س ة من م شبكة رقيق تم طباعة سطح الزجاج ب الزجاج ي

نعكس والممتص من                      ة الضوء الم ادة آمي الشفاف، وتقلل من آمية اإلشعاع المارة من الزجاج بزي
ة للزجاج بحيث                   ة النهائي مادة الشبكة المطبوعة ويمكن زيادة قوة الشبكة بطباعتها قبل عملية التقوي

  .ْ م٧٠٠يتشرب الزجاج هذه المادة أثناء تسخينه لحوالى 
اه فى      وليس لهذه الطبقة خواص  ة لالتج ة انتقائي  انتقائية بشكل عام، ولكن يمكن أن تكون ذات نفاذي

  .حدود ضيقة إذا زاد سمك الطبقة السيراميكية بشكل آبير
دنى عاآس او استخدام                      شبكة بإضافة طالء مع ويمكن زيادة آفاءة الزجاج الذى تستخدم فيه هذه ال

  .زجاج ماص للحرارة
  

  :Laminated Glassالزجاج متعدد الطبقات 
ات                        سيارات ثالثى الطبق شارا هو زجاج ال ات انت دد الطبق واع الزجاج متع ريبلكس (إن أآثر أن ) الت
  .وهو عبارة عن لوحين من الزجاج بينهما غشاء من البالستيك الشفاف يلصق الطبقتين
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ة الزجاج ضد                         سيارات هو تقوي تيكى المرن فى زجاج ال وإن آان الهدف من وجود الغشاء البالس
ه،                  الكس ل الخسائر واإلصابات الناتجة عن ر، وتثبيت قطع الزجاج المكسور فى حالة الحوادث لتقلي

ان                          ذ إذا آ ل اإلشعاع الشمسى الناف ل تقلي شاء ألغراض أخرى مث ذا الغ فإنه من الممكن استخدام ه
  .الغشاء من مادة ماصة للحرارة أو آان مطليا بمادة معدنية عاآسة 

  
  :Solar Protection sheetsشعة األغشية المانعة لنفاذ األ

ضوئية التى تحسن األداء الحرارى                         ة ذات الخواص ال واع من األغشية الرقيق دة أن وقد ظهرت ع
ات         ) الداخلى عادة (للزجاج، سواءا بلصقها على سطحه       دد الطبق أو بوضعها فى وسط الزجاج متع

  .بين لوحين من الزجاج
ة،         ات متتابع ادة من عدة طبق شاء ع تم إضافة       ويتكون الغ تيكية، التى ي ادة األساس البالس ا م أهمه

ى       معا،االثنينطالء عاآس إليها أو مادة ماصة للضوء، أو     شاء آملصق عل وفى حالة استخدام الغ
سية لألغشية        والصقة شفافة مادة   سطح الزجاج تضاف   دة الرئي ل الفائ ة للخدش، وتتمث ة مقاوم طبق

 لتحسين خواصه، مما يعنى إمكانية استخدامه لتحسين       فى إمكانية إضافتها إلى أى لوح من الزجاج       
  .إلستبدال الزجاج دون الحاجه واص الفتحات فى المبانى القائمةخ

ى  تخدامها ف شر اس ا وينت ا لنوعه سا تبع دنيا عاآ ا أو مع را داآن شرائح تعطى للزجاج مظه ذه ال وه
ستخدم أحي                ا ت ساآن، آم ذ الم ل فى نواف شكل أق سيارات وب تيكية    مصر فى زجاج ال ا أغشية بالس ان

واد                    ات والم ك باستخدام البالستيك الخاص بتغليف الحلوي شكل شعبى، وذل عاآسة لحماية النوافذ ب
  .الغذائية التى تكون مطلية بطبقة معدنية نصف معتمة

ة، لكن يمكن                   وعادة ما تكون األغشية المنتشرة تجاريا مقللة للنفاذية لألشعة بشكل عام بدون انتقائي
ون  واع      أن تك د أن سمك ألح ى ال صغيرا ف ون ت ث تك نعت بحي ة إذا ص ة نتقدم واص انتقائي ذات خ

  .الزجاج عالى االنتقائية
  

   لإلشعاعالزجاج ذو النفاذية االختيارية -ب
  

ع                         ا للظروف، وتق ا تبع ة أو اقالله ادة النفاذي ين زي اء ب ا االنتق  هناك عدة نوعيات من الزجاج يمكنه
  :٣- يلخصها جدولئيسية تضم آل منها عدة أنواعهذه النوعيات فى ثالث فئات ر
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  التقنيات المستخدمة فى الزجاج ذو النفاذية االختيارية   ٣-جدول
 الزجاج ذو االنتقائية -أ

  للطول الموجى
Spectrum 
Selective 

   الزجاج متغير النفاذية-ب
Switchable Glass 

  جـ الزجاج ذو االنتقائية
  الزاوية السقوط

Angle Selective  

  الزجاج الماص-١
  )البنى(الزجاج المدخن  •
  الزجاج األخضر •
  الزجاج األزرق •
   الزجاج العاآس-٢
  المطلى بالذهب •
  المطلى بمواد أخرى •
  العاآس الماص •
   الزجاج منخفض االنبعاثية-٣
  مخفضة من الداخلالالطبقة  •
  مخفضة من الخارجالالطبقة  •

 الزجاج متغير النفاذية  -١
 Photo-Chromic ضوئيا

لزجاج  متغير النفاذية ا-٢
  Thermo-Chromic حراريا

 الزجاج متغير النفاذية آهربيا-٣
  )الزجاج الذآى(

Electro-Chromic 
  البللورات  السائلة •
  الحبيبات المعلقة •
  الهيدريد العاآس  •
الزجاج متغير اللون بحقن  •

 األيونات

الزجاج المتجه غير المتجانس
  anisotropicضوئيا 

  مغناطيسياالشوائب المتراصة  •
 التبخير المائل •
  الحفر الضوئى لطبقة عاآسة •

  الزجاج المعتمد على االنعكاس 
  الزجاج المنشورى •
  الزجاج المقطع بالليزر •
  الزجاج المجمع •

  آاسرات الشمس المدمجة
  التقطيع المتتابع  •
  الشرائح المخدوشة طوليا •

  
  : الزجاج ذو النفاذية اإلختيارية للطول الموجى-أ
  

 نصف اإلشعاع الشمسى تقريبا من الضوء المرئى، بينما نصفه األخر من األشعة         من المعروف أن  
وجى،        ول الم صيرة الط سجية ق وق البنف عة ف ر أو األش وجى الكبي ول الم راء ذات الط ت الحم تح
راغ، عن                          دخل للف ل من نصف الحرارة التى ت ط أن يقل ويمكن للزجاج إذا مرر الضوء المرئى فق

