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 الملخص:

أثرررالتكنولوجنجعلرررلعماتكنعارررلالتعلارررلتجكنا رررلواتكن رررلوللت لدرررلت  رررلاتل لرررات ارررلتم اوررر تاررر تو رررجاك ت رررل   ت ررراتكنو ررر  ت

كنعمارراتجكنولوجنرررجعا تااررلتك رررومع تاعررر تااكعررللتاعرررل لتكنومررات ررراتكنودرررال تكناعاررلا ت ل رررو  ك ت لمررلتاا ررر لت رررجك ت

 رر اتكنورلرراكلتاررةتعلررل لتو  ل ررللتكنولوجنجعلررلت رر تتللوررلتأوماررلت للررلتأجت لمررلت ا ررللتأجتل  اررلتاعررل.تجمرر توعكاوررل

اعررلاتكنعاررلال تجلعارر تعمرراتوررج لاتكن لمررلتكنورراتوعو رراتلالرر تأ رر تكن لررلللتكنورراتورراثاتعمرراتكنا ررو م تتجعررج لتومررل ت

كن لمرررلتجكن ل رررلتكنعلنالرررل تجاررر تكنا لرررمتارررةتعلرررل لتكو وارررل ت وا رررل تكن لمرررلتجكنل رررلمتعمررراتكن ل رررلتم ررراتا وارررل تع لررر ت

لتكوعو ررررلاكلتجكنعجكارررراتكنورررراتورررراثات رررراتكنا ررررل تنوررررج لاتكناكلررررلتكنلاكالررررلتجكن درررراللت  ك مرررر ت ل ررررو  ك تن اك رررر

تكن اقتكن  لعللتاالتأثات ن تعماتعلل لتكو وال ت  اك لتاعو لاكلتكن لملتجكن ل لت  ل.ت

لتلععم ررلتجكلرر ك تارر ت وررا تأ تكنا ررلواتكن ررلوللتو ررو م ت لمررلتعلنلررلتارر تم رراتكنع ررعلتكناوعنلررلتارر تولللرر تجالررل لتارر

ألثررراتكناورررل قتللجلرررلت لنو ررر لتنوررراثلاتك رررو   تكن لمرررل.تجاررر ت ورررلتلررراوات جاتكنعارررلالتكن ل لرررلتكنوررراتواكعررراتكنمررراج ت

كن ل لرررلت ررراتودرررال تكنا وررراتجك ولرررلاتكنارررجك تج نررر تنول لرررقتكناكلرررلتكنلاكالرررلتجكن دررراللتنا رررو  ال ت ورررج لاتكولرررل لت

نارررجكا تكن  لعلرررلت ج تك رررو   تنمارررجك ت.لررراتكناوعررر  ل.تاارررلتلعلررر تاررر تل رررل لتجكنو جلرررلتكن  لعلرررلتكنعلررر لت   رررو  ك تك

كن ل رررلتكن ك ملرررلتنما رررل تجلرررا  تانررراتوا رررل تكن لمرررلتج لنورررلناتو ملررراتكنولم رررلتكنال لرررلتجك لررراكتول لرررقتكنووالرررلتكنا رررو كالت

ت ل ور اتكناجكا تكن  لعللتكناوع  ل.ت

 . تكنعالالتكن لللت توج لاتكن لملكنو جاكلتكنولوجنجعللتكنل لثلتكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

The technology has affected on residential buildings through the great progress made in the 

scientific and technological progress. which necessitated considering the reconsideration of 

architectural design using the energy of the guide whether smart systems or solar energy or 

both. These changes coincided with the increase in applications of technology in the field of 

architecture, and work on the provision of energy, which is considered as one of the most 

important issues affecting the consumer and the quality of the energy system and the global 

environment. knowing that residential buildings consume high energy with domestic 

appliances from air conditioning and lighting, making it one of the most vital areas for the 

impact of energy consumption.  

Keywords: Technological Developments, Intelligent Architecture, Energy Saving. 
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 أهمية البحث:
لرررجاتكنرراتكمررراتولم رررلتعمررراتكناررر  تكن علررر  تجكلعرررل تلمرررجاتوعالرر تجوجعلرررلتكناعوارررةت اررر  تأ الرررلتكنولوجنجعلرررلتجكنوررراتوو

و رررو   تجو ررر لاتكن لمرررلتاررر تأومارررلتولللررر تجالرررل لتجأع رررعلتل ا ل لرررلتاررر ت.لررراتك لولرررل تن رررلت ررراتجمرررلتعررر  ت

ا ررررلاتكن ررراكست لنا رررل تجارررلتلو ع رررلتاررر تعلرررل لتكنولرررلنل .تجو  لرررقت ررر اتكنلمرررجاتنررر تلرلررراتأوارررل تللرررللتكن ررراك  ت رررات

تع ل تا تكن لملتجكنواجتك مودل  تجكنو جاتكنولوجنجعا.ت ل  م  تكناتعدات

 أهداف البحث:
ك ررراكعتأ الرررلتكنولوجنجعلرررلتجكنو رررجاكلتكنورررات ررراألتعمررراتأوماررررلتكن ورررل تنارررلتن رررلتاررر ت جك ررر تجورررج لاتك ررررو   ت .أ 

