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

 ملخص البحث
هو أحد التحديات التكنولوجية التى تواجه الهندسة        ج المنتقى التجاه الضوء   الزجا

يستطيع تمرير الضوء القادم من اتجاهات محددة، بينما يمنع الضوء          فهو  البيئية،  
رى،  ات أخ ن اتجاه ادم م ومالق ر اإل  ليق ى تمري شمس ف رات ال دور آاس عاع  ب  ش

عة المشتتة الالزمة لإلضاءة     الشمسي المباشر شتاءا ومنعه صيفا، أو تمرير األش       
ع اإل    ة للخارج     ل المباشر المسبب   شعاع  الطبيعية مع من ق الرؤي ار، أو تحقي إلبه

ع  ة الخصوصيةم ع .حماي ى  م ا يعف شمس، مم روز آاسرات ال تغناء عن ب االس
شك شاآل الت ن الم ارى م سببهاالمعم د ت ى ق ة الت اب يلية أو الوظيفي تح الب ا يف ، آم

النتقائية لكاسرات الشمس التى يجيد المعماريون التعامل       لالستفادة من الخواص ا   
  .معها

 عدة تقنيات مستخدمة حاليا أو تحت التطوير للوصول إلى تصنيع ويتناول البحث
والتى يعتمد  .زجاج من هذا النوع بتكلفة اقتصادية وبصفات معمارية مالئمة
 قه بسهولة، بعضها على تقنيات متقدمة، بينما بعضها اآلخر بسيط يمكن تطبي

 توضيح الطرق العلمية لتصميم آاسرات الشمس المدمجة داخل  يشملوآذلك
 لتنفيذ  جديدة ، واقتراح طريقة والفارق بينها وبين الكاسرات العاديةالزجاج

  . بطريقة بسيطة تصلح للتطبيق المباشرآاسرات الشمس المدمجة داخل الزجاج
  

  تمهيد
  

 من العوامل الرئيسية التى شكلت صورة العمارة الحديثة آان التطور فى تقنية الزجاج واحدا
 سلبى رآان النتشار المساحات الواسعة من الزجاج تأثير بيئى ايجابى أحيانا، وتأثيوومابعدها، 

فى معظم األحيان، نتيجة ما تسبب فيه من زيادة استهالك المبانى للطاقة بشكل يؤثر سلبا على 
ى فى مجال العمارة البيئية إلى محاولة تطوير أنواع من الزجاج البيئة، وهو ما دفع البحث العلم

وآان معظم هذا الجهد مرآزا . سمح بمرورهاتأآفأ بيئيا وأآثر قدرة على انتقاء المؤثرات التى 
أما المعمارى . تعلى مهندسى المواد وعلماء الفيزياء والكيمياء ومؤخرا مهندسى االلكترونيا

فى حين . فاضلة بين األنواع المتوافرة الختيار النوع األنسب معماريافعادة ما يكون دوره هو الم
ينصب جهده البحثى على تطوير وسائل معمارية تمنع المؤثرات البيئية من الوصول للزجاج، 

 وأهمها آاسرات الشمس، ظاللسواء بتوجيه الفتحات وتحديد مساحاتها، أو بتصميم وسائل اإل
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  .لما لها من انتقائية عالية
  

حث المعمارى للمشارآة بدور ايجابى فى تطوير لزجاج، اوهذا البحث هو محاولة لفتح الباب للب
، والتى تفوق قدرات غيرهم، بحكم ظالل باالستفادة من قدرات المعماريين على التعامل مع اإل

أن هذه النوعية من المشاآل هى مشاآل جيومترية ثالثية األبعاد فى جوهرها، يبدأ المعمارى 
ثم يطورها فى دراسة العمارة البيئية . تعامل معها منذ دروسه األولى فى الظل والمنظورال

مما يرشحه للمشارآة فى تطوير أحد أنواع . بالتعامل مع زوايا سقوط الشمس وتصميم آاسراتها
  . األشعةالتجاه االنتقائيةالزجاج ذو النفاذية الزجاج المتقدمة، وهو 

  

يات التكنولوجية التى تواجه الهندسة البيئية، حيث ال تزال األبحاث هو أحد التحد  الزجاج  وهذا  
ا            تجرى للوصول إلى نوع من الزجاج يستطيع تمرير الضوء القادم من اتجاهات محددة، بينم
ام                        ذه الخاصية القي يمنع الضوء القادم من اتجاهات أخرى، حيث يمكن للزجاج إذا اآتسب ه

ر اإل        ر              اع  شع بدور آاسرات الشمس فى تمري ه صيفا، أو تمري تاءا ومنع  الشمسي المباشر ش
ار،      شعاع  األشعة المشتتة الالزمة لإلضاءة الطبيعية مع منع اإل         المباشر المسبب للوهج واإلبه

أو تحقيق الرؤية للخارج فى اتجاهات معينة وحماية الخصوصية من االنكشاف فى اتجاهات          
  .أخرى

  

ضوء با   اه ال ى التج اج المنتق ز الزج ى   ويتمي ا يعف شمس، مم رات ال روز آاس ن ب تغناء ع الس
تح          ا يف ه من استخدامها، آم المعمارى من المشاآل التشكيلية أو الوظيفية التى قد تسببها وتمنع
ا                اريون التعامل معه د المعم الباب لالستفادة من الخواص االنتقائية لكاسرات الشمس التى يجي

ل       ائل الموا    إظالل فى تطبيقات جديدة مث ذ وس ات      نواف سيارات والقطارات، وتطبيق صالت آال
  .عديدة بعيدة عن المجاالت المعمارية

صنيع                     ى ت ا أو تحت التطوير للوصول إل ستخدمة حالي وتتناول الصفحات التالية عدة تقنيات م
ة    ة مالئم صفات معماري صادية وب ة اقت وع بتكلف ذا الن ن ه اج م رق  ،زج ذلك توضيح الط  وآ

  .مدمجة داخل الزجاجالعلمية لتصميم آاسرات الشمس ال
  

  هدف البحث ومنهجه
فتح الباب لمشارآة المعماريين البيئيين فى البحث العلمى لتطوير الهدف الرئيسى للبحث هو 

، وذلك عن ظالل  على التعامل مع اإل، بصفتهم األقدر األشعةالتجاه االنتقائيةذو النفاذية الزجاج 
عيوبه، وآذلك  تعريف وتصنيف الطرق طريق تعريف هذه النوعية من الزجاج ومميزاته و

المقترحة حاليا واتجاهات التطور العالمى فى هذا النوع من الزجاج لفتح المجال لتوظيفه 
معماريا، وتوضيح الطرق العلمية لتصميم آاسرات الشمس المدمجة داخل الزجاج، 

لهواء الطلق، واالختالفات الرئيسية بين طرق تصميمها وطرق تصميم الكاسرات المعتادة فى ا
   .وهو المجال المتوقع أن يسهم المعماريون من خالله فى تطوير هذه النوعية من الزجاج
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  :منهج البحث
يجمع بين المنهج التحليلى المقارن ومنهج االستنباط الرياضى، و يعمد إلى الوصول إلى هدف              

  :البحث من خالل ثالثة أجزاء رئيسية
   على انتقاله عبر الزجاجعاع شالتوصيف العلمى لتأثير اتجاه اإل -١
 عرض وتصنيف التقنيات المستخدمة فى الزجاج ذو النفاذية االنتقائية التجاه األشعة  -٢
 تصميم آاسرات الشمس المدمجة داخل الزجاج والفرق بينها وآاسرات الشمس العادية -٣
  
   على انتقاله عبر الزجاج شعاع  المبادئ العلمية لتأثير اتجاه اإل-١

  

 الشمسى وآيفية نفاذه عبر الزجاج شعاع القرارات المعمارية بشأن التعامل مع اإلإن اتخاذ 
 الشمسى شعاع يحتاج لفهم آاف لخواصهما، ويحاول هذا القسم تقديم خلفية علمية لفيزياء اإل

وآيفية نفاذه من الزجاج، تكفى لفهم آيفية عمل الزجاج خاصة ذو الصفات االنتقائية التجاه 
  .الضوء

  

  النكسار ا١-١
ة تختلف عن                     ه بزاوي حين يسقط الشعاع على السطح الخارجى للزجاج ينكسر ويتحرك داخل
اه العكسى                داخلى للزجاج، فينكسر فى االتج سطح ال زاوية السقوط، حتى يصل الشعاع إلى ال

  .أثناء الخروج، مستعيدا اتجاهه األصلى نظرا لتوازى سطحى الزجاج
انون        سار لق ة االنك سقوط              Snell سنيل  وتخضع قيم زاوي ة ال ين زاوي ة ب  φ وهو يحدد العالق

  'φوزاوية االنكسار 
سار      ل االنك اج قب ه الزج ر في ذى يم ط ال ضوئية للوس ة ال ة الكثاف ك بدالل ة  nوذل     والكثاف