  .األشعة، أما الطاقة الحرارية التى يحملها الضوء المرئى فال يتم منعهاطريق األنواع األخرى من 
ر                       ا يكون أآث ة، بينم اذ اإلضاءة الطبيعي فيتسم هذا الزجاج بأنه شفاف تقريبا وال يعوق الرؤية أو نف

  .إعتاما لألشعة غير المرئية، وهو ما يخفض اإلآتساب الحرارى الشمسى إلى النصف تقريبا
  :اج على طريقة من ثالثة  لتحقيق هذه النفاذية اإلختياريةويعتمد هذا الزج

  

  : الزجاج الماص لألشعة تحت الحمراء- ١
ر من امتصاصها                     شكل أآب راء ب ادة ماصة لألشعة تحت الحم وفيه يكون الزجاج نفسه مخلوطا بم

ذه األشعة           اذه ه ل نف سم            للضوء المرئى، مما يقل ون األخضر واألزرق المعروف يت ، والزجاج المل
شكل           ادى، ولكن ب ون البنى أو الرم بهذه الخاصية لحد ما، لذا يكون استخدامه أآفأ من الزجاج المل
اد                عام يكون اإلعتماد على اإلنعكاس أفضل من اإلعتماد على اإلمتصاص، ألن الطاقة الممتصة يع

  .ء طويلة الموجاتإشعاعها للداخل فى صورة أشعة تحت حمرا
  

  : الزجاج العاآس لألشعة تحت الحمراء-٢
سها              ر من عك شكل أآب راء ب وفيه يتم طالء الزجاج بطبقة رقيقة من مادة عاآسة لألشعة تحت الحم

ى ضوء المرئ عة تحت    . لل ذهب األش ية، إذ يعكس ال ذه الخاص ق ه ذهب يحق ى بال اج المطل والزج
ا يجعل الزجاج من             الحمراء والضوء األحمر واألصفر بدرجة ت      زيد على باقى الطيف المرئى، مم
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ى األزرق                   ون أقرب إل ه بل ل    (الخارج يأخد اللون المعروف للذهب، بينما تمر األشعة من نتيجة تقلي
وتقل بعا األشعة تحت الحمراء نتيجة انعكاسها، ومن       ) المكون األحمر واألصفر من الطيف المرئى     

  . هى العائق الرئيسى أمام انتشار مثل هذا النوعالمفهوم أن التكلفة االقتصادية للذهب
  

  : الزجاج قليل اإلنبعاثية لألشعة تحت الحمراء٣
راء، يمكن طالء الوجه                     صها الزجاج فى صورة أشعة تحت حم ولتقليل إنبعاث الحرارة التى امت

ل                          ا يقل راء، مم ضوء فى نطاق األشعة تحت الحم ة لل ة قليل ادة ذات انبعاثي  من   الداخلى للزجاج بم
  .نفاذها لداخل الفراغ

عاع   ى إش ؤدى إل ا ي ه، مم ة حرارت ع درج ا وترف ا به اج يظل محتفظ صها الزج ى يمت الحرارة الت ف
شع   ى ت ا للت ساوية تقريب ارج م شع للخ ى ت ة الت ون الكمي ادة تك ى الع داخل، وف ارج وال رارة للخ الح

  .للداخل، أى أن نصف األشعة التى تم امتصاصها يعاد بثها لداخل الفراغ
داخل     أما فى حالة استخدام طالء قليل اإلنبعاثية   على السطح الداخلى، فإن نسبة األشعة التى تبث لل

  .تكون أقل مما يبث للخارج، مما يقلل من نفاذ الحرارة للداخل
ارة بطالء          اطق الح وآما يمكن استخدام الزجاج لحماية الفتحات من تسرب الحرارة للداخل فى المن

اردة                    السطح الداخلى للز   اطق الب سرب الحرارى للخارج فى المن ة الفتحة من الت جاج، يمكن حماي
راغ    ن الف اج م صها الزج ى يمت رارة الت اث الح ع انبع ث يمن اج بحي ارجى للزج سطح الخ بطالء ال

ذا الزجاج فى اطار يمكن                  . الداخلى سواءا بالحمل أو باإلشعاع        ار الستخدام ه د بعض الفك وتوج
  .ول ليكون اتجاه اللوح مالئما للظروفعكس اتجاهه عند تغير الفص

راغ                     ة للف زدوج بطالء أحد األسطح المقابل ويمكن استعمال هذا الزجاج فى النوافذ ذات الزجاج الم
  . بين اللوحين لتوفير الحماية لطبقة الطالء لحامية من نفاذ اإلشعاع الحرارى

دة نوعي           ) ٥ -شكل(ويوضح   ضوئى لع ين األاداء الحرارى وال ة        مقارنة ب ات من الزجاج ذو النفاذي
  .االنتقائية للطول الموجى

  

   الزجاج متغير النفاذية -ب
ا                   ك إم تم ذل تعتمد بعض أنواع الزجاج فى اآتساب قدرتها اإلختيارية على تغير لونها وشفافيتها، وي

تح                 أثير ال تم بت كم تلقائيا بتغير الظروف المحيطة بها مثل تغير شدة اإلضاءة أو درجة الحرارة، أو ي
وع                        ذآى، ومن الطبيعى أن الن سمى بالزجاج ال ا ي فافيتها، وهو م الكهربى اإلختيارى فى لونها وش

  .األخير الذى يمكن التحكم فيه هو األهم، ولكن ال يمنع هذا التعرض للنوعين األخرين
  

 Photo-Chromic:  الزجاج متغير الشفافية تبعا لشدة الضوء-١
 Photo-Brownالشمسية متغيرة اللون، والتى يتحول لونها للبنى وهو الزجاج المعتاد فى النظارات  

ستخدم          Photo-Greyأو الرمادى    شمس المباشرة، فتحمى عينى الم د تعرض النظارة ألشعة ال  عن
  .من تأثيرها السلبى، بينما تكون شفافة فى غياب الضوء الشديد وتسمح بالرؤية

ة حساسة للضوء ل           د التعرض              ويتحقق ذلك بإضافة مواد آيميائي ر عن ا يتغي أن لونه سم ب لزجاج، تت
وع من الزجاج                     ذا الن ضوء ويمكن استخدام ه أثير ال للضوء، وبأن هذا التغير ينعكس عند اختفاء ت