 كن لمل.تتت

  مقت ل لت ك مللتوعااتعماتاكللتكنا و   تجتو ع توج لاتكن لملتكنا و مللت  . .ب 

كنوماررررلتكن للررررلتجكن  لررررلتكن ا ررررللت لنعارررراتعمرررراتعلررررل لتا. ررررلتكنا ررررو  ال ت لوم ررررلاتعمرررراتو  لررررقتا ررررل ل ت .ج 

 كنولوجنجعللتكنل لثل ت  ول تا لل تع ل لتوعوا تعماتكنولوجنجعللتجو جلاتكنا لل تكن ل ال.

 كن لملتجوج لاتكنا و م تاو لت لنا ل .تالو لم .د 
 

 :الدراسات السابقة

 :كن ل  لتكنو توولجنلتك ومالتكن لللت  تكنا لو تا توجكل ت ل للتاو ل ولن تكنع ل تا تكنلومتجكن لجثت

 كن لمرررللتكناوعررر  لتلاررر  اتنول لرررقتكنووالرررلتكنا رررو كال تارررةتكو رررلالتنللنرررلتكنعرررعكت ررراتج عررر تكنررر جاتكنعا لرررل ت

 ن  قتعم تجت لنا تا ل .

اررر توجنلررر تكن لمرررلت ل رررو  ك تأورررجك توورررلجاتكن لرررثت جاتكن لمرررلت ررراتول لرررقتكو رررو كالتارررةت اك رررلتللنرررلتكنررر جاتكنعا لرررلت

تكن لمللتكناوع  لت.

 وللاملرررلتعاررراتكنا وررراتلاومجارررلتاجم رررلتنمولوجنجعلرررلتكناو  ارررلت ررر تاجكع رررلتكنمررراج تكناول لرررلتكن لاعلرررلتنملورررجات

  ع تج.ل لتالا تا تعلاعلت ر ك 

 رررر اتا  ررررج توجملرررر تووررررلجاتكن لررررثت جاتكنولوجنجعلررررلتجك الو ررررلت رررر تول ررررل تكن ل ررررلتكن ك ملررررلتنما ورررراتلاكالررررلتارررر ت

ت.كنا واتكناوللااتن مقتالل اات لناومجالتكنو رلمللتكن ل التعماتك  كالتجكنولل ت  تكنا وا

  ا  ج تكناومجاللتكنو وللتن لاتعالالتكن وللتكن لللتنم لوجاتكاع تالاج تكن  ايتجلل اتك ع 

لتكن للرررلتجا ررروجللو لت,لارررلتوورررلجاتو  رررل توولجنرررلتكن اك رررلتا رررل ل تكنررر لل تج  كلرررلت  رررجاتكنررر لل ت ررر تكن ورررل تجك وماررر

ت.جودال تجو لل تكنا لو تكن للل
 

 منهج البحث:

 رررات ررر اتكنجامرررلتكن لثلرررلتكنرررولل ت لن لمرررلتلعواررر تعمرررات رررال ول تكنجنررراتورررج لاتكن لمرررلتاررر ت ررر اتك رررو  ك تكنومارررلت

 ررر اتكنو رررل تكنولنلرررلتجلارررلتكن للرررل تجكنثلولرررلتكلو رررلمتكن لمرررلت ل رررو  ك تكن  لرررلتكن ا رررلل.تج رررلو توجلرررل ت نررر تاررر ت

ت(:1 لن لات)

 .كنولوجنجعللتكنامالل 

 .كنولل ت لن لملتا ت  اتكنومالتكن لللتع ت القتوج لاتكن لمل 

 .كنولوجنجعللتكن ل لل 

 sت

 .) للنلت اك للتلو ت ل لتل لمتكن لملتكنا و مللتجلمجاتنمولل ت  لتنو ملاتكنولم لت) لوجالتكنل ا ل 
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 ( منهج البحث1شكل )

 المقدمة البحثية:

ك رررو ل تكوو رررل تاررر تول لرررقتج رررل اتكناكلرررلتن لررر ت ررراتكنع لررر تاررر تاعرررل لتكنللرررللتعررر ت الرررقتك رررو  ك تكنولوجنجعلرررلت

جكنو رررجاتكنو ورررا.تنررر تللو ررراتكناعارررلا تاررر تول لرررقتج رررل اتنماكلرررلت رررات ررر أت ل رررو  ك تكنولوجنجعلرررلتكنل لثرررلتت لنا رررل ت

عمرررراتولجلمرررر تارررر تا وررررات ررررلواتا ررررو م تنم لمررررلتنا وررررات ررررلواتدرررر لقتنم ل ررررلتمررررل اتعمرررراتورررر جلاتكن لمررررلتعامررررلت

تجك و   تكماتم اتاو ل.