  'nالضوئية للوسط الذى يمر فيه الزجاج بعد االنكسار 
  

   :قانون سنيل
n Sin φ 
n' = sin φ' 

   يتحول شكل المعادلة ليصبح'φار ولتحديد زاوية االنكس
n'φ' = sin-1 Sin φ( n ) 

  
  n'sin φ' = Sin φ n   

  

اذ اإل  واء         شعاع  وبالنسبة لنف ضوئية لله ة ال ى الزجاج ، تكون الكثاف واء إل   n الشمسى من اله
ادة من الزجاج                     واع المعت ضوئية لألن ة ال ا الكثاف صحيح، يبنم غ    'nمساوية للواحد ال  ١٫٥  تبل

  تقريبا، وعلى هذا يمكن تبسيط المعادلة لتحديد زاوية االنكسار 
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  الزجاج إلى  من الهواءاالنتقالفى حالة 
Sin φ  φ' = sin-1  ( 1.5 ) 

  

  فى حالة الخروج من الزجاج إلى الهواء
φ' = sin-1 (Sin φ x 1.5) 

  

ومن هذه المعادلة يمكن تحديد الزاوية التى يتحرك بها 
. اخل الزجاج المقابلة لزاوية سقوطه عليهالشعاع  د

  قيم زاوية االنكسار المقابلة ١ –ويلخص جدول 
  .لمجموعة من قيم زاوية السقوط

ويالحظ فى هذا الجدول أن الشعاع العمودى على سطح 
ال يتغير اتجاهه ) صفر= زاوية سقوطه (الزجاج 

وان  زاوية االنكسار ال ) صفر= زاوية االنكسار (
 مهما زادت زاوية السقوط  حتى ٤١٫٨تتعدى 

   )١-شكل (لواقتربت من التوازى مع سطح الزجاج
 

  

   االنعكاس الجزئى٢-١
  

ى                   دخل إل عند سقوط شعاع الضوء على سطح الزجاج ينعكس منه جزء وينكسر جزء آخر وي
ة        )٢-شكل( الزجاج   د زاوي سقوط، فعن  ،  وتتغير النسبة بين المنعكس والمنكسر بتغير زاوية ال

ساويا  ) الضوء عمودى على الزجاج (السقوط صفر    يكون انعكاس الضوء من السطح الواحد م
سبة الجزء               ، بينما ينكسر الباقى   %٤ شعاع زادت ن ، وآلما زادت زاوية السقوط بزيادة ميل ال

المنعكس،  وليمكن حساب هذه النسبة من األشعة يتم تطبيق معادالت فرينل، والتى تحدد نسبة 
سار الزجاج         الضوء المنع  ضوء،       كس بمعلومية زاوية السقوط ومعامل انك اه استقطاب ال  واتج

ى تتعامل                 ة الت والمصطلح األخير غير مألوف للمعماريين، وهو ما دفع معظم الكتب المعماري
ة                ات التقريبي مع نفاذ الضوء من الزجاج لتفادى استخدام معادالت فرينل واستبدلت بها المنحني

  ). ٣-شكل(ة الزجاج مع زاوية السقوط المعروفة لتغير نفاذي

ع زجاج ذو          ،  وقد آانت هذه المنحنيات آافية للتعامل مع الزجاج العادى         تم التعامل م ولكن لي
صميم آاسرات شمس مدمجة داخل الزجاج                    نفاذية انتقائية لالتجاه يعتمد على االنعكاس أو لت

ة                م آيفي ضوء ضروريا  لفه وم استقطاب ال ع مفه اذ اإل يكون التعامل م  من الزجاج   شعاع  نف
ابع           ع تت ة م ذ، خاص ضوء الناف سبة ال نعكس ون ضوء الم سبة ال صحيح لن ى ال دير الكم والتق

  وتعرض السطور التالية باختصار مفهوم استقطاب الضوء. الطبقات التى يتم عليها االنعكاس
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  Polarizationاستقطاب الضوء 
وع من الموج            ى يكون         الضوء هو موجات آهرومغناطيسية، وهى ن ات المستعرضة ، أى الت

اه          ( اتجاه التماوج فيها عموديا على اتجاه سريان الموجة          مثل أمواج البحر، حيث تتحرك المي
صعودا وهبوطا بينما تسرى الموجة أفقيا فى اتجاه الشاطىء،  ولما آانت آل موجات البحر                    

يكون اتجاه االستقطاب  ، فإنها بذلك تكون موجات مستقطبة، و     )رأسى(ذات اتجاه تماوج واحد     
  . لموجات البحر رأسيا

ان                         اذا آ ائال، ف يا أو م ا أو رأس يمكن أن يكون افقي ا ف  أما موجات الضوء فيتعدد اتجاه تماوجه
ه       ذى نعرف ضوء الطبيعى ال ا ال ستقطبا، ام د يكون ضوءا م اوج واح اه تم ه ذو اتج الضوء آل

ستقطب        وال تميز العين ا   . فيكون خليطا من اتجاهات االستقطاب     ضوء الم وعى ال لبشرية بين ن
  )٤-شكل(. وغير المستقطب، لذا ليس الفارق بينهما معروفا على نطاق واسع

اه                    ا التج ا تبع ولكن عند سقوط األشعة مائلة على سطح لوح الزجاج، تختلف نفاذية الزجاج له
تقطاب الرأسى               ه للضوء ذو االس او (استقطابها وزاوية سقوطها، حيث تختلف نفاذيت ج فى  يتم

ى      ( ، والضوء ذو االستقطاب األفقى        )مستوى عمودى على سطح الزجاج     ا عل اوج عمودي يتم
ف،              ،  )االتجاه السابق  تقطاب مختل اه اس ا اتج  ولما آان الضوء خليطا من األشعة التى لكل منه

ة     تقطاب المائل ات االس ى اتجاه وج ف ل التم يمكن تحلي اه   إف داهما اتج وازى اح رآبتين ت ى م ل
ىاالستقطاب ا  تقطاب األفق اه االس وازى األخرى اتج ين . لرأسى وت ساوية ب سبة مت ون الن وتك

  )٥-شكل (.اتجاهى االستقطاب بالنسبة للضوء غير المستقطب
ى                    ولتطبيق معادالت فرينل، يتم حساب نسبة االنعكاس لكل من اتجاهى االستقطاب عل

ده، ويمكن       حدة، ثم جمع المنعكس من االثنين، وآذلك حساب المنكسر من آل اتج                 ى ح اه عل
ى          . جمع القيمتين لكن دون فقد القيم المستقلة       شكل جزئ ستقطبا ي ذ م فعادة ما يكون الضوء الناف

تقطاب    ( اهى االس سبة اتج ه ن ساوى في رقمين      ) ال تت تخدام ال ضرورى اس ن ال ون م ذا يك ول
  .المستقلين آل على حدة فى مراحل االلنعكاس الجزئى التالية

  Fresnel law (of Reflection)                               لالنعكاس قانون فرينل
Sin2 (φ  - φ') 2

Rs= { sin2 (φ + φ') }  
 

 tan2 (φ  - φ') 2
Rp= { tan2 (φ + φ') }  

 
 

Rs: Reflectance of glass for vertical Polarization 
Rp: Reflectance of glass for horizontal Polarization 
φ : Angle of Incidence 
φ' : Angle of Refraction (calculated from Snell Law) 

  االنعكاس الجزئى المتكرر
 إلى السطح الداخلى،    عند سقوط الضوء على السطح الخارجى للزجاج، ينفذ جزء منه ليصل          و
ذى انعكس ف    . ينعكس جزء منه، وينكسر الجزء اآلخر خارجا من الزجاج          ف ا الجزء ال ود ع يأم

وح          ية ل تنتاج انعكاس ا يصعب من اس إلى السطح الخارجى، ويتكرر األمر عدة مرات، وهو م
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ة                    ال االنعكاسات الثانوي ان اهم الزجاج الكلية بدقة  بالجمع الجبرى النعكاسية سطحيه، وإن آ
  )٦-شكل (فقط% ٥يقلل الدقة بحوالى 

  

  . االنعكاس الداخلى الكلى٣-١
ل      ن داخ ضوء م عاع ال روج ش د خ سة      عن ة معاآ ساره بطريق تم انك واء، ي ى اله اج إل الزج

ق                       سقوط،  وينطب ة ال سار عن زاوي ة االنك د زاوي النكساره عند دخوله إلى الزجاج، حيث تزي
  : آانت العالقة بين الزاويتين١٫٥قانون سنيل عليه أيضا فاذا آان معامل انكسار الزجاج 

Sin φ  φ' = sin-1  ( 1.5  ) 
ه للخروج                  ولكن هناك اختالفا ر    د اتجاه شعاع عن ة سقوط ال سار، فزاوي وعى االنك ئيسيا بين ن