  .لتقليل نفاذ أشعة الشمس القوية والسماح بمرور أشعة الشمس الضعيفة
شمس  ولكن ال يكون هذا اإلختيار هو المطلوب فى معظم األحيان، فقد يكون المط    لوب نفاذ ضوء ال

ا              القوى خالل فترة بارده يحتاج الفراغ خاللها للتدفئة، آما أن الفترات التى يكون ضوء الشمس فيه
إن الزجاج                         تاءا ف شمس صيفا أو ش د التعرض ألشعة ال ا عن ضعيفا هى فقط فترات الجو الغائم، أم
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  .يتحول للون الداآن ويقلل من نفاذ الضوء
  

  :ية تبعا لدرجة الحرارة الزجاج متغير الشفاف-٢
ى     رارة الت ة الح ادة درج ع زي ضوء م ا لل ا ونفاذيته ر ترتيبه سائلة يتغي ورات ال ن البلل وع م و ن وه
تتعرض لها، مما يعنى أن النافذة ستكون شفافة فى الجو البارد، ومعتمة فى الجو الحار، ولكن تبدو         

دفئة والتبريد الميكانيكى، مع وجود هذه القدرة على اإلختيار صعبة التوظيف خاصة مع استخدام الت 
اث         اه أبح ر انتب را أو يثي وع آثي ذا الن شر ه م ينت ذا ل اء، ل ى اإلنتق رى ف ب أخ رة لجوان ة آبي أهمي

  .التطوير
  

  ):الزجاج الذآى(الزجاج متغير اللون آهربيا  -٣
اآس،              د الع ة والهيدري ات العالق ة  وهى عائلة تضم عدة أنواع منها البللورات السائلة والجزيئ والثالث

د                    ستقبل فهى التى تعتم ة فى الم ائج عملي شر بنت السابقة قليلة اإلنتشار، أما التقنية االحدث والتى تب
  :على حقن األيونات وفيها يلى عرض مبسط لهذه التقنيات

  

  :البلورات السائلة -ا
ة،  وهى تقنيه شائعة فى شاشات األجهزة اإللكترونية آاآلالت الحاسبة وشاشات الحاسبات الم              حمول

ة   وليمرات الملون ات الب ن جزيئ ون م ائل مك ى خواص س د عل تيك(وهى تعتم ا ) البالس سم بأنه تيت
ة     (طولية   به بعصى طويل ل                    ) أش ة مث ة بحري ستطيع الحرآ ا ال ت ت، حيث أنه به ثاب ا ش وتتخذ ترتيب

وزع               دما تت ا، وعن ة دورانه د محاول ات ببعضها عن  جزيئات السوائل العادية نظرا إلصطدام الجزيئ
ا إذا تراصت                  ضوء، أم ة لل سطح الزجاج تكون معتم وازى ل هذه الجزيئات عشوائيا أو فى اتجاه م

  .فى اتجاه عمودى على سطح الزجاج فإن الضوء ينفذ من بينها ليصبح الزجاج شفافا تقريبا
  

  . ، عند غلقه أو فتحه آهربياالكهربى ذو البللورات السائلة الزجاج ٧-شكل
  

ا  ى اتج تحكم ف ن ال ات   ويمك ى شاش اد ف و معت ا ه ى مثلم ار الكهرب ق التي ورات عن طري ذه البل ه ه
وفير                 سائلة ت ورات ال ة البل ا طبق اإلجهزة اإللكترونية، ويمكن باستخدام ألواح زجاج تضم فى داخله

  .نوافذ يمكن فتحها أو غلقها بالنسبة لإلشعاع بضغطة زر
وع،             ذا الن وع         وقد وقفت التكلفة العالية عقبة أمام انتشار ه سويق سوى ن ة الت م يصل لمرحل حيث ل

ضوء       ذ لل ر منف يض غي ون األب ول لل شفاف يتح اج ال ل الزج ضاء، تجع ورات بي ا ذو بل د منه واح
ع  ( المباشر، ولكن يمرر الضوء مشتتا،      أى أن الزجاج عند إعتامه يصبح أشبه بسحابة بيضاء، تمن

تحكم     راض ال سويقيا ألغ ا ت ة نجاح ذه التقني الق ه م ت ة، ول ة  الرؤي ة نتيج وفير الطاق رارى وت  الح
تحكم فى                     ة نتيجة ال توفره من طاق ا س ا يعنى أن م فافه، مم ستمر لتظل ش ى م احتياجها لتيار آهرب

سها            تحكم نف ة ال د              . النفاذ، ستستهلك الكثير منه فى عملي ام عن تتحول لالعت ا س ضا أنه ى أي ا يعن ومم
اج      ادة االحتي ة زي ن نتيج ر آم ع غي و وض اء، وه اع الكهرب روف   انقط ى ظ ة ف اءة الطبيعي  لالض

  .الطوارئ
دير فى           ثال لم يمكن م وقد بدا هذا الزجاج يسوق تجاريا لغرض آخر هو التحكم فى الخصوصية، ف
ده     د عق ضغطة زر عن اج ب تم الزج اج، وأن يع الل الزج ن خ ة م شاهد موظفي ة أن ي ة زجاجي غرف

  .الجتماع مغلق
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   SPD Suspended Particle Display : الحبيبات المعلقة-ب
ات ميكروسكوبية من                       ى حبيب د عل ا تعتم ارق أنه وهى تقنية تشبه آثيرا البلورات السائلة، ولكن الف
فافة موصلة                        ادة ش ين بم وحي زجاج مطلي ين ل سائل ب مادة صلبة ماصة للضوء، ويتم حصر هذا ال

ذه ال                  راص ه اء تت وحين الموصلين للكهرب ات  للتيار الكهربى، وعند تمرير تيار آهربى فى الل جزيئ
  .بشكل منظم يغير من شفافية الزجاج، ويمكن التحكم فى درجة الشفافية بتغير شدة التيار الكهربى

دة  اك ع شغيل، وهن ا لظروف الت شفافية الزجاج تبع دريجى ل ر الت زة التغيي ة مي ذه النوعي ز ه وتتمي
ضوئية عن               ه ال ل نفاذيت ا تصل         % ١نوعيات منه ، أآثرها اعتماما تق ق، بينم ى  وهو مغل % ٢٢إل