 

   Digital Technology أوال: التكنولوجيا الرقمية:

أدر للتت Digitalتفكلمه  ت.[1]تكنا دج ت لنولوجنجعللتكناماللتج اتكن لنلمتكنواتو كات ل لتكنع رعلتجكن جكلت لنامرل 

او كجنررلت عرر تدررولعلتكن ررلعلتكنامالررلتلاررلتأدرر  تك ررو  كا لت كاعررل تكنلررج ت عرر تك ررو  ك تت)كنامالررلل(ت رراتعررلن تكن ااعلررللت

ج  جاتولوجنجعلللتكنامالللت  تكناووعللتكنا و  الت  تكنللللتكنلجاللتجعو التأال تو اتكناعمجارللت  ال رلتا ر الت ر ت

كن ر التكناو جنرلتارلت ر تا تع رلالتعر تو ل لراتوراكنتكنرامال تدر اتججكلر  تجار ت ورلتعرل تأجمللتاوول للتكن دا.تجوم ت

ت.[4]كناد م ت)تاماات(تأ تكنع علتكنواتو كات لنو وللتكنامالل

ت

 Technology Definitionتعريف التكنولوجيا، 

ل  نرررلتن اك رررلتكن ورررج تكنو  ل لرررلت ررر تكن رررا تكن رررل ةتع رررا تكنوررر تت Technology ك ررروعااتادررر م تكنولوجنجعلرررل

وعرررا ت ل رررو  ك تكوو رررل تنرررم جكلتأجتكنررروا تكناررروم تنم لررراتجكن علنلرررلتنامرررل اتكنرررولل تكن لعلرررل  تاررر تأعرررات  ارررلت

. اررر تأ ررر تكنعولدررراتكن عارررلتنعاملرررلتكنو ررر  تكنعمارررات ررر ت رررواتكناعرررل لت] 1 [ا. لوررر ت امررراتع ررر تجأعمررراتل رررل لت

جاتكنو وررراتجتووالرررلتكناعوارررةت ررراتكنولوجنجعلرررل تللرررثتأو رررلتوعاررراتعمررراتكو رررو ل لتكن درررج تاررر تكنارررجكا تكناوللرررلتجكنو ررر

جول رررل تكووولعلرررلت  و رررل تأ لررراتكن ررراقتجألررر ثتكناعررر كل.تلارررلتأ تكنولوجنجعلرررلت ررر تكناعا رررلتكنعلارررلت ررر تاعرررلات

 نتكنعج الررررلتنماررررجكا تكن لالررررلتكنعارررراتكن  ررررايتارررر ت رررر اتكو ررررو  ك تكنو  ل رررر تنمع مررررللتجكن ررررجكول تجكن دررررل

 تجا كت] 10 [جكنال لرررلتجوالل لو رررل ت  ررر  تكنجدرررجاتانررراتو رررللملتع لررر لتا  عرررلتمرررل التعمررراتوعرررلجعتكنلررر ج تكن  لعلرررل

لرررل تكن لرررثتكنعماررر ت رررجتأ رررلتتكنو ررر  ت ررر  تكنولوجنجعلرررلت ررر تولجلررراتثارررلات ررر كتكن لرررثتانررراتارررجكا تجأع رررعلتمل مرررلت

لرررل تجكنولوجنجعلرررلتوررراثاتعمررراتللرررللتكوو رررل تج رررمجل ت ررر تلالوررر تجوو مررر ت رررل تنإل رررو  ك ت ررر تكنللرررللتكنعاملرررلتكنعما

 كنو جاتكنولوجنجع 

 أومالت للل كنولوجنجعللتكنامالل

 أومالتولل ت لولل ل

 أومالتولل ت لنوللل 

أومالتولل ت لنع علت
 كنل ا ل لل

   للت ا لل كنولوجنجعللتكن ل لل

 أومالتوجنل تكنل ا ل 

و  ل تكنالللتجكنو   لت
 جكنو ال 

 توفير الطاقة

 إكتساب الطاقة
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.تتجعمررراتكنعلورررمت] 2 [ا رررلو تجعامررر  تجنررر توررر  تنررر تا تكن ملررراتاررر تكنجمرررلتكنررر يتلاعرررةت لررر تانرررات  لعوررر تكوو رررلولل

لرررقتكناعارررلايت ررر  ت ررر اتكنثارررلاتوررروم نت ررر تأ توورررلنتكجنلرررلتكنوررر توررر اجتارررةتو رررلجتجاومجارررلتكنا رررلو تاررر تأعررراتول 

.تجأ لررراكتت] [6كناكلرررلتجا رررةتل رررل لتكن ل رررلتكن ك ملرررلت رررلنا وا تج ارررلتلل رررقتأللرررلت رررمجللتالعل لرررلتوعرررلاتكن ل رررلتكن لاعلرررل

 رر  تكنولوجنجعلررلت رر تاالا ررلتلرراجاللتنموجك ررقت ررل تكنرر كلتج ل و ررل تعمرراتدررعل ت لعلررل  تجو  رر  ت لوو ررل تل ررعات