إذا          º 41.8 من الزجاج ال يحب أن تتعدى        ة الحرجة، ف سمى الزاوي  ليمكنه النفاذ، وهى التى ت
م      رف باس اهرة تع ى ظ رى، وه رة أخ اج م ل الزج ى داخ شعاع إل نعكس ال ك ي ن ذل زادت ع

ر               ويمكن التنبؤ بذ   .االنعكاس الداخلى الكلى   ة أآب سها، حيث ان استخدام قيم ة نف لك من المعادل
صحيح،                ر من الواحد ال م أآب سار هو رق ة االنك من الزاوية الحرجة تعنى أن قيمة جيب زاوي

ستحيل رياضيا ا ي و م ة  . وه ل قيم ى تجع اس الجزئ ل لالنعك ادالت فريني تخدام مع ا أن اس آم
ة ا        د زاوي ة عن ى الالنهاي صل إل ى ت د حت ية تتزاي ة    االنعكاس ون زاوي ة، وتك سقوط الحرج ل

رآة         ى م ول إل اج يتح طح الزج سقوط، اى أن س ة ال ساوية لزاوي ى م داخلى الكل اس ال االنعك
  .عاآسة

داخلى الكلى لحبس                        د على االنعكاس ال ضوئية التى تعتم اف ال ونستغل هذه الظاهرة فى األلي
ع    الضوء داخل الشعيرات الزجاجية الرفيعة وتوصيله بعد عدد هائل من االن   ى موق عكاسات إل

ان                 . بعيد ى، وأن آ ويمكن استغالل هذه االلياف معماريا لنقل االضاءة الطبعية إلى عمق المبن
ك يخرج عن نطاق البحث اع  . ذل اج ذو قط تخدام زج و اس ا فه م معماري تعمال األه ا االس أم

منشورى غير مستوى ، بحيث يعكس السطح الداخلى للزجاج الضوء فى بعض زوايا السقوط         
  )٧-شكل( .تى تصل إليه، مما يسمح باعطاءه انتقائية لزاوية السقوطال

ا، حيث أن الضوء المنكسر                    ا آلي وازيين انعكاس وال يحقق الزجاج المستوى ذو السطحين المت
ة الحرجة        ذلك  . من احد السطحين يسقط دائما على السطح الموازى له بزاوية تقل عن الزاوي ل

ل المقطع المستطيل             يتم تغيير شكل أحد سطحى الزجاج ل        ذه الخاصية، وتحوي تفادة من ه الس
  للزجاج إلى مقطع منشورى

  
التقنيات المستخدمة فى الزجاج ذو النفاذية االختيارية -٢  

 

من القسم السابق يتضح أن الزجاج العادى تتغير نفاذيته لألشعة الساقطة عليه تبعا لزاوية 
 أن هذه الخاصية الطبيعية ليست آافية العتبار السقوط نتيجة تغير االنعكاسية مع الزاوية، إال

نفاذية اختيارية لزاوية السقوط، فمن الصعب على المصمم تحديد زوايا السقوط التى  ذو الزجاج
ويعد الزجاج ذو نفاذية اختيارية إذا أصبحت . ظالل تحقق أعلى نفاذية، او تحديد زوايا اإل

غيرها، آما تصبح نفاذيته لالشعة القادمة من اتجاه نفاذيته للزوايا المطلوبة أعلى من نفاذيته ل
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ولتقييم .  أقل من غيرها، وذلك بشكل يزيد على نفس الخاصية فى الزجاج العادىظالل زوايا اإل
  :انتقائية الزجاج يتم توصيف نفاذيته التجاه االشعة بثالث زوايا رئيسية هى

ظاللزاوية اإل   
ن لوح الزجاج إذا سقط عليه بزاوية أآبر منهاهى زاوية السقوط التى ال ينفذ الضوء م  

 اتجاه المحور الضوئى الرئيسى
 يعبر عنه بزاوية السقوط التى يتحقق عندها أعلى نفاذية للضوء 

 نطاق النفاذية 
هو مجموعة زوايا السقوط المحيطة بالمحور الضوئى والتى ينفذ الضوء جزئيا إذا سقط 

 بزاوية منها على الزجاج
ار الزجاج ذو نفاذية انتقائية يجب أن تتوافق األهداف الثالثة المذآورة مع وليمكن اعتب

. االهداف التصميمية له  
: أهمها٢ -جدول ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق يعرض   

 
التقنيات المستخدمة فى الزجاج ذو النفاذية االختيارية   ٢-جدول  

 الزجاج المتجه - أ 
غير المتجانس ضوئيا 

anisotropic 

زجاج المتجه ب ال
 المعتمد على االنعكاس

ـ  آاسرات ج
 الشمس المدمجة

   

الشوائب المتراصة  •
  مغناطيسيا

 التبخير المائل •
  الحفر الضوئى لطبقة عاآسة •

 

  الزجاج المنشورى •
  الزجاج المقطع بالليزر •
الزجاج المجمع من شرائح  •

  متوازية
الزجاج المجمع من شرائح  •

 متجاورة

  دياالتقطيع المتتابع عمو •
  التقطيع المتتابع حلقيا •
 الشرائح المخدوشة طوليا •
الزجاج ذو الزوايا  •

  المتغيرة

  
  الزجاج المتجه غير المتجانس ضوئيا ١-٢

:ويمكن تحقيق هذه الخاصية بعدة طرق أهمها  
: الزجاج ذو الشوائب المتراصة مغناطيسيا- ١  

رادة          واد    فى هذا النوع من الزجاج، يتم إضافة مسحوق ناعم جدا من ب د أو أحد الم الحدي
يلم                    وح أو الف ذا الل القابلة للمغنطة إلى الزجاج أو البالستيك السائل قبل تجمده، ويتم تعريض ه
راص                 ى ت البالستيكى لمجال مغناطيسى قوى فى اتجاه عمودى على سطح اللوح، مما يؤدى إل

سى، و                 واز للمجال المغناطي اه م ك    حبيبات المسحوق فى خطوط شبه منتظمه فى اتج ؤدى ذل ي
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إلى تكون ما يشبه األرفف العموديه على اتجاه سطح الزجاج، تكون نفاذية الزجاج فى اإلتجاه               
أآبر من نفاذيته فى اإلتجاه المائل على الزجاج          ) عموديا على الزجاج  (الموازى لهذه األرفف    

  )٨-شكل (.وهذه األرفف
ام       (وهذه التقنية الحديثة     راع ع راءة اخت م تصل لإلن    ) ٢٠٠٢ب د، ومن        ل اج التجارى بع ت

ة          ى طريق دا ف ر تعقي صعوبة وأآث ديدة ال ى ش ذلك أم ال، فه صل ل ت ست د أن آان ر المؤآ غي
تصنيعها مما قد ينعكس على تكاليفها، آما أنه يصعب تحديد أبعاد واتجاهات هذه األرفف شبه               

  .المنتظمة بدقة، وبالتالى يصعب تصميم خواص الزجاج بدقة
  

  :بقة العاآسة التبخير المائل للط-٢
سبيا ذات درجة                           ة عاآسة سميكة ن ى طالء الزجاج بطبق د عل دة، تعتم ة أخرى معق وهى تقني
ل                 وى للزجاج األفقى أو المائ سطح العل ى ال حرارة إنصهار منخفضة، توضح بحيث تكون عل
دأ                        م يب ة بحيث تنصهر ث تم تعريض سطحها األسفل لدرجة حرارة عالي بزاوية محسوبة، وي

ى                 سطحها السفلى    ة الت ذه الطبق ية فى ه سارات رأس تح م از لتف اقيع الغ فى الغليان، تتصاعد فق
  .تصبح مسامية مع الوقت، وحين تبرد تبقى مسارات الغاز محفورة بها فى اإلتجاه المحدد

  

  : الحفر الضوئى لطبقة عاآسة-٣
تم  وهى تعتمد على فتح ثقوب فى الطبقة العاآسة عن طريق الحفر الكيميائى الضوئى، حيث     ي

تغطية المعدن بطبقة تمنع نفاذ األحماض المعدنية، ويتم تعريض هذه الطبقة للضوء من خالل      
فيلم فوتوغرافى يسمح بتعرض النقاط المطلوب حفرها للضوء، فيتغير ترآيب المادة الحساسة      
وى،             وح الزجاج فى حمض ق ك يوضع ل د ذل للضوء وتصبح قابلة للذوبان فى الحمض، وبع

ة ال  ل طبق م          تتآآ ة باس ة المعروف ى الطريق ذه ه ا، وه ة له ة الحامي ت الطبق ى تآآل دن الت مع
الزنكوغراف، وهى سهلة عمليا، ولكن يعيبها ارتفاع التكلفة من ناحية، وقلة عمق الطبقة التى              

  .ظالل يمكن حفرها مقارنة بمقاسات الفتحات المتوافقة مما يقلل من تأثير اإل
ا يكون سمكها        فطبقات المعدن التى يتم طالء الزج      ا    ١٠ – ٣[اج له ا   ] ميكرون تقريب ، وهو م