  .وهو مفتوح، وهى قيمة قليلة بالنسبة لالستفادة من االضاءة الطبيعية
% ١٢، ولكن يعيبه أن النفاذية ال تقل عن %٥٧أما أآثرها شفافية فتزيد نفاذيته وهو مفتوح عن 

  .وهو مغلق، وهو ما ال يجعله صالحا لحفظ الخصوصية
ألجهزة اإللكترونية، إال أنهما تواجهان  السابقتين على مستوى شاشات انورغم انتشار التقنيتي

مصاعب بالنسبة لمساحات الزجاج الكبيرة، بسبب التكاليف من ناحية، وبسبب وجود طبقة سائلة 
  داخل الزجاج تسبب تشوها آبيرا فى حالة تعرضها للضغط أو للتسرب أو عند آسر أو شرخ الزجاج

  :الهيدريد العاآسجـ 
ار    وهو نوع من الزجاج يعتمد على ط      ة لتي ذه الطبق الئه بطبقة معدنية عاآسة للضوء، وبتعريض ه

سحب         سة، ووب ر عاآ ضوء غي ا لل ذة جزيئ ادة منف شكال م دن م ع المع ل م دروجين يتفاع ن الهي م
  .الهيدروجين تعود إلى حالتها األصلية

ة                    ادة سحبها صعوبة وعقب ويمثل حقن الهدروجين بين طبقات الزجاج المطلية بالمادة العاآسة وإع
  .تعوق المستقبل التسويقى لهذا النوع من الزجاج

  

  :الزجاج متغير اللون آهربيا بحقن األيونات -د 
راءات                  را من ب ددا آبي ا ع ة، وسجلت به ة األمريكي وهى تقنية واعدة تتبناها بعض مؤسسات الطاق

  .االختراع، ويتوقع إذا نجحت جهودهم التسويقية أن تنتشر
ضوئية وتصبح   وتبنى فكرة هذا الزجاج على وج     ود طبقة من مادة آيميائية تغير لونها وخواصها ال

  .داآنة، إذا تعرضت أليونات مادة أخرى، وتعود إلى حالتها األصلية إذا ابتعدت عن هذه األيونات
ددا                         زن ع ة تخت ون، وطبق رة الل ادة متغي داها هى الم ة، إح وليتم ذلك، يتم وضع ثالث طبقات متتالي

د         آبيرا من أيونات المادة     الثانية، ويفصلها طبقة تسمح بمرور األيونات فى حالة تعرضها لفرق جه
  .آهربى

د                      اء، وعن فافة موصلة للكهرب ادة ش ولتوفير هذا الجهد يتم حصر الطبقات الثالثة بين طبقتين من م
ة،                        شحنة واألخرى موجب البة ال ات س د تصبح أحد الطبق نخفض الجه ستمر م ى م تمرير تيار آهرب

دهما ع ل أح ن  فتعم ات م ذلك تتحرك األيون ا األخرى، وب ا تطرده ا بينم ات نحوه ى جذب األيون ل
ة              )طبقة تخزين األيونات  (موقعها األصلى،    ا فى حال ، إلى الطبقة متغيرة اللون فتبدأ فى اإلعتام، أم

دة                     ات عائ ى فتتحرك األيون ار الكهرب اه التي الرغبة فى إعادة الزجاج للحالة الشفافة، فيتم عكس اتج
  .زنها ويعون لون الطبقة متغيرة اللون للشفافيةإلى مخ

ا                       وحى زجاج أو بالستيك شفاف، مم ين ل ذآورة محصورة ب ومن الطبيعى أن الطبقات الخمس الم
  . طبقات٧يعنى أن لوح الزجاج من هذا النوع يتكون من 

ذى يظهر                 شديد ال ة البحث، ورغم الحماس ال ى آتاب ذا الزجاج حت ين  ولم يتم اإلنتاج التجارى له  ب
  .المطورين له، إال أنه لم يختبر تجاريا بعد، ولم يظهر إن آان سيكون اقتصاديا أم ال
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نخفض                   ل الزجاج م ات أخرى مث ع نوعي ى دمجه م باإلضافة لذلك، فهذا الزجاج سيكون بحاجة إل
ذى يمكن                     ر من اإلشعاع الشمسى ال در آبي االنبعاثية، حيث أن إعتام الزجاج سيعنى امتصاصه لق

  .ثه إلى داخل الفراغ فى صورة أشعة تحت حمراءإعادة ب
ه    (ولكن فى حالة انخفاض تكاليف إنتاجه، فمن الممكن أن يكون مغريا للمعماريين            و آانت ب حتى ل

رارة  ال الح ى انتق وب ف اج  )عي ضغطة زر ودون االحتي ا ب ذ أو فتحه سهولة إغالق النواف را ل ، نظ
  .لستائر داخلية

  

  :قائية إلتجاه األشعةجـ الزجاج ذو النفاذية اإلنت
  

زال              ة حيث ال ت ة التى تواجه الهندسة البيئي وهذا الزجاج فى الحقيقة هو أحد التحديات التكنولوجي
ادم                        ضوء الق ر ال ستطيع تمري وع من الزجاج ي ى ن األبحاث تجرى فى اتجاهات متعددة للوصول إل

 يمكن للزجاج إذا اآتسب        من اتجاهات محددة، بينما يمنع الضوء القادم من اتجاهات أخرى، حيث           
هذه الخاصية القيام بدور آاسرات الشمس فى تمرير اإلشعاع الشمسي المباشر شتاءا ومنعه صيفا،              
وهج       سبب لل ر الم عاع المباش ع اإلش ع من ة م اءة الطبيعي ة لإلض شتتة الالزم عة الم ر األش أو تمري

ة الخص  ة وحماي ات معين ى اتجاه ارج ف ة للخ ق الرؤي ار، أو تحقي ى واإلبه شاف ف ن االنك وصية م
  .اتجاهات أخرى

اب       تح الب ا يف شمس مم رات ال روز آاس ن ب تغناء ع ضوء باالس اه ال ى التج اج المنتق ز الزج ويتمي
  .الستخدامه فى وسائل المواصالت آالسيارات والقطارات أو حتى فى النظارات الطبية والشمسية

اه  ة لالتج ة االنتقائي اج ذو النفاذي د موضوع الزج را لتعق ة  ونظ ة امكاني اريين نتيج ه للمعم ، وأهميت
  :تصميمه بواسطتهم فقد أفرد الباحثان له بحثا خاصا بعنوان