ت.] [7ت و تجوم للتا. لو و ولالاتا جاللت كو تا ت  اتاوول تجكمةت لااتن  ا

 Concept of Technological Developmentتعريف التطور التكنولوجي 

لعرررا تكنو رررجاتكنولوجنرررجع ت اوررر تاا ررر كاتكو رررو ل لتاررر تكن لررراتكوو رررلو تنو جلرررةتكنارررل لتجا رررو  كا لت ررر ت  ارررلتكنعرررلن ت

.تتجكنورلررراتكنولوجنرررجع ت رررجتااعاجعرررلتكو واكعرررللتأجتكنوارررل  تكنع لررر لتكنوررر تو رررو   ت ررر تكووورررل  تت] 4 [ جكن  رررالل

جلواورررمتعمل رررلتو رررجلات ررر تعرررج لتجلالرررلتكناوررروج.تنررر ن ت ررر  تا ررر كاتكنعلرررل لت ررر تكن لارررلتكنو ولرررلت ررر تا ومررر تأو ررر وولت

لاثرراتا رر كاتكنو ررجاتكنولوجنررجع .تتجا رر كاتكنورلررات ررل تاررلت ررجتاوررلنت رر تلجاوررلت رر كتجاررلتلررل تاوللررلت ررلنات ت ررجتاررل

جاررر تكنعررر لات لنررر لاتأ تارررلتلررر ثت ررر تكنودررر تكنثرررلو تاررر تكن رررا تكنع رررال تج لدرررلت ررر تكنا رررةتكن لررراتاوررر تجارررةت

م ررجاتكن  رررالتكنل لرررالت رر تولوجنجعلرررلتكناعمجارررلل تلررات نررر تمررر تجدرراتانررراتارررلتلالرر تجدررر  ت اوررر تاثررجالات ررر تعرررلن ت

نا رررلو تلعواررر تعمررراتكنولوجنجعلرررلتكنوررر تول رررقتكنوللارررات رررل تاومجارررلتكنولوجنجعلرررل.تج ررر كتارررلت  رررةت م رررجاتعلررراتاررر تك

كنا وررات  رررلات لررر .تجو لررمتأ تكنوعالررر تكناررر لجاتل رررج تأ ل ررلتعمررراتاكنارررل لا تجكنوررر تواثرراتكنجلررر لتكن ل رررللتنم ورررل ت

جكنو رررلل  تج ل رررمتارررلتللورررلتاعلنعرررلتجواللرررمت ررر تكنجلررر ل تللرررج تواثلا رررلتعمرررات رررجكنتجا ت عررراتاومجارررلتكنا ورررات

ت] .5 [للاا لن

 Intelligent Information Technologyتكنولوجيا المعلومات الذكية، 

 ررر تورررج تاررر تكنو ولرررللتكنوررر تم رررالتلررر لثل تجو رررج ت ررر تكن رررلتتعمررراتومالرررللتجو  ل رررللتكنررر لل تكودررر ولع  ت

 التعمررراتجكنوررر تو ورررات ررر تكن رررلتتعمررراتاعا رررلتكنوارررل تكولدرررل لل تجكن ررر التعمررراتكنررروعم  تجالو رررل تكناعا رررلتأجتكن ررر

كو رررووول  تجكنلج ررر لتكن ررر للل تجومررر تكنرررولل تكنررر كو  تجكن ررر التعمررراتكنللررر تكنررر كو ت اع لرررللتجموورررلت ررر كت لررر تعارررلت

لم ررراتنورررلتاررر تا رررو  اتولوجنجعلرررلتكناعمجارررلل تاثررراتكنوعرررلالتكونلواجولرررل تجكنعارررلاتكن للرررل تجكنررر لل تكوعوارررلع  ت

ت.]  [1  ل نلت ل تلات ن ج  لللتجاعواعللتكناعا ل تجكنع مللتكن لللتكناو

 :تأثير التكنولوجيا على وظيفة وخدمات المبنى

Impact of Technologies on Building Function and Service 

لررراثاتكنو رررجاتكنولوجنرررجع تعمررراتكنا رررل اتكناوعم رررلت جمل رررلتكنا ورررا تجلررر ن ت رررلاتاومجارررلتكن ك تكنرررجمل  تنما ورررا ت

 رررل ت ررر كتكنا ورررا.تلارررلتأ تكنولوجنجعلرررلتوررراثاتأللرررلتعمررراتكنارررجاتكناوعم رررلتجااكلررراتاو رررل تكنا رررل تكنوررر تاررر تأعم رررلت

 لناوررلوتجكن لمرررل تلورراتو رررج ت ررر جا لت رر تكنل رررلمتعمررراتاررجكا تكن لمرررلتكن  لعلررلتجكنوررر تأدررر للتا رر  لت  عررراتكنو رررل ت

جعمرراتت تج لنوررلن تورراثاتعمرر تكنعلوررمتكناعاررلاي] 5 [كن  رراي تجكنورر توعوارر تعمل ررلت رر تكنو رراتجكندررولعلتج.لررات نرر 

كنعرررجك تكن ك ملرررلتنما وررراتكن رررلواتاررر تأومارررلتكنولللررر تجكنو الررر تجكنرررولل ت ررر تكولرررل لتج اعرررلتكنا ج رررلتجكنع رررعلت