ه، فى                           ا يصعب تحقيق ا، وهو م اد تقريب يعنى أن عرض الفتحة يجب أن يكون فى نفس األبع
  .عملية الحفر الكيميائى الضوئى

سمك       ات ب وين طبق  ميكرون  ٥٠أما استخدام سمك أآبر من المعدن فهو ممكن لكن يصعب تك
ا      بالتبخير أو بالطالء الكه  تم حفره دن ي الم من المع ربى، لذا يصبح من الضرورى استخدام أف

را              د آثي ثم لصقها على الزجاج أو البالستيك الشفاف، مما يعنى أن نسبة الفتحات يجب أال تزي
ر         ل الحف اج قب ى الزج دن عل صق المع ن ل شغيله، ويمك د ت ب عن يلم المثق زق الف ى ال يتم حت

ل تفاعل الحمض مع المادة الالصقة عند وصول الحفر   الكيميائى لتفاذى ذلك، ويبقى حل مشاآ     
ة   ى طبق ا إل شكل يحوله ادة الالصقة ال إن تتفاعل ب ل الم اج، حيث يجب أن تتآآ سطح الزج ل

  .مشتتة أو ماصة للضوء
ة                    ر من األبحاث التطبيقي اك الكثي زال هن والتقنية يمكنها نظريا أن تقدم حال للمشكلة، لكن ال ي

  .نجاحها، ويبقى إمكانية توظيفها مع تقنيات أخرىالتى يجب القيام بها ل
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  ب الزجاج المتجه المعتمد على االنعكاس
  

   الزجاج المنشورى- ١
  )المرشحات المتجهة المعتمدة على االنعكاس الداخلى الكلى(
  

سطح                         ا بال د التقائه ا عن نعكس جزيئ واء ت اه اله ه باتج ارة من داخل يتسم الزجاج بأن األشعة الم
واء         الفاصل بين    الزجاج والهواء عندما تكون زاوية سقوطها قريبة من العمودية فينفذ جزء لله

ى                  ة المنعكسة إل بعد انكساره، بينما ينعكس الباقى إلى داخل الزجاج مرة أخرى، وتتزايد الكمي
ة الحرجة،              سمى الزاوي ة ت ى زاوي سقوط، حتى إذا وصلت إل  ٤١[الداخل آلما زادت زاوية ال

  .ينعكس آليا للداخل دون خروج شئ منه] اج العادىدرجة بالنسبة للزج
ا للضوء ويصمم سطحه الخارجى                   ويمكن اإلستفادة من هذه الخاصية فى جعل الزجاج انتقائي
بطريقة تسمح بدخول األشعة إلى الزجاج، ويصمم سطحه الداخلى بطريقة تعكس الزوايا غير             

  )٧-شكل ( .المرغوبة
ى               ويمكن تصميم هذا النوع من الزجاج        درة عل ه يعوق الق دة، ولكن ة جي ق انتقائي بسهولة لتحقي

الرؤية الخارجية مثل الزجاج الزخرفى، لذلك يصعب استخدامه فى النوافذ ويستخدم بكثرة فى 
ن    وع م ى ن ات، وه ولى آربون ن الب صنع م وع الم ة الن ة وخاص اءة العلوي ات اإلض فتح

  .جالبوليمرات التى تتميز بمتانتها وخفتها مقارنة بالزجا
مثل الشراعات  [آما يستخدم فى زجاج الواجهات فى األجزاء التى ال يكون مطلوبا الرؤية بها              

  . وقد سبق شرح أسلوب عمله عند شرح االنعكاس الداخلى الكلى]. فوق منسوب الرؤية
  

  الزجاج المقطع بالليزر- ٢
ضها             ا بتعري ه به ة متوازي تح خطوط أفقي تم ف شفاف ي واح من البالستيك ال زر  هو أل  ألشعة لي

سم                 ا، وتت ة تقريب قوية، فيتحول لوح الزجاج إلى مجموعة متتابعة من القضبان الزجاجية مربع
ا                  هذه األلواح بنفاذ األشعة العمودية على الزجاج سواءا من الفتحات أو من سطح الزجاج، أم

لى إنعكاسها  األشعة المائلة فتدخل فى سلسلة من اإلنعكاسات الداخلية الجزئية أو الكلية تؤدى إ          
اءة             ن اإلض سن م ا يح سقف مم اه ال ا باتج داخل جزئي ها لل ارج، أو إنعكاس رى للخ رة أخ م

ة ا. الطبيعي ا تمام ان ال يمنعه ة وإن آ ة الخارجي ى وضوح الرؤي لبى عل شكل س ؤثر ب و ي  .وه
  )٩-شكل (

  .وعادة ما يتم حصر طبقة الزجاج المقطعة من لوحين من الزجاج لمنع تراآم األتربة عليه
د فى                     ان أعق داخلى، وإن آ سار ال وهذا النوع يتسم بسمات النوع السابق الذى يعتمد على اإلنك
تيك    وح البالس ن الل زء م تم صهر ج ث ي واد، حي ى الم درا ف سبب ه شئ وي صنيع بعض ال الت

  .والتخلص منه، ويؤثر بشكل سلبى على وضوح الرؤية الخارجية وإن آان ال يمنعها تماما
  

 )الشرائح المتجاورة( الزجاج المجمع -٣
ل         الليزر يقاب اء رغم الزجاج المقطع ب ه       باالحتف ة، إال أن ة األمريكي يد الطاق  من مؤسسات ترش

سط دو من األب ضبان  يب وح الزجاجى من ق وين الل سابق بتك وع ال ة الن ق وظيف ستطيلة تحقي م
ادى، وتعمل األ          متالصقة من البالستيك أو الزجاج     سطح  ، تنحصر بين لوحين من الزجاج الع

داخلى لألشعة                  ا يمكن    .  العمودية على سطح الزجاج آكاسرات شمس نتيجة االنعكاس ال آم
صنيع حيث يجب أن تكون                        اء الت ر أثن شكل أآب التحكم فى خواص سطح القضيب الزجاجى ب
شتتا        ا أو م وى ماص سطح العل ون ال ن أن يك ا يمك فافين، بينم ى ش امى والخلف سطحين األم ال
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ت ضا أن ي ضوء، ويمكن أي شتتة لل ة أو م ادة معتم ستطيلة بم ة أو الم م لصق القطاعات المربع
ى سطحه،                        ة عل ه األرفف العمودي ضم داخل وح واحد ي ى ل بحيث تتحول مجموعة القضبان إل

   .وهو ما يعنى تحوله إلى آاسرة شمس حقيقية مدمجة داخل الزجاج
م تت  ك ل ع ذل اليف، وم ة والتك واد والطاق ى الم ر ف دو أسهل أوف رة تب ن والفك ا أى م طرق إليه

وع اول الموض ى تتن راع الت راءات االخت ع وال ب دفع ! المراج شكلة ت عوبة الم دو أن ص فيب
ولذلك قام الباحثان   . المصممين للتعامل مع الحلول المعقدة بدال من التفكير فى الحلول البسيطة          

راح اجراء     فى القسم الثالث من البحثبدراستها حسابيا آما سيرد تفصيال     ع اقت د من   ، م المزي
  )١٣، ١٢، ١١-شكل ( .البحث النظرى والعملى حول آفاءة هذه الفكرة

  

   الزجاج المجمع من شرائح متتابعة-٤
ادى يعكس                من  % ٤يمكن زيادة انعكاسية الزجاج بزيادة عدد األسطح العاآسة ، فالزجاج الع

سطحين % ٨أى حوالى    (األشعة الساقطة عموديا على آل سطح        ا يعكس      )لل د   %١٥، فيم  عن
قوط  ة س والى 70ْزاوي ة   % ٢٧ أى ح ى حال اج إضافى ف وح زج د إضافة ل سطحين، وعن لل

صبح  زدوج، ت يةالزجاج الم ة حوالى االنعكاس ا تكون % ١٥ العمودي يةبينم ة االنعكاس  لزاوي
والى 70ْ ادة        %٥٢ ح قة زي ر المتالص شفافة غي طح ال ن األس ر م دد آخ ادة ع ن بزي ، ويمك

  )١٠-شكل (.  بمتوالية هندسيةاالنعكاسية
  

  العالقة بين النفاذية وعدد الطبقات الشفافة ٢جدول 
  النفاذيــــــــة  زاوية السقوط

طبقة   
  واحدة

  
  طبقتين

ثالث 
  طبقات

أربع 
  طبقات

خمس 
  طبقات

  %٦٦  %٧٢ %٧٨  %٨٥  %٩٢ )على اللوح عمودى(صفر
  %٤٧  %٥٥  %٦٤  %٧٤  %٨٦  درجة٦٠
  %١٩  %٢٤  %٣٤  %٤٩  %٧١  درجة٧٠
    %٠  %٠١  %٠٤  %١١  %٣٤  درجة٨٠
ادة            ئويتم تحقيق ذلك تلقا    ده، ويمكن زي يا عند استخدام الزجاج المزدوج مضيفا المزيد إلى فوائ