  آاسرات الشمس المصغرة المدمجة داخل الزجاج،
  .مدخل معمارى لتطوير زجاج ذو نفاذية إنتقائية إلتجاه األشعة

  .ه واستخدامه معماريايتناول تفصيليا آيفية التعامل مع هذا النوع من الزجاج وتطويره وتصنيع
ى       وير للوصول إل ت التط ا أو تح ستخدمة حالي ات م دة تقني صا لع ة ملخ صفحات التالي اول ال وتتن

  .تصنيع زجاج من هذا النوع بتكلفة اقتصادية وبصفات معمارية مالئمة
  

   anisotropicالزجاج المتجه غير المتجانس ضوئيا 
ضوء،        وهو زجاج يعتمد فى انتقائيته للزوايا على عدم         تجانس شفافية مواده بالنسبة التجاه سقوط ال

  ويمكن تحقيق ذلك بعدة تقنيات، منها
 لزجاج ذو الشوائب المتراصة مغناطيسيا

راص                 وى فتت سى ق ويعتمد على وضع برادة الحديد فى الزجاج المنصهر وتعريضها لمجال مغناطي
سمح بمرور األش                   ى سطح الزجاج، فت ة عل ة عمودي اه       فى أسطح شبه منتظم ى اتج ة عل عة العمودي

  )١٠ -شكل (. الزجاج موازيا لهذه األسطح، وتمنع 
  

 التبخير المائل للطبقة العاآسة
ق             ا عن طري وب به تح ثق م ف ضوء، ث وهى طريقة تعتمد على تغطية سطح الزجاج بطبقة عاآسة لل

ادة ال        طح الم ى س صعد إل ون وت ى التك از ف ن الغ ات م دا فقاع ان فتب ة الغلي سخينها لدرج سة ت عاآ
اذ      سمح بنف سطح، ت ى ال ة عل ا عمودي رك أنفاق ة يت ذه الطبق ى ه ا ف سها طريق شق لنف صهرة، فت المن

 .الضوء فى اتجاهها فقط
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 الحفر الضوئى لطبقة عاآسة
ة                    وهى طريقة تشبه سابقتها فى حفر ثقوب فى الطبقة العاآسة عموديا على سطحها، وان آان ذلك يتم بطريق

 . تجاريا باسم الزنكوغراف، ورغم سهولة التقنية إال أن تكاليفها ليست قليلةفوتوآيميائية بسيطة معروفة
وبشكل عام، ال تزال معضم طرق انتاجى الزجاج غير المتجانس ضوئيا معقدة ومكلفة، ورغم تسجيل عدد من 

  .ىبراءات االختراع، إال أن أيا منها لم يصل لالنتاج التجار
  

  س الزجاج المتجه المعتمد على االنعكا
سطح الفاصل                  يتسم الزجاج بأن األشعة المارة من داخله باتجاه الهواء تنعكس جزيئا عند التقائها بال
بين الزجاج والهواء عندما تكون زاوية سقوطها قريبة من العمودية فينفذ جزء للهواء بعد انكساره،      

ا زادت    بينما ينعكس الباقى إلى داخل الزجاج مرة أخرى، وتتزايد الكمية المنعكسة إ          داخل آلم لى ال
ة الحرجة،           سمى الزاوي ة ت ى زاوي ى إذا وصلت إل سقوط، حت ة ال سبة للزجاج    ٤١[زاوي  درجة بالن

  .ينعكس آليا للداخل دون خروج شئ منه] العادى
  :ويمكن اإلستفادة من هذه الخاصية فى جعل الزجاج انتقائيا للضوء بأآثر من طريقة

  

  الزجاج المنشورى 
ة،                وفيه يكون أحد سطح    شورات الثالثي وح من مجموعة من المن سننا بحيث يتكون الل ى الزجاج م

ة          يصمم سطحه الخارجى بطريقة تسمح بدخول األشعة إلى الزجاج، ويصمم سطحه الداخلى بطريق
دة،        . تعكس الزوايا غير المرغوبة    ة جي ق انتقائي سهولة لتحقي ويمكن تصميم هذا النوع من الزجاج ب

الرؤية الخارجية مثل الزجاج الزخرفى، لذلك يصعب استخدامه فى النوافذ ولكنه يعوق القدرة على    
  .ويستخدم بكثرة فى فتحات اإلضاءة العلوية فوق منسوب الرؤية

 الزجاج المقطع بالليزر
ة،               زر قوي ضها ألشعة لي ا بتعري ه به ة متوازي تح خطوط أفقي تم ف شفاف ي هو ألواح من البالستيك ال

واح     فيتحول لوح الزجاج إلى مجم     وعة متتابعة من القضبان الزجاجية مربعة تقريبا، وتتسم هذه األل
ة                       ا األشعة المائل بنفاذ األشعة العمودية على الزجاج سواءا من الفتحات أو من سطح الزجاج، أم
رى         رة أخ ها م ى إنعكاس ؤدى إل ة ت ة أو الكلي ة الجزئي ات الداخلي ن اإلنعكاس سلة م ى سل دخل ف فت

ها لل ارج، أو إنعكاس ةللخ ا يحسن من اإلضاءة الطبيعي سقف مم اه ال ا باتج ؤثر . داخل جزئي وهو ي
  )٧-شكل (.بشكل سلبى على وضوح الرؤية الخارجية وإن آان ال يمنعها تماما

 ) المتجاورةالقضبان ( على التوازىالزجاج المجمع
ة من ال       ة مربع بالستيك  يمكن تحقيق وظيفة النوع السابق بتكوين اللوح الزجاجى من قضبان متتابع

ى سطح الزجاج                    ة عل أو الزجاج، تنحصر بين لوحين من الزجاج العادى، وتعمل األسطح العمودي
عة   داخلى لألش اس ال ة االنعك مس نتيج رات ش ضيب   .  آكاس طح الق واص س ى خ تحكم ف ن ال ويمك

ا                   فافين، بينم امى والخلفى ش الزجاجى بشكل أآبر أثناء التصنيع حيث يجب أن تكون السطحين األم
  . أن يكون السطح العلوى ماصا أو مشتتا للضوءيمكن

  

  )المتتابعةالشرائح  ( على التوالىالزجاج المجمع
ينفذ لوح الزجاج العادى األشعة العمودية بقيمة أآثر من األشعة المائلة، نتيجة اختالف انعكاسيته تبعا 