.ت  ررر تأوللرررلتكنولوجنجعلرررلت لرررلاكلتع لررر لتنمادرررا تكناعارررلايتلوررراتل رررااتكنومرررل تكنا  ررر تكنررر يتت[7]تكنل ا ل لرررلت ررر 

كناعاررررلايتنعارررراتكنا ل  ررررلتكن عاررررلت ررررل تكنودررررال ت ررررلو تو  ل رررر .تج لنوررررلن تأجن رررر تكنرررر ل ت ل ررررلالج تكنا ورررر تت

ت.كناعالايتجكنومالتكنو ت و و   ت  تعاملللتكنوللل تأجتأعالاتكولل لتأجت.لا ل

 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

119 

 تأثير تكنولوجيا األنظمة على المباني

 Impact of Systems Technology on Building 

كنومارررلتجكنال لرررلتكنوررر توجعررر ت ل رررل تجكنررر يتوللاررراتولوجنجعلرررلتكناعمجارررللتجولوجنجعلرررلتكنارررجك تلودرررمت ررر تام رررلات

لعرررا ت لن ولرررلتكن للرررلتجكنررر يتلول رررقتاررر ت ررر اتكنومارررلتكن للرررلت  رررلاتعرررل .تجأ ا رررلت لنو ررر لتنما وررراتكنررر ل ت رررجتارررلت

 تجكناعواررررر لت  رررررلاتأ ل ررررر تعمررررراتولوجنجعلرررررلتكنررررر لل تت(sensors systems)لعرررررا ت اومارررررلتكو و رررررعلا

 ررروعلمتنماررراثاكلتكن لاعلرررلتأارررلت ررر   قتا رررلالتمررر تولرررج تل ا ل لرررلتارررث  تكندرررولع  تللرررثتأو رررلتوو لعررراتا ل رررالتجو

ج رر اتكو ررلالتمرر تو ررو   ت رر تكنررولل ت عولدرراتج ررمج تأوماررلتك ررا تلثلررال تأجت رر اجتكنل ررلتت ا ررراتنلعارراتعمررات

ت.ت[5]كو وعل لتكن مجلللت و   

ت

 ثانيا: التحكم بالطاقة من خالل األنظمة الذكية عن طريق توفير الطاقة.

 Energy management systemsأنظمة إدارة الطاقة، 

ج ررر تكنومارررلتكنا ررر جنلتعررر تو  رررل تا رررو   تكن لمرررلت رررلنا وا تجو ورررل تكو رررو   تعمررراتمررر اتكنللعرررل ت جك ررر لت

ل ل رررللتانللواجولرررل تجلررر ن تاررر ت ررر اتأومارررلت رررل التعمررراتكن ل رررلتكن ك ملرررلتو رررج ت و ررررلاتجا  رررل تأومارررلتكنو   رررلت

ت.[8]تجكنو ال تآنللت

لو تكنولل ت  لتا ت  اتأع علتا و علاتوعااتعمات و تجا. قتكولل لت اعا ت  جات:   LIGHTINGاإلضاءة  .أ 

 ج اج تكنا و   تج  ن توعااتعماتوج لاتكن لمل.

 .[2]أع علتا و علاتجاوم تنملاكالتجكن اج لتجاامللو تكنولل ت  تا ت  ات:  HAVC  التكييف .ب 

كنولل ت لن لملتنمع علتكنل ا ل للتا ت  اتاودلن لت ومل تا كالتتكن لملتنمع علتكنث لملتاثاتلو ت :  األجهزة المنزلية .ج 

 .[10])كنر لنلتجكن  ل ..انخ(

 الفوائد الناتجة عن تكنولولجيا األنظمة الذكية
Intelligent Technologies Benefits 

ت جكنوررر تلالررر تأ تووعكلررر ت علرررل لتااللولرررلتوللررر ت ورررل ت جتملارررلتأعمرررات ررر تكووورررل تأجت ررر تكن لارررلتكنواعلالرررلتنما ورررا  

 .كن ا ت  تكن ل لتكنالل لت  

كن ررر التعمررراتا كالتولرررلنل تكو رررو   تجكنرررولل ت ررر ت ررر اتكنومارررلت   رررو  ك تعررر كجاتعاولرررلتأ تأوررر تلعاررراتعمرررات 

 .كنل لمتعماتعج لتكن جك تكن ك م ت اماتكنوللنل 

 .تHVACلتجكنو   لتعلل لتكنعااتكنو رلم تنوع لعكلتكنوللل تجكنو جل 

ت.علل لتكنعااتكنو رلم تنع علتكوولالتا ت  اتكنو رلاتكناثا 

 Environmental Technology ثالثا: التكنولوجيا البيئية 

كنوجك رررقتارررةتكن ل رررلتجكو رررو كالتالورررلتأدرررل تاررر تأالرررل تكنعارررلالتكناعلدرررالتجاررر ت ورررلتلولررر تكن ررر مت ررر توجعررر ت