ى                    بإضافةالتأثير   ات إل ادة عدد الطبق وحين لزي ين الل  أو  ٤ طبقة أو أآثر من الشرائح الرقيقة ب
ويمكن بذلك توفير   . ح زيادة عدد األسط   تأثير، حيث أن سمك الشريحة ليس هو المؤثر بقدر          ٥

ا                   وحين من الزجاج سمك آل منهم الم       ٣االنعكاسية العالية المطلوبة باستخدام ل ا أف م بينهم  م
سمك فافة ب تيك ش صبح    ٠٫١ بالس وس في شكل ملم الى ب سمك اإلجم ن ال ر م ث ال تغي م بحي  م

  . العادية للزجاج المفرداإلطاراته فى تمم تقريبا، ويمكن بذلك تثبي٦جمالى السمك اإل
ستخدم فى         وع الم فافة من الن وهو ما يمكن مالحظته بسهولة عند النظر عبر بضعة شرائح ش

انوس    ادة     Overhead Projector Transparenciesالعرض بالف فافيتها بزي ل ش  حيث تق
  .العدد رغم أنها رقيقة للغاية وشفافيتها عالية
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  جـ  آاسرات الشمس المدمجة
  )تجاهلال االنتقائيةالمرشحات الضوئية (

سمح                    ه، ت يلم شفاف ملصق علي وهى أشبه بكاسرات شمس مصغرة مدمجة داخل الزجاج أو ف
صعوبات   (بنفاذ الضوء فى اتجاهات معينة وتمنعه فى اتجاهات أخرى، حيث يمكن      بعض ال ب

ا،          ) التقنية ة عليه ة عمودي تصنيع ألواح من الزجاج أو البالستيك تضم فى داخلها أسطحا معتم
  .ى نوع من آاسرات الشمستحول الزجاج إل

ويمكن لتبسيط الفكرة تصور أن لوح الزجاج سيجمع بين قضبان زجاجية أو بالستيكية مربعة              
شكل         ) مم مثال٣× مم  ٣( ة، بحيث ت ادة الصقة معتم ه بم يتم لصق آل منها فى أخر مجاور ل

ذه الكاسرة بطري          ٣فى النهاية لوحا سمكه      شبه    مم مخططا باألسطح المعتمة ويتم تصميم ه ه ت ق
ا               تصميم الكاسرات العادية المتكررة، مع فارق أساسى سببه انكسار الضوء داخل الزجاج، آم

  )١٨-شكل ( .سيرد تفصيليا فى القسم الثالث من البحث
 عالية جدا تشبه تلك المميزة لكاسرات الشمس، ولكن انتقائيةوهذا اللوح الزجاجى يتميز بقدرة 
  . السوداء للرؤية، بشكل يشبه تأثير المشربيةاألرففطع هذه يعيبه صعوبة الرؤية منه نتيجة ق

صغر األرفف  ساحة، بحيث ت سمك وفى الم وح فى ال ذا الل صغير ه تم ت ك ي ى ذل وللتغلب عل
ه              السوداء لدرجة أصغر من قدرة العين على التمييز بين الخطوط بسهولة، فيظهر الزجاج آأن

ذا       .  النظر تجاهاللوح رمادى غير مخطط، تتغير درجة لونه تبعا          ى ه ة الخطوط إل ولتصل دق
 مم وأن يكون سمكها فى نفس الحدود      ٠٫١الحد يجب أن تكون المسافة بين الخطوط أقل من  

ر              ( م تحبي م  ٠٫١أى أن تتشبه الخطوط القاطعة للزجاج تهشيرا شديد الضيق بقل ى    ) م ا يعن ، مم
ا    )  ميكرون ١٠٠( مم   ٠٫١أن لوح الزجاج سيتحول إلى فيلم شفاف، سمكه حوالى           ل تقريب يماث

از اإلسقاط     ا    " Overhead Projector"سمك الشرائح الشفافة المستخدمة فى جه وهو م
  .يزيد من صعوبة تصنيعه

ن       رب م اد تقت ى ابع رات حت ذه الكاس صغير ه ا ت ن نظري رون ١٠ويمك ق أو  ( ميك ى العم ف
ى     رغم صعوبة تنفيذ ذلك عمليا، ، ولكن ال يجب أن تصغ    ) المسافة البينية  در حت ذا الق ر عن ه

دأ   ى تب ود، وال اهرة الحي ين الموجات الناشئ عن ظ داخل ب ة حدوث الت ة نتيج شوه الرؤي ال ت
ضوء          وجى لل ول الم ن الط ات م اد الفتح رب أبع دما تقت وى عن ا تق ى ٠٫٤(تأثيراته  ٠٫٧ إل

  . ميكرون هو األآثر عملية١٠٠ و ٥٠لذلك يبدو نطاق التعامل بين ). ميكرون
ا،                   ولكن بشكل ع    ى تطويره اس عل در الن م أق ذين ه اريين ال ة للمعم ة مالئم ذه التقني دو ه ام تب

رق    ا ط ا أساس م أنه ة(بحك اء) جيومتري رات أو   لالنتق ى للكاس صميم الفراغ ى الت د عل ، تعتم
  .المرشحات الضوئى، أآثر مما تعتمد على آيمياء المواد أو طرق تصنيعها

  
ذ الثالثي  حات من ذه المرش وير ه دأ تط د ب زة   وق وغرافى وأجه صوير الفوت ات ألغراض الت ني

ادة                ام لزي شكل ع ة ب شاشات اإللكتروني ون وال وشاشات العرض السينمائى، ثم شاشات التليفزي
 الكاسرات أو المرشحات داخل الزجاج، وهى           إدماجوآانت دائما تواجه بصعوبة     . وضوحها

  الصعوبة التقنية التى تعوق انتشار هذا النوع من الزجاج،
  :تعددت التقنيات لحل هذه المشكلة نذآر منها وقد 
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 التقطيع المتتابع عموديا  •
 التقطيع المتتابع حلقيا  •
 الشرائح المخدوشة طوليا  •
  الزجاج ذو الزوايا المتغيرة  •

صعب        ث ي صغيرة، حي شفافة ال سطحات ال الح للم اليف ص ع التك ات مرتف ذه التقني م ه ومعظ
عة ة الواس سطحات الزجاجي ى الم ه ف ا تطبيق ة تقريب ر معروف ات غي ذه التقني ، باإلضافة ألن ه

ة                  ر معماري ة فى مجاالت غي ة والحديث ا القديم م  . للمعماريين، حيث آانت معظم تطبيقاته رغ
 . تطبيق بعضها معماريا بتعديالت طفيفة، بينما بعضها بحاجة لتطوير جذرىإمكانية

  
رف ع     م التع ى ت ات الت ذه التقني رض بعض ه ة تع سطور التالي راءات   وال ى ب ث ف ا بالبح ليه

  .اإلختراع الدولية، خالل المائة عام الماضية، باإلضافة لمواقع شرآات اإللكترونيات
  
  : التقطيع المتتابع عموديا-١

راءة   سجلة ب رة م ذه الفك راعوه ام  اخت ذ ع سى من دس فرن ى ١٩٣٠ لمهن تخدامها ف دف اس  به
  :لخطوات التاليةمرشحات شاشات التليفزيون، وهى تكوين الفيلم الشفاف با

شرائح   -١ ن ال ات م تم رص طبق شفافةي ا   ال ل منه صق آ ع ل ضها، م وق بع ا ف ة أفقي  المربع
غ سمك                            شرائح حتى يبل ذه ال ر من ه تم لصق عدد آبي ة، وي ادة الصقة معتم باألخرى بم

  .الرصة قيمة تساوى طول ضلع الشريحة لتكون مكعبا من الشرائح المتتابعة
تقطيع المكعب فى اتجاه عمودى على اتجاه الرص األصلى          بعد جفاف المادة الالصقة يتم       -٢

يا( شرائح       ) رأس لى لل سمك األص دة ال شريحة الجدي مك ال ساوى س ث ي رائح، بحي ى ش إل
األصلية، فتصبح هذه الشرائح مخططة داخليا بأسطح افقية عمودية على الشريحة الجديدة            

 . آكاسرات أفقية وراسيةلالستخداموتصبح جاهزة 
شرائح                    فى حالة الرغ   -٣ تم لصق ال ية، ي ة ورأس ة من خطوط أفقي بة فى عمل آاسرات مرآب

 .التى تم تقطيعها مرة أخرى بنفس المادة الالصقة المعتمة لتكوين مكعب من جديد
اه   -٤ ى اتج سابق وعل اه القطع ال ى اتج د عل اه متعام ى اتج رة أخرى ف ع المكعب م تم تقطي ي

د شرائح الناتجة الجدي صبح ال شرائح األصلية، فت ى ال دة عل ا بأسطح متعام ة داخلي ة مقطع
 )١٥-شكل ( .سطحه