زيادة هذا ) متتابعةأو وضع أفالم بالستيكية (لزاوية السقوط، ويمكن بوضع أآثر من لوح متتابع 
  التأثير
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  آاسرات الشمس المدمجة
سمح             ه، ت وهى أشبه بكاسرات شمس مصغرة مدمجة داخل الزجاج أو داخل فيلم شفاف ملصق علي
ذ                        ذه المرشحات من دأ تطوير ه د ب بنفاذ الضوء فى اتجاهات معينة وتمنعه فى اتجاهات أخرى، وق

ز   وغرافى وأجه صوير الفوت راض الت ات ألغ ات   الثالثيني م شاش سينمائى، ث رض ال ات الع ة وشاش
  .التليفزيون والشاشات اإللكترونية بشكل عام لزيادة وضوحها

ومعظم هذه التقنيات مرتفع التكاليف صالح للمسطحات الشفافة  الصغيرة، حيث يصعب تطبيقه فى              
اريي         ا للمعم ة تقريب ر معروف ات غي ن، حيث  المسطحات الزجاجية الواسعة، باإلضافة ألن هذه التقني

ة           ر معماري ا        . آانت معظم تطبيقاتها القديمة والحديثة فى مجاالت غي ق بعضها معماري ويمكن تطبي
  .بتعديالت طفيفة، بينما بعضها بحاجة لتطوير جذرى

ا                  ولكن بشكل عام تبدو هذه التقنية مالئمة للمعماريين الذين هم أقدر الناس على تطويرها، بحكم أنه
ضوئى،         لإل) جيومترية(أساسا طرق    نتقاء، تعتمد على التصميم الفراغى للكاسرات أو المرشحات ال

اه                          ر اتج اه لتغي ع مالحظة ضرورة االنتب صنيعها، م واد أو طرق ت اء الم أآثر مما تعتمد على آيمي
ة عن   اذ او حجب مختلف ا نف اذ زواي صميم لالنف الى الت سار وبالت ة االنك األشعة داخل الزجاج نتيج

  .ءآاسرات الشمس فى الهوا
  

  :التقطيع المتتابع عموديا
تم                            صلبها ي د ت ة، وبع ادة الصقة معتم وق بعضها بم شفافة ف الم ال وفيه يتم لصق عدد آبير من األف
فافة            ة ش تقطيعها عموديا على اتجاهها األصلى لتنتج أفالما جديدة عبارة عن تتابع من شرائح رفيع

يلم   ثم معتمة وهكذا، وهو ما يعنى أن الشرائح المعتمة ستصبح          .  أشبه بأرفف عمودية على سطح الف
  )٩ -شكل(

  :التقطيع المتتابع حلقيا
تم             ة أسطوانية، ي ويمكن أن يتم لف الفيلم الشفاف بعد تطية سطحه بالمادة الالصقة بحيث يشكل لفاف
ع       ة، وبتقطي ات معتم تقطيعها إلى مجموعة من الدوائر الرقيقة يمثل آال منها فيلما يحتوى على حلق

ل             عذه الدوا  ضوء العمودى ويحجب الضوء المائ  .ئر إلى مربعات وتجميعها يمكن انتاج فيلم ينفذ ال
  )٩ -شكل(

  :األفالم المخدوشة طوليا
ق                           ا يخل ة، مم ادة معتم لء الخدش بم م م ا ث وهى أفالم يتم خدشها بعمق يصل لنصف سمكها تقريب

د عرض                واجهين يزي ين مت يلم، وبلصق فيلم ى سطح الف ا عل  الرف إلى الضعف    رفا معتما عمودي
ر         ا اظالل أآب د           .  تقريبا مما يتيح زواي يلم أو بع صنيع الف اء ت سيطة ويمكن استخدامها أثن ة ب والتقني

  )١١ -شكل (. انتهاءه
  الزجاج ذو زوايا اإلظالل المتغيرة

وحين من الزجاج،               ين ل صقه ب ة، ول ويتم ذلك بتفيذ احدى التقنيات المذآورة على قيلم من مادة مرن
دهما بالطار ويبقى الثانى قابال للحرآة البسيطة موازيا لآلخر، وينتج عن هذا الحرآة تغير         يثبت أح 

ه              ة في ا          . شكل الفيلم نتنيجة اجهاد القص وبالتالى تغير زوايا األرفف المعتم ر من زواي ا يغي وهو م
  .االظالل
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   المقارنة الكمية بين بعض نوعيات الزجاج-٤
   فى المبانىوعالقتها بكود توفير الطاقة    

 
  

ل    ث يجب تقلي دفين، حي ين ه وازن ب ق الت انى تحقي ى المب ة ف وفير الطاق ود المصرى لت اول الك يح
ى داخل              اذ الحرارة إل ل نف ة لالشعاع الشمسى لتقلي ة الزجاج االجمالي ل نفاذي مساحة النوافذ أو تقلي

ة االضاءة     الفراغ وتقليل أحمال التبريد، بينما يجب زيادة نفاذية الزجاج للضوء المر      ادة آمي ى لزي ئ
  .الطبيعية وتقليل أحمال االضاءة الصناعية

  :ومن اجل ذلك يتعامل الكود مع متغيرين آميين رئيسيين يعبران عن آفاءة الزجاج
  

  SHGC (Solar Heat Gain Coefficient)النفاذية الشمسية الكلية 
ساقط   وهى النسبة بين آمية الطاقة الحرارية التى تصل للفراغ الداخلى    مقارنة باالشعاع الشمسى ال

  . على الزجاج من الخارج
ا زادت                    ل آلم ه، ويق وينص الكود على تحديد حد أقصى مسموح به لهذه القيمة، يتغير بتغير التوجي

  )٤-جدول(نسبة الفتحات بالواجهة 
  

    متطلبات الكود المصرى للغالف الخارجى للمبانى المكيفة بالقاهرة، ٤-جدول
  SHGCألقصى للنفاذية الشمسية الكلية   تحدد الحد ا

  

  
  VLT or Tv Visible Light Transmittance   النفاذية الضوئية

  و هو النسبة بين آمية الضوء المرئى النافذ من الزجاج مقارنة بكمية الضوء المرئى الساقط عليه
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، حيث تزيد زاوية االظالل المسموح بها ٠٫٦٠وتزيد فرصة ذلك إذا زادت عن    . االضاءة الطبيعية 
ى  ٦٥، وتزيد من %٣٠ درجة فى حالة نسبة الفتحات التى ال تتعدى   ٦٠ إلى   ٤٥من    درجة  ٧٠ إل