 ررر تول لرررقتا رررل وتكنل رررلمتجكو رررو كال.تج نررر تنو ررر ل تكنلمرررجاتكن  لمرررلتنمادرررل اتتكنولوجنجعلرررلتكنل لثرررلتانررراتكنا رررل ال

.تجعمررراتاأتت ررر اتكناررر   لتكن ل لرررلت]7[نمولرررجم تج لدرررلتكنارررجكا تكناوعررر  لتجكنومل رررلت اعررر  لتاوجكعورررل كن ل مرررل

ت. جتأعالتكن لمل تجكنو توجلل لت لالتلم 

 

ت



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

120 

 الطاقة:

كن لل ت عاا)و ل (تال تجوعا تأللرلت او رلتمر التكنارل لتعمراتاع رل تمرج تمرل التا تكنوعال تكن ل  تنم لملت جتكن  التعمات

.تجادل اتكن لملتاوع  لتلالتأو تلال توجنل  لت  اقتا وم رل.تلارلتأ تكنا رلواتكن رلوللتألر تأ ر ت]6[عماتاوعلعتعااتاعل 

 رل تكن لارلت ر تا رواكولعلللتا رو   تالوللعللتكوو ل تنل تا رو   تكن لمرلتأثورل تكو رو  ك تكنلرجا تنما ورات رجتألر تكنو

ج لنورلن ت  ور تار تت.كنع رعلتكنل ا ل لرلكنالا تكن ل  تنمللللت)كن لمل(ت جك ت  تعامللتكنو جلرلتأجتكولرل لتأجتلور ت ر ت

كنلاجايتكنجمج تعمات  اتكنا لملتا تكج تلوات توو لم تكنعال تللثتأ تكنا لو تكن لوللتلال تأ تو رل  ت  رلاتل لرات

 لل ت ن تلل عكتمجللتعماتأ ت لالتم رجات ر اتكنوجعلرلتت .[11]اعلنعلتكناولو تجألللت  ت   تاع اتا و   تكن لمل  ت

ا تكنولوجنجعللتا تأومالت لللتج  للت ا للتللثتوعو اتأل تكناا تجكنلمجاتكنو توععاتكنا رل تاا ر كتنم لمرل.للثتأ ت

جأومالتكن  للتكن ا للتلو تار ت  ن رلتالو رلمتكن لمرلتجا كتور تا رو  ك تتكنومالتكن لللتوج اتكن لملتا ت  اتكنولل ت  ل 

كنومررلال ت لنا ررل تلولررجاتانرراتا ررل ت)درر ا(تكن لمررلت.للررثتأ تا ررلملتكن لمررلتأدرر للتولورراتاأتتمل اررلتكناجلررجعللت

كنعمالرل تج ر أولتتجكن اجلللتكنو تلو تاولم و لتار تأعراتالعرل تلمرجاتن رلت ر تكناراوااكلتجكناومارللتكن جنلرلتجكن اك رلل

.تجار تت]10[و اةتكج تع تا لو تور توا رل تكن لمرلت ل رلتجودرا تأ ل رلتعمراتأ ر ت ر كتكنالر  ت ر تكوعو رلات  رلاتل لرات

كناال تأ تو  أت  اتكنا ل التنلاتكنعالتكنعلناللتنم لملتجكن ل لتعماتكن جات   متكنو   تكنولوجنجع ت  تاعلات   تكن لملت

 [11].  كنا و مللت  تكنا لو 

كن لمرررللتكن  لمرررلتجكنومل رررلتجكناوعررر  لتجكنوررراتوجعررر ت ررر تكنع لررر تاررر تكنمرررجك اتكن ل لرررلتكن  لعلرررلتلرررو تالو رررلمتكن لمرررلتاررر ت

كنالل رررلت ورررلتاثررراتكن ررراتتكنالرررلنتجكنالرررلاتجاررر ت ررر اتكن لمرررلتكنلاكالرررل.تجكن ررر مت ررر ت مرررمتكوعوارررل تعمرررات ررر ات

ا ررروو ل  ل تنلررر ت نررر ت لولرررل لتانررراتكنل رررلمتعمررراتكن ل رررلتكنادرررل ا تنرررلتت  ررر تل رررمتكنارررجكا تكن ل مرررلتنمولرررجمتجعررر  ت

جلالررر توجنلررر تكنل ا رررل تاررر ت ررر ات.تاررر تكجثرررلاتكنلرررلالتكنولوعرررلتعررر تا رررو   ت ررر اتكن لمرررلتكنوررر توررر توجنلررر  لت رررلن ل 

 ارررجتأنرررجكنتكن  لرررلتكنل اجلرررج للت)كن جوجخجنولرررل( تاررر ت ررر اتأ رررعلتكن ررراتتجاررر تثررر تا رررو  كا لت لنا رررل .تجاررر ت

 تأ رر ك تكنل ررلمتعمرراتكن لمررلتجو وررل تجوا ررل تا ررو  ل لتل رر  ت عاررلتأللررلتناومجاررلتكن لمررل.تج لنوررلن تعلوررمتآ ررات رر 