وإن .  سنة٧٠وهذه الطريقة تتسم ببساطة وآفاءة تقترب من العبقرية، خاصة أنها مطورة منذ        
  .آان ال يوجد أى معلومات عن مدى تطبيق هذه الفكرة تجاريا

  :فهناك صعوبات تواجه تصنيعها تتمثل فى عدة عوامل
  .الصقة للقطع الميكانيكى للشرائح دون تفككها من بعضهاإمكانية تحمل المادة ال -١
 .إمكانية قطع طبقة رقيقة بسمك منتظم رقيق -٢
ا    -٣ فافا تمام ون ش سطح يجب أن يك ذا ال ع، وخاصة أن ه د التقطي شرائح بع ودة سطح ال ج

سطح، أو       –ومنتظما بدرجة ال تشوه نفاذ الضوء       ذا ال م صقل ه  وهو أمر صعب إال إذا ت
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ا نفس معامل               تم لصق هذه الشر    فافة له ادة الصقة ش يحة بين شريحتين من نفس المادة بم
 . لمادة الشريحة األصليةاالنكسار

ا      لى، ألن مخترع ا األص ى مجاله ا، ف ة تطويره ت عملي رة انقطع ذه الفك ن الواضح أن ه وم
د، وإن   ٢٠٠٤ مشابه فى عام الختراعيابانيا تقدم بطلب تسجيل براءة    راءة بع ، لم يتم منحه الب

رة             صميم           األصلية آان المخترع اليابانى لم يغطى آل جوانب الفك ط فى ت ستخدمها فق ه ي ، ألن
  .شاشات عرض ضوئى تستخدم فى تابلوه السيارات

ن         واح م صنيع أل ا لت ا معماري ة وتوظيفه ذه الطريق ة له شاآلها التقني ل الم ة ح ن محاول ويمك
  . لزاوية السقوطاالنتقائيةالزجاج ذات قدرة عالية على 

  
   التقطيع المتتابع حلقيا- ٢

ادة           صقه بم ع ل شكل اسطوانى م يلم ب ى لف الف وقد سجلت فكرة حديثة لتقنية مقاربة، تعتمد عل
ا على محور األسطوانة              ه عمودي م تقطيع ة ، ث اج الصقة معتم ا     إلنت فافة به ة ش  شريحة دائري

بعضهما بحيث   معتمة، يتم تقطيع الشريحة إلى أربع أجزاء، يتم وضع آل جزئين فوق   أقواس
  )١٦-شكل ( .تتعامد أقواس آل منهما على اآلخر وتنتج شبكة شبه متعامدة

ت    ة، وإن آان ات المعماري سبة للتطبيق سابقة بالن ة ال ى الطريق زة عل دم مي ة ال تق ذه الطريق وه
  . الصناعيةاإلضاءةأسهل فى التنفيذ نسبيا على المستوى الصناعى، ولها تطبيقات مفيدة فى 

  
  : المخدوشة طوليا األفالم-٣

ارب                     ى سطحها لعمق يق ا عل ويتم تصنيع رف داآن داخل الشريحة عن طريق خدشها عمودي
ة       نصف سمكها، ثم ملئ الخدش الناتج بمادة معتمة، ويتم عمل مجموعة من الخدوش المتوازي
ضاعف سمك    ث يت ابلتين بحي ريحتين متق صق ش ن ل رف يمك ق ال ارة عم سطح، ولزي ى ال عل

صبح  ذى ي رف ال تين،     ال شريحتين المخدوش صق ال ة بل شريحة المجمع صف ال ى منت ا ف  معلق
د                   ا بع ا أو ملئه تم دهانه ويمكن أيضا تصنيع الشرائح من البداية وهى معرجة أو بها تجاويف ي

  )١٤-شكل ( .ذلك بالمادة المعتمة
ه               ع تكاليف ذها وترف دة تصعب من تنفي ة معق ، وهذه الطريقة بسيطة وال يبدو أمامها مشاآل تقني

  :ولكن لها عيبين بسيطين
الى    -١ ى وصغر عرضه، وبالت رف األفق د سمك ال ى تحدي ة ف ود حري دم وج  االضطرارع

شفافية                        ل من ال ا يقل ل، وهو م ضوء المائ ة ال يمكن إعاق لتقريب المسافة بين هذه األرفف ل
  . بالتالىاالنتقائيةللضوء العمودى، ويقلل 

شريحة فى   إمكانية عمل خطوط فى اتجاه واحد حيث أن خدش             -٢ اه ال ة   االتج د عملي  المتعام
ة بواسطة                        صنيعها من البداي م ت شريحة، إال إذا ت ر ويمكن أن تمزق ال ى حد آبي صعبة إل

 .درافيل غير مسطحة تطبع عليها النسق الهندسى المطلوب
 

   المتغيرةظالل  الزجاج ذو زوايا اإل-٤
ين     ة ب رات المدمج ط للكاس فافة آوس ة ش ادة مرن تخدام م ن باس ليين  يمك اج األص وحى الزج ل

شبه آاسرات       ظالل    للزجاج، وهى تغير زوايا اإل     إضافيةتحقيق ميزة    ا،  فى وضع ي  اختياري
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  .الشمس المتحرآة، بحيث يمكن زيادة نفاذية الزجاج أو تقليلها تبعا للحاجة
وازى        ستوى م ى م سيطة ف ة ب اج حرآ وحى الزج د ل ك أح ق تحري ن طري تحكم ع ون ال ويك

ل الكاسرات     لسطحه، فيتغير شك   ة مي ر زاوي ل المادة المرنة الفاصلة بين اللوحين وبالتالى تتغي
  )١٧-شكل ( .على سطح الزجاج

ويمكن أن تكون الحرآة ميكانيكية مباشرة عن طريق رافعة يحرآها المستخدم، أو أن تتحرك               
ل   طة مرح ا بواس سيط    آهربي ى ب ة آهرب تحكم    Relayحرآ ابال لل ة ق ر النفاذي ل تغيي  يجع

  .بى، سواء التحكم المباشر من المستخدم، أو بواسطة أى نظام ذآى للتحكمالكهر
  
   تصميم آاسرات الشمس المدمجة داخل الزجاج-٣
  

تشبه عملية تصميم آاسرات الشمس المدمجة داخل الزجاج تصميم آاسرات الشمس العادية فى 
المطلوب منعها بناءا معظم الجوانب، حيث يتم تحديد زوايا السقوط المطلوب السماح بها وتلك 

 شعاع على تحليل البيانات المناخية للموقع لتحديد الفترات الحارة التى يكون مطلوبا فيها منع اإل
الشمسى، والفترات الباردة التى يجب السماح ألشعة الشمس بالمرور، وبناء على ذلك يتم تحديد 

  . للكاسرة وبالتالى أبعادهاظالل زاوية اإل
  

 آاسرات الشمس داخل الزجاج أو البالستيك الشفاف عن تصميم آاسرات ولكن يختلف تصميم
  :الشمس العادية، وذلك فى عدة جوانب أهمها

  اختالف الزوايا التصميمية
   الواصل للكاسراتشعاع اختالف نسبة اإل

  اختالف سلوك األشعة التى تحجبها آاسرات الشمس
  

الختالفات واألسس العلمية للظواهر ولتوضيح ذلك ، تتناول السطور التالية شرحا لهذه ا
وهو .  الفيزيائية والجيومترية التى تسببها، مع االستعانة بمثال تطبيقى يجسد هذه االختالفات

مثال لكاسرة شمس تقليدية متعددة الرياش تقع فى الواجهة الجنوبية لمبنى فى القاهرة،  مصممة  
  .لتسمح بنفاذ أشعة الشمس شتاءا وتمنعها صيفا

  
  يم الكاسرة التقليديةتصم

من المعتاد استخدام آاسرة شمس أفقية فى الواجهة الجنوبية، يمكن أن تكون رفا أو مظلة أفقية 
 يعيق أنفوق النافذة، يكون بروزها آافيا لمنع زاوية الشمس المرتفعة صيفا من المرور، دون 

لمتتابعة التى تقسم النافذة إلى أو أن تكون عددا من الرياش األفقية ا. نفاذ األشعة المنخفضة شتاءا
  .بحيث تؤدى نفس المهمة) ١٨-شكل(مجموعة من النوافذ الصغيرة، تمثل آل ريشة مظلة لها 

) ديسمبر ٢١( بينما زاوية سقوطها شتاءا º ٨٣ يونيو هى ٢١ فزاوية سقوط أشعة الشمس يوم 
٣٧ ºالشمس فى الواجهة  ، ومن المعتاد استخدام هاتين الزاويتين لشرح فكرة عمل آاسرات 