  .إذا زادت نسبة الفتحات عن ذلك
  

 .ية لنوعيات مختلفة من الزجاج  النفاذية الشمسية الكلية والنفاذية الضوئ٥-جدول

 السمك نوعية الزجاج
النفاذية 
الشمسية 
الكلية 

SHGC 

النفاذية 
 الضوئية

 
Tv 

Glass Type

Clear Glass ٠٫٩٠ ٠٫٨٦  مم٣  ٠٫٨٨ ٠٫٨١  مم٦الزجاج الشفاف العادى
 ٠٫٥٤ ٠٫٦٢  مم٦الزجاج الماص البنى Bronze ٠٫٦٨ ٠٫٧٣  مم٣
Gray ٠٫٦٢ ٠٫٧٠  مم٣  ٠٫٤٦ ٠٫٥٩  مم٦دىالزجاج الماص الرما
Green ٠٫٨٢ ٠٫٧٠  مم٣  ٠٫٧٦ ٠٫٦٠  مم٦الزجاج الماص األخضر

 Reflective ٠٫٣٠ ٠٫٣٩  مم٦%)٣٠نفاذية(الزجاج العاآس 
(30%)

 SHGC Tvاالنبعاثية
 ٠٫٧٢ ٠٫٢٩ ٠٫٤زجاج منخفض االنبعاثية  ٠٫٧٥ ٠٫٥٠ ٠٫٦

Low-E 

 SHGC Tv الحالة
  ٠٫٤٥ غير متاح مغلق

)ضوء مشتت(  
Liquid Crystal بللورات (زجاج آهربى 

 ٠٫٧٠ غير متاح مفتوح)سائلة
Electrified SPD ٠٫٠٠٥ ٠٫١٩ مغلق حبيبات (زجاج آهربى 

Light ٠٫٢٢ ٠٫٤٠ مفتوحداآن) عالقة
Electrified SPD ٠٫١٢ ٠٫٣١ مغلق حبيبات (زجاج آهربى 

dark ٠٫٥٧ ٠٫٦٠ مفتوحفاتح) عالقة
ى                ا عل ة اظالله ة، إذا زادت زاوي ة للواجه سبة الفتحات    ٤٥°وفى حالة وجود مبانى مقابل  وآانت ن

دود  ى ح ة االظالل عن % ٣٠ف ن ٦٥°أو زادت زاوي ر م سبة فتحات أآب ع ن ، يجب أن %٣٠ م
  .٠٫٦تزيد النفاذية الضوئية إلى 

ضوئي        ٥-ويعرض جدول  سية وال ة الشم در                  قيم النفاذي يم ذات ق ذه الق واع من الزجاج، وه دة أن ة لع
تج محدد،                 ة أو من ة معين ة تجاري د عالم مقبول من الدقة تصف نوعية الزجاج بشكل عام دون تحدي
تج،                          ات المن ى بيان يمكن اللجوء إل تج محدد ف أما عند الرغبة فى تحديد خواص زجاج محدد من من

امج   تخدام برن وء الس ضل اللج ذى صمOpticsواألف ضم   ال ذى ي ى، وال ورنس بيرآل ل ل مه معم
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ة                    ضوئية الحراري ا، وخواصها ال وافرة تجاري قاعدة معلومات ضخمة عن آل نوعيات الزجاج المت
  .و هو متاح مجانا على شبكة المعلومات الدولية. والضوئية بالتفصيل

ام          شكل ع ة الزجاج ب ة تصف نوعي  دون وهذه األرقام المذآورة هى أرقام ذات قدر مقبول من الدق
تحديد عالمة تجارية معينة أو منتج محدد، أما عند الرغبة فى تحديد خواص زجاج محدد من منتج                  

امج               ذى صممه     Opticsمحدد فيمكن اللجوء إلى بيانات المنتج، واألفضل اللجوء الستخدام برن  ال
وافرة             ات الزجاج المت ات ضخمة عن آل نوعي دة معلوم ضم قاع ذى ي ى، وال ورنس بيرآل معمل ل

صيل  تج ضوئية بالتف ة وال ضوئية الحراري ها ال ا، وخواص بكة   . اري ى ش ا عل اح مجان و مت و ه
  .المعلومات الدولية

  
  النتائج

اج للتعامل                  • النافذة عنصر معمارى ذو وظائف آثيرة جدا قد يتناقض بعضها مع اآلخر، لذا تحت
ة، مع عد                     ة المختلف ات البيئي ين المتطلب وازن ب ق الت ا، وخاصة تحقي اقى     الواعى معه ال ب م اهم

 ...)الرؤية، الخصوصية، الجماليات(الجوانب التصميمية غير البيئية 
ى     • اج عل ى للزج صميم البيئ ز الت صب ترآي اءة     ين ات االض ين متطلب وازن ب ق الت تحقي

ة  ات الحراري ة والمتطلب اول ، الطبيعي ا يح و م انى    وه ى المب ة ف وفير الطاق صرى لت ود الم الك
ة      تحقيقه، حيث يحاول تقليل نفاذ   ل نفاذي ذ أو تقلي ساحة النواف ل م  الحرارة إلى داخل الفراغ بتقلي

ة              SHGCالزجاج لالشعاع الشمسى     ادة نفاذي ة بزي  ، بينما يحاول زيادة آمية االضاءة الطبيعي
  . Tvisالزجاج للضوء المرئى 

شكل                  • هناك عدة أنواع من الزجاج القادر على تقليل الكمية المارة من اإلشعاع الشمسى ب
ا                عام،   آما توجد نوعيات من الزجاج أآثر تقدما يمكنها االنتقاء بين زيادة النفاذية أو اقاللها تبع

ا الزجاج                    واع، أوله دة أن للظروف، وتقع هذه النوعيات فى ثالث فئات رئيسية تضم آل منها ع
اج ذو  ا الزج ة، وثالثه ر النفاذي اج متغي ا الزج وجى، وثانيه ول الم ة للط ة االنتقائي ذو النفاذي

  .االنتقائية لزاوية
وجى،     • ول الم ة للط ة االنتقائي ق النفاذي يلة لتحقي اص آوس اج الم تخدام الزج ة اس ى حال ف

ى                      اذ الضوء المرئ ة فى انف ه العالي يفضل الزجاج األخضر او األخضر المزرق نظرا النتقائيت
وامتصاص االشعة تحت الحمراء، وخاصة أن سعره ال يختلف آثيرا عن األلوان األخرى من            