لورلرررراتا  ررررج تا ررررو   تكن لمررررلتكنل ا ل لررررلت رررر تكن ررررل تجودرررر  ت رررر ن ت كلت عرررر تلل ررررقتأ رررر ك لتا ررررواكولعلتوعررررلات

ت.ت]5[كن ل ل

 

 : Energy efficiencyكفاءة الطاقة، 

أدررر  تكولولرررل تانررراتا رررلو تا ودررر لتكو رررو   تنم لمرررلتأجتاجنررر لتنم لمرررلتا تأالررر ت نررر تارررةتأعارررلتكن لمرررلتكنعلنالرررلت

ج   رررو  ك تومررر توللررر تنمرررولل ت ررر تأع رررعلتكنا ورررات للرررثتو مررراتألارررلاتكنع رررعلتاررر ت ررر اتا رررو  ك تتتأاررراتلررراجاي.

وجنلررر ت لمررررلتجكو ررررو ل لتاررر تكن لمرررلتكناوعررر  لتاثررراتكن لمررررلتكن ا رررللت ررر تت.ومررر تلل ررر للت كلتا كالتأ لررراتنم لمرررل

ج ررر اتكنالرررلج لتكناوعكلررر لتنملدرررجاتعمررراتكنلررر تت.  ررر  توررراال تالوللعرررللتكنا وررراتاررر تكنو   رررلتجكنو الررر تجكولرررل ل

كن وررراتاررر تا رررو   تكن لمرررلت ررر تكنا رررو  ا.تجوم ررراتكنولمرررل لتنما رررلو تكنادرررو لتعمرررات اعرررلتاررر تكنررر لل تأوررر تلالررر ت

لنا رررلو ت ررراتمررر تلدررراتكناررراتألللورررلتانررراتولجلررراتكنا وررراتاررر ت  ن رررلتول لرررقتاو  رررل ت ررر تاعررر  لتا رررو   تكن لمرررلت 

ت.[12]اووعلتنم لملتجنلتتا و ملل

 Renewable Energy  الطاقة المتجددة

 رررر تومرررر تكنادررررل اتكن  لعلررررلتكناوللررررلتنوجنلرررر تكن لمررررلتجوو رررر ت ل  رررروااكاللتج تووعررررا تنمولررررجم تللررررثتا تأ رررر ت

 ]12[لتعماتكن ل ل. الو لتكنوع  تجال ج للتكجثلاتكن م للتكنولعالتعو 
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 لن لمرررلتكناوعررر  لت ررر تومررر تكنوررر تولدررراتعمل رررلتاررر ت ررر اتولرررلاكلتكن لمرررلتكنوررر تلولرررااتجعج  رررلت ررر تكن  لعرررلتعمرررات

لرررر ن توعورررر تا لن لمررررلتكناوعرررر  لاتكنل ا ررررل تكنورررر تلررررو توجنلرررر  لتارررر تكن رررراتتجكنالررررلنتجكنلومررررلتت.ولررررجتوم ررررل  تج جاي

ج تكنللررررررجيتجكن لرررررر اجعل تكنا ررررررو ا تارررررر تكنادررررررل اتكنللجلررررررلتجكنلرررررراكالتكنعج لررررررلتجكنال لررررررل تجلرررررر ن تكنجمرررررر

تت]14.[كناوع  ل

 رابعا: التحكم بالطاقة من خالل أنظمة الخاليا الشمسية عن طريق إكتساب الطاقة.

وعو ررراتكن ررراتت ررر تكنادررر اتكنا ل ررر تنلثلررراتاررر تادرررل اتكن لمرررلتكناجعرررج لت ررر تكن  لعرررل تو رررو   تكن لمرررلتكن ا رررللت

( تج ررر كت("Photovoltaic Cells "PV ا ل رررالت ررر تاوورررل تكنل ا رررل تا ل رررالتعررر ت الرررقتكن  لرررلتكن جوج جنولرررل

)  لرررلت ا رررلل(تكنادررروعلتاررر تارررجك ت)ك ررر لاتكناجدررر لتللن رررلمللج ت كنومرررل تع رررلالتعررر تاعاجعرررلتاررر تكننرررجكن

جكنعاارررلولج تج.لا رررل(تن لكن ررر التعمررراتكن لرررل ت عاملرررلتكنولجلررراتكنل اجلرررج   تأيتولجلررراتكو رررعل تكن ا ررر تا ل رررالت

ولم رررلتكن لمرررلتكن ا رررللتجوولعرررلتنو رررجاتكنو ولرررللتكو  لرررلتولم رررلتاوورررل تكن لمرررلت ادررر للتت]15[انرررات لمرررلتل ا ل لرررل.