 فستنجح فى منع نفاذ األشعة º ٨٣ إظالل  آانت الكاسرة ذات بروز يسبب زاوية فإذاالجنوبية، 
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 يونيو، فالفترة ذات النهار الحار فى القاهرة تبدا من ٢١ يونيو، ولكن الصيف آله ليس ٢١يوم 
 الشمسى شعاع  نفاذ اإلمايو وتمتد إلى أآتوبر، وهى الفترة التى يجب فيها حماية الواجهات من

، فزاوية ارتفاع الشمس فى º ٨٣المباشر، وتكون زاوية سقوط الشمس خاللها أقل آثيرا من 
  ولذا يكون المعتاد استخدام آاسرات ذات º ٦٧أآثر شهور الصيف حرارة وهو أغسطس  تبلغ 

أن فرغم .  سبتمبر٢١مارس و٢١ وهى زاوية سقوط الشمس فى آل من º ٦٠ إظالل زاوية 
، وأن زاوية سقوط الشمس خالله تكون فى حدود إظالل  ذو نهار حار يحتاج إلى أآتوبرشهر 
 لهذا الحد يمكن أن يمنع نفاذ أشعة الشمس فى فبراير، ظالل  درجة، إال أن تقليل زاوية اإل٤٨

 º ٦٠وهو شهر يتسم بالبرودة ويحتاج لنفاذ أشعة الشمس، لذا يبدو من المالئم استخدام زاوية 
 حساب دقيق للزاوية التى تحقق أقل استهالك للطاقة بالمبنى إجراءآحل وسط، ورغم ضرورة 

صيفا وشتاءا، إال أن هذا يخرج عن هدف البحث، الذى يستخدم هذا الرقم لغرض المقارنة 
  . التصميمية لكاسرات الشمس داخل الزجاجظالل بزوايا اإل

  

  الزوايا التصميمية
 الزجاج ينكسر فتتغير زاوية  مروره داخل الزجاج عن زاوية حين يمر الضوء  إلى داخل

سقوطه، أما حين يخرج من الزجاج فإنه ينكسر مرة أخرى ليخرج فى اتجاه يوازى مساره 
األصلى، ويعنى هذا أن الكاسرة داخل الزجاج يجب أن تعترض زوايا مختلفة عن زاوية حرآة 

  .لين سنالضوء فى الهواء، وهى زوايا تختلف تبعا لقانو
  

 ، º ٦٠ إظالل فعلى سبيل المثال لو أردنا تصمم الكاسرات الشمسية العادية  لتحقيق  زاوية 
 ١٫١٥ × فهذا يعنى أن رياش الكاسرة يجب أن تبعد عن بعضها مسافة تساوى عرض الكاسرة 

 (1/ sin 60)  ٦٠ لتعوق  شعاعا له زاوية سقوط º ولكن فى حالة الكاسرات المدمجة ،
 ، وهو ما يعنى أن º ٣٥الشعاع بمجرد دخوله إلى الزجاج، وتكون زاوية االنكسار ينكسر 

الشعاع سينفذ من بين رياش الكاسرة إذا آانت المسافات بينها ال تزال مساوية لقيمتها األصلية، 
. º ٣٥ إظالل  الشمس من النفاذ، يجب أن تصمم لتحقيق زاوية أشعةولتمنع الكاسرة المدمجة 

   ) .١٨-شكل(
  

  .آاسرة شمس مدمجة من الزجاج المجمع من شرائح متجاورة: مثال تطبيقى
إذا اخترنا الزجاج المجمع آتقنية لتنفيذ آاسرة الشمس، يمكن استخدام لوح من األآريليك 

بحيث  ( سم ٢٫١مم  يتم تقطيعه إلى شرائح سمك آل منها ٣ بسمك )  جالسىالبلكس (الشفاف
  ، )º ٣٥ة  الداخلياإلظالل تكون زاوية 

بحيث )  مع أآسيد اسودكأآريليغراء ( لصق الشرائح بمادة الصقة معتمة إعادةويمكن بسهولة 
يقوم  مشكلة لوحا ذو نفاذية انتقائية التجاه الضوء. تتحول إلى أرفف عمودية على سطح الزجاج

  )جـ١٢-شكل(. آاسرات الشمس فى الواجهة الجنوبيةبدور 
  

 يعمل هذا الزجاج باالعتماد على ون اللصق بمادة معتمة، بحيثيمكن أن يتم تجميع اللوح بد
إذا آانت األسطح األفقية مصقولة وعاآسة، وذلك ) ب-١٢ شكل( الكلى االنعكاس الداخلى

 ، إلى السقفاإلظالل  ذات زاوية السقوط االعلى من زاوية  المباشرةاألشعةبحيث تنعكس 
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 ثم قماش صوفى مع  ناعمةصنفرةالصقل بكن يم(ويقتضى ذلك صقل أسطح األآريليك المقطعة 
 قطاعات جاهزة مستطيلة مشكلة أو استخدام)  مادة تشطيب مثل البوليش المستخدم للسيارات

 وال يتم لصق الشرائح بكامل طولها بل لصق األطراف فقط ، بالبثق إذا توافر المقاس المطلوب
  .ن لوحين من الزجاج أو األآريليك تجميع الشرائح بيويفضلبحيث تبقى أسطح التجميع نظيفة، 

 الشمسى المباشر اإلشعاع  الطبيعية ألنه يعكس اإلضاءةوآما سبق الذآر، يفيد هذا النوع فى 
ستخدم فى زجاج النافذة فوق منسوب ي أن ل يفضا، لذاإلبهارإلى السقف، لكن يمكن أن يسبب 

 استخدام النوعين فى لوح مكانيةإ لباقى النافذة، مع مالحظة  سم، مع استخدام النوع األول١٨٠
   .واحد بدون وجود فارق ظاهر بينهما فى شكل السطح الخارجى

  
  النتائج

ل                       • ة تماث وفير الطاق ة للنجاح فى ت سقوط يحمل فرصة عالي الزجاج ذو االنتقائية لزاوية ال
ا      ن عيوبه تخلص م ع ال شمس م رات ال ى لكاس ك الت ديات   . تل ن التح ه م زال انتاج وال ي

 .تى تواجه العلم فى مجال العمارة الشمسية، ومجال البحث فيها مفتوحالرئيسية ال
ل           • سقوط، مث ة ال ة لزاوي اج ذو انتقائي ول لزج ة للوص ا عالي رق ذات تكنولوجي اك ط هن

تم                     دة ي سة، وهى طرق معق ة العاآ ل للطبق ر المائ الحبيبات المتراصة مغناطيسيا أو التبخي
اج ى اآلن محل البحث ولم تصل  تنفيذها أثناء تصنيع الزجاج، وال تزال حت         التجارى لإلنت

 .بعد
ات                      ه • ل الطبق ى مث ادا على االنعكاس الجزئ ة اعتم ق االنتقائي سيطة لتحقي ناك عدة طرق ب

ادة         المتتابعة من األفالم الشفافة، يعيبها أن        ة للم اذ  (زوايا النفاذ تحددها الخواص الطبيعي نف
 .التحكم بها تصميمياويصعب ) األشعة العمودية بنسب أعلى من المائلة

ه                 • اذ، ولكن ا االظالل والنف االعتماد على االنعكاس الداخلى الكلى يتيح تحكما جيدا فى زواي
يسبب مشاآل فى الرؤية من النافذة، فالزجاج المنشورى يعيق الرؤية تماما، بينما الزجاج      

 المجمع على التوازى يسبب االبهار عند سقوط االشعاع الشمسى المباشر عليه
ا الكاسرات         آ • سمح به اسرات الشمس المدمجة داخل الزجاج تحقق االنتقائية الكاملة التى ت

ذى                    راغ ال ى شكل الواجهات والف أثير عل العادية، بينما تتخلص من عيوبها المتمثلة فى الت
 .تشغله وصعوبة الصيانة والتنفيذ

نفس طريقت            • ادة   يمكن للمعماريين تصميم آاسرات الشمس المدمجة داخل الزجاج ب هم المعت
صميمية نتيجة         فى تصميم آاسرات الشمس العادية، مع االخذ فى االعتبار تغير الزوايا الت

 .انكسار الضوء داخل الزجاج
سمح                      • ة ت فافة متوازي ع من قضبان ش الفكرة التى يطرحها البحث باستخدام الزجاج المجم

ى قض            ر   بفرصة جيدة لالستخدام آموجه لالضاءة الطبيعية إذا اعتمدت عل بان متماسة غي
صق       م ل اج إذا ت ل الزج ة داخ مس مدمج رة ش ستخدم آكاس ن أن ت ا يمك قة، آم متالص
ى                        اج إل ا تحت وح الزجاج، ولكنه ى سطح ل ة عل القضبان بمادة معتمة تكون أرفف عمودي

 .المزيد من البحوث العملية
اذج التج              • داد النم اريين الع ة  يمكن استخدام القضبان المجمعة آمساعد تصميمى للمعم ريبي