  .الزجاج الماص
ل من           • ى االطالق، حيث ال يقل ادى عل يفضل عدم استخدام الزجاج الماص البنى أو الرم

ضوء، واستخدام زجاج أبيض بمساحات صغيرة يحقق                اذ ال ل من نف نفاذ الحرارة بقدر ما يقل
  !أداءا أفضل

ر عل                      • أثير آبي ذ دون ت ل االشعاع الحرارى الناف ه تقلي ة يمكن نخفض االنبعاثي ى الزجاج م
  .الضوء المرئى

  .أفضل نوعيات الزجاج المنتقى للطول الموجى هى الزجاج األخضر منخفض االنبعاثية •
ات العاآسة                 • ا الطبق داخل، أم ة من ال فى المناخ الحار، يجب أن تكون الطبقة منخفضة االنبعاثي

  .فيفضل أن تكون من الخارج
  .ر حاليا، وخاصة حقن األيوناتالزجاج الكهربى هو مجال االهتمام الرئيسى فى أبحاث التطوي •
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ات              • سائلة والحبيب ورات ال هناك أنواع من الزجاج الكهربى وصلت لالنتاج التجارى، وهى البلل
هولة   ت س ا، وإن آان ة بتكاليفه ة مقارن تخدام الطاق ى اس را ف را آبي ق وف ا ال تحق ة، ولكنه العالق

تح  فتحها وغلقها تجعلها تعمل آبديل جيد للستائر، باالضافة البها     ر فكرة الزجاج الذى يغلق ويف
 .بضغطة زر

ك                          • ل تل ة تماث وفير الطاق ة للنجاح فى ت سقوط يحمل فرصة عالي ة ال الزجاج ذو االنتقائية لزاوي
ا         ى            . التى لكاسرات الشمس مع التخلص من عيوبه سية الت زال انتاجه من التحديات الرئي وال ي

 .يها مفتوحتواجه العلم فى مجال العمارة الشمسية، ومجال البحث ف
    

  التوصيات
ريع      • ع وس ال واس ه مج ث أن اج، حي ال الزج ى مج دة ف اث الجدي ة األبح ارى متابع ى المعم عل

ه      ستطع فعلي م ي ان ل ارى، ف صميمية للمعم ة والت رارات البيئي ى الق أثير عل ديد الت ور، وش التط
 .استشارة معمارى متخصص فى العمارة البيئية

ال      على المعمارى المتخصص فى العمارة ا     • ة بانتق ة المتعلق دقيق للجوانب الفيزيائي لبيئية الفهم ال
واع                ة أن ين مالئم الحرارة والضوء ليمكنه فهم التطورات الحديثة والمساهمة فيها، والمفاضلة ب

 .الزجاج لمهمة معينة، وليمكنه اعطاء النصيحة المتخصصة لغيره من المعماريين
رتهم      ترآيز المعماريين على البحث فى مجال الزجاج          • سقوط نظرا لخب ة ال ة لزاوي ذو االنتقائي

 . فى تصميم آاسرات الشمس
 

  خاتمة
ا                 • ستخدمة فى الزجاج، وربطه ات الم ر من التقني هذا البحث محاولة لتجميع وتصنيف عدد آبي

باألساس النظرى الفيزيائى الذى بنيت عليه، وهو أبعد ما يكون عن الشمول الذى يحتاج لكتاب     
اريين      ولكن.  آامل أو أآثر   ق للمعم تح طري ة لف نهم   –ه مجرد محاول ين م  للتعامل  -خاصة البيئي

  .مع هذا الموضوع المعقد بفهم أعمق، سواء على المستوى البحثى أو العملى
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  ١-شكل

  االشعاع الشمسى والحرارى وعالقتها بباقى أنواع االشعاع الكهرومغناطيسى

  ٢-شكل
  

توزيع الطاقة والتأثير 
الضوئى لألطوال 

الموجية فى االشعاع 
  الشمسى

  :توزيع الطاقة
%) ٤٧( الضوء المرئى 

واألشعة فوق البنفسجية 
واألشعة تحت %) ٣(

  %).٥٠(الحمراء 
  التأثير الضوئى

لأللوان المختلفة على 
العين البشرية التى تبلغ 

حساسيتها القيمة القصوى 
  للون األصفر
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  ٣-شكل
  

نفاذية الزجاج 
للألطوال الموجية 

لفة لالشعاع المخت
  الشمسى

 

  
    مرور االشعاع الشمسى من الزجاج العادى٤-شكل 
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مقارنة بين النفاذية الشمسية الكلية لنوعيات مختلفة من الزجاج الماص ونفاذيته    ٥-شكل
.االنتقائية لألشعة تحت الحمراء والضوء المرئى  

الزجاج منخفض االنبعاثية  لالشعة تحت 
 الحمراء

افالزجاج الشف   

٠٫٩٣: معامل البرودة٠٫٩٩: معامل البرودة

دى
لعا
ج ا
جا
الز

 

 

٠٫٦٧: معامل البرودة
 

٠٫٤٢: معامل البرودة

ى 
لبن
ص ا

لما
ج ا
جا
الز

)
ميه
لفي
ا

(
 

١٫١٦: معامل البرودة١٫٨٢: معامل البرودة

ضر
ألخ
ص ا

لما
ج ا
جا
الز
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.  أو فتحه آهربيا، عند غلقهالكهربى ذو البللورات السائلة الزجاج ٦-شكل  

  
  

 . ، عند تغيير نفاذيته آهربياالكهربى ذو الحبيبات المعلقة الزجاج ٧-شكل

 
 

  . ترآيبه ومقارنة نفاذيته مفتوحا ومغلقا،الزجاج متغير اللون آهربيا بحقن األيونات ٨-شكل



  

٢٧  

 آاسرات الشمس المدمجة داخل فيلم بالتقطيع المتتابع ٩-شكل

 
   المتتابع حلقياالتقطيع 

 التقطيع المتتابع عموديا
 

 صورة ميكروسكوبية لقطاع ١٠-شكل
فى الزجاج ذو الجزيئات المتراصة 
مغناطيسيا يوضح التوزيع الطبيعى 
حبيبات برادة الحديد داخل الزجاج 
وتوزيعها شبه المنتظم بعد تعرض 
 الزجاج المنصهر لمجال مغناطيسى

    
 الليزرالزجاج المقطع ب١١ -شكل

 

تشكيل آاسرات الشمس المدمجة بالخدش العميق  ١٢-شكل
  لألفالم الشفافة
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