 .للكاسرات المدمجة للتحقق من األداء قبل االنتاج التجارى بالطرق الصناعية
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  التوصيات
ة                      • ة المتعلق دقيق للجوانب الفيزيائي م ال ة الفه ارة البيئي ارى المتخصص فى العم على المعم

ين                   ا، والمفاضلة ب ساهمة فيه ة والم م التطورات الحديث بانتقال الحرارة والضوء ليمكنه فه
ن      مالئم ره م صيحة المتخصصة لغي اء الن ه اعط ة، وليمكن ة معين اج لمهم واع الزج ة أن

 .المعماريين
واد،  • ة لمهندسى الم رك المهم ن ت دال م اج ب ى تطوير الزج ساهمة ف اريين الم يمكن للمعم

رتهم    ،ترآيز على البحث فى مجال الزجاج ذو االنتقائية لزاوية السقوط         وذلك بال   نظرا لخب
 حيث يمكنهم اضافة اضافات علمية جديدة فى هذا المجال. مسفى تصميم آاسرات الش

ى    • د من البحوث عل شمس المدمجة داخل الزجاج   اجراء المزي صنيع آاسرات ال طرق ت
ذا           بطرق تصلح لالنتاج المحلى واالنتاج على قياس صغير        ق من جدوى استخدام ه  للتحق

ودا     ى آ افته إل ر واض اس آبي ى قي ه عل ل انتاج اج قب ن الزج وع م تهالك الن يد اس ت ترش
 .الطاقة
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   ١ –شكل 
 العالقة بين زاوية السقوط وزاوية االنكسار فى الزجاج 

 n'=1.5    العادى

   االنعكاس الجزئى٢-شكل
ينعكس جزء من الشعاع الساقط على 

سطح  الزجاج الخارجى وينكسر 
 الباقى إلى داخل الزجاج

0

6.6
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زاوية السقوط   ووالنفاذية العالقة بين االنعكاسية 3-شكل
   (A)للزجاج العادى 

 الفارق بين الضوء العادى ٤-شكل
  والمستقطب،)عدة مستويات للتموج

  )مستوى واحد للتموج(
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 العالقة بين انعكاسية الزجاج وزاوية السقوط لكل من ٥-شكل
  اتجاهى االسقطاب بالنسبة للزجاج العادى

كل  داخلى ٦-ش اس ال  االنعك
  المتكرر

    
  االنعكاس الداخلى الكلى فى الزجاج المنشورى ٧-لشك

 

كل سيا      ٨-ش ة مغناطي ات المتراص اج ذو الجزيئ ى الزج اع ف كوبية لقط ورة ميكروس  ص
 يوضح توزيع حبيبات برادة الحديد داخل الزجاج 

 
ال  -أ دون التعرض لمج ات ب ى للحبيب ع الطبيع  التوزي

  مغناطيسى

 
ات -ب تظم للحبيب به المن ع ش د  التوزي عن

  التعرض لمجال مغناطيسى قوى
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  الزجاج المقطع بالليزر ٩-شكل

  
 قضبان البلكسى جالس      ١١-شكل

شفاف  ( ع    ) األآريليك ال يمكن تجمي
  لوح الزجاج منها

 

  العالقة بين النفاذية وعدد الطبقات الشفافة ١٠-شكل
  )معادالت فرينلتمثيل ل        ( 

المنحنى بإهمال االستقطاب  

١عدد الطبقات   
٢
٣
٤
٥

المنحنى بإهمال االستقطاب  

١عدد الطبقات   
٢
٣
٤
٥

  

دراسة شكل اإلظالل  باستخدام برنامج ،  القضبان المتجاورةتجميع لوح الزجاج من مجموعة من ١٢-شكل
  VectorWorks التمثيل ثالثى األبعاد

   
 تكوين أسطح داخلية عمودية على سطح لوح -أ

الزجاج تمنع نفاذ االشعة المباشرة بسبب 
  االنعكاس الداخلى الكلى

ا     -ب ع نفاذه ة تمن ادة معتم ضبان بم ذه الق صق ه ن ل   يمك
  باالمتصاص

  



    التنمية الحضرية المستدامةنية والتنمية المستدامة بناء القدرات آأحد رآائز المجتمعات العمرا      

 

221

  
  عبر لوح زجاجى مجمع من القضبان المتجاورةشعاع نفاذ اإل ١٣-شكل

    
الشعاع ذو زاوية السقوط المنخفضة      
د  ه األصلى بع ى اتجاه داخل ف يمرلل
انكساره مرتين، ولكن نسبة قليلة من      
ر  د تغيي داخل بع نعكس لل عة ت االش
ار إذا توجهت  سببة االبه ا، م اتجاهه

ستخدمين   ين الم ذا يف  . لع ضل ل
ستوى      وق م ذة ف ى الناف تخدامه ف اس

  .النظر

ر  الشعاع ذو زاوية السقوط      األآب
ن ة اإلم الل  زاوي م  ظ سر ث  ينك

سفلى   سطح ال ن ال ا م نعكس آلي ي
ا     ذ موجه شفاف، فينف ضيب ال للق
سن    سقف، فيح ى ال عة إل االش
ادى    ة، لتف اءة الطبيعي االض
ى  تخدامه ف ضل اس ار يف االبه

  .النافذة فوق مستوى النظر

الء ا ة ط طح األفقي الس
ة  ادة ماص ضبان بم للق
اس   ف انعك ضوء يوق لل
ع    ة، ويمن عة المرتفع األش

داخل،  ها لل ث  انعكاس حي
مس    رة ش ل آكاس يعم
اج،   ل الزج ة داخ مدمج
وع   ذا الن تخدام ه ضل اس يف

  فى مستوى النظر
  

تشكيل آاسرات الشمس المدمجة  ١٤-شكل
 بالخدش العميق لألفالم الشفافة

شمس المدمجة بالتقطيع المتتابع تشكيل آاسرات ال ١٥-شكل
  عموديا
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 حلقياتشكيل آاسرات الشمس المدمجة بالتقطيع المتتابع  ١٦-شكل

  
تم   ثم شكل اسطوانة بحيث تلتصق آل طبقة فى األخرى بمادة الصقة معتمة        بيتم لف الغشاء الشفاف      ي

ا عل             ة         قطع شرائح رقيقة متوازية من وجه األسطوانة فتحتوى آل منه ة عمودي ة رفيع ات معتم ى حلق
 على سطح الشريحة

د                  سمح بتعام يتم اختيار مربعات من الشريحة المقطوعة وتوضع شريحتين فوق بعضهما فى وضع ي
ة ات المعتم ا  لالحلق ة تقريب ة ذات فتحات مربع رة شمس متقاطع ة آاس ة الناتج شريحة النهائي ون ال تك
 .ع مرور األشعة ذات زاوية السقوط الكبيرة العمودى على الزجاج وتمنشعاع تسمح بمرور اإل

  
  ١٧ -شكل

  لوح الزجاج فى الوضع العادى،-أ
ة على سطح الزجاج           الكاسرات المدمجة عمودي

  .فيكون منفذا لمعظم األشعة الساقطة عموديا
ص    -ب اد ق ه الجه د تعرض اج عن وح الزج ل

ا       ن زواي ر م ة تغي ية طفيف ة عرض سبب ازاح ي
ا       الكاسرات المدمجة، الزجاج   ا تمام  يصبح معتم

 .لألشعة الساقطة العمودية عليه
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الزوايا التصميمية لكاسرات الشمس المدمجة داخل الزجاج والفارق  . )١٨-شكل(

  )فى الهواء( بينها وبين آاسرات الشمس العادية 
  

     

رقم
ع 
شعا
ال

وط  
سق
 ال
وية
زا

  

آاسرات الشمس فى 
  الهواء

آاسرات شمس داخل 
  الزجاج
    خطأمصممة
  

 ظالل بنفس زوايا اإل(
  )للكاسرة العادية

 آاسرات شمس داخل الزجاج
  مصممة  بشكل سليم

  

 الداخلية ظالل زوايا اإل(
  )تعترض الشعاع بعد انكساره

ال يمر ألنه يسقط بزاوية  ٧٠ ١
  ظالل أآبر من زاوية اإل

يمر ألنه ينكسر وتصبح 
زاوية انكساره أقل من زاوية 

   الداخليةظالل اإل

ال يمر ألنه يسقط بزاوية أآبر 
   الداخليةظالل من زاوية اإل

يمر ألنه ينكسر وتصبح   ظالل يسقط بزاوية اإل ٦٠ ٢
زاوية انكساره أقل من زاوية 

   الداخليةظالل اإل

ظالل يسقط بزاوية اإل
الخارجية وينكسر بزاوية 

  الظالل الداخلية
يمر ألنه يسقط بزاوية أقل  ٥٠ ٣

   ظاللمن زاوية اإل
يمر ألنه يسقط بزاوية أقل 

  ظالل من زاوية اإل
يمر ألنه يسقط بزاوية أقل من 

   الداخليةظالل زاوية اإل
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