 رررروولتانرررراتودرررر ت ج اتأااللرررراتنلرررراتللمججك / ررررلعل تج نرررر تل ررررمتوررررج تكنو ولررررلتكنا رررروعاملتت14وورررراكجنتارررر ت

 ا ررراتجكناجمرررةتكنعراك ررراتكنررر  تو رررو   ت لررر تجلررر ن تلعررر تجلررر لتكوورررل تكن لمرررل.تج ت ررر ت ررراتأ تورررجك اتكو رررعل تكن

 ررراتكناو  رررلتكنعا لرررلتلورررل تكو رررو ل لت  رررلاتأ لررراتاررر تكن لمرررلتكن ا رررللتجل مررراتولم و رررلت  رررلاتجكلررر  ت للرررثتودرررلات

جارر تكناثمررلتعمررات نرر ت جنررلتكن اورررلاتجكنورراتنرر تومعررمت جاتل لررات رراتكنعدرراتت.]13[اول  ررلتنموررجك تكنو مل لررلتنم لمررل

لرررثتأعمورررلتأو رررلتك رررو لعلتأ تووررروجت ررر اتعرررل تكندرررولعا تأدررر للت جنرررلتاك ررر لت ررراتعدررراتكن لمرررلتكناوعررر  ل.تل

%تاررر تاعارررلناتكن لمرررلتكنل ا ل لرررلتنررر ل لتعررر ت الرررقتكن لمرررلتكناوعررر  ل.تج نررر ت وارررجت ا ررر كات52ارررلتو ررر و تت2010

 تارررلتجلرررع لت ررراتادرررل تكنررر جاتكناك ررر لت رررات2005%تاوررر تعرررل ت28

لثررراتاررر تأ(.تSmart Gridاعرررلاتو رررجلاتكن ررر للتكنل ا ل لرررلتكن للرررل)

لت100  تاررررا اك  تك ررررواكولعلللتالملررررلتو ررررا تك عواررررل ت جنررررلتأمررررا 

 تلررررل تنرررر تولرررر تت2005عمررررات لررررلاتكن لمررررلتكناوعرررر  ل تا لاوررررلت عررررل ت

لتاثررررات رررر اتكن لل ررررلل تأ رررر  ت نرررر ت رررراتت55 ررررج ت  جنررررلتمرررر تأمررررا 

او  ررررل تولم ررررلتدررررولعلتومرررر تكناررررجك تجكناعرررر كلتجكنورررراتورررروجتعورررر ت

مررراتولرررجتكو  رررل تولم رررلتاوورررل تكن لمرررلتكناوعررر  لتجكوو رررلاتك رررو  كا لتع

 ]13[(.2أج ةتلالت لن لاتام ت)

ت

ت

ت

 (  SMARTHEMSنظام التحكم بالطاقة )

(.ت ر كتكنومرل تHEMSكنولل ت لن لم تع لااتع تو جلاتكنا لواتكن لوللتت وع لع لت ومل تا ل راتو كالتكن لمرلت لنا رل ت)

جكنا عور ت و ر لتارةتكن لمرلتكنا رو مل تاثراتل لاتكن لملتكنا و  ا ت لنا لواتكن لولل.ت  جتلل رمتجلعرا تكن لمرلتكناجنر ات

كولل ل تالل للتكن جك تجكنع علتكناوعنللت تجعااتو لالاتنم لم تكنا و  ا .ت لولل لتكناتكنولل ت ومل تك و   تكن لمرلت

تكنلم تعو توعلجعكن لم تكنا و مل تج ن تع ت القتورللات اعلتكنلاكالت وللل تكن جك تأج

(  يوضح أكبر شركات إنتاج الخاليا الشمسية 2شكل)
حسب جنسياتها وحصتها من السوق حسب تقرير 

REN21 العالمى الخاص بالطاقة المتجددة والصادر  

(.17 ، صفحة2011)المستقبل، 2010عام   
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كنر يتلولرا تتAiSEGارةتت SMARTHEMS,TMنجللتكناو  لل.ت لولل لتانات اجتومرل تا  ل تكناع كلت كلتكنج

 مررقتجو ررعل تكن لمررلتجكنارراو  ت لن ولررلتكنولولررلتنومارر تكنا ررل تنلرراتا ررللاتاارر ك كلتكن لمررلت رر تكنا ررل  تنررلتت  رر ت رر ت

ت(.3كنجمللتكنعل للتجنل تألللتأثول تلل لتكن جكاوتلالت لن لا)

لتج جتع لالتع ت مللتدرلالتكنلع تجا تكن  اتعماتكن مللتو عل تكن لملتجل و   ت  لالللتألج تأالتومل تو عل تكن لم

نلثلج تنو عل تكنل ا ل .ت  اتو ع تكنل ا ل تنل تا تكن لملتكنو تو تاو لا لتار تكننرجكنتكن ا رللت لنا رل ت ر اتكنو رلا ت

 (.4لالت لن لات)[13] كن  لعللألل تا تكن لملتكنا عو تأثول تكنلجكاثتت3جل   تالتلداتانات

ت

 

 )على اليسار(   AiSEGوحده  3شكل 

 اليمين(، )على الطاقة قياس ووحدة

 بنظام خلق وتخزين الطاقة للمسكن AiSEGطريقة ربط  4شكل 

 الطوارئ. حاالت أثناء الطاقة من الذاتي واالستهالك الخلق ليحقق

 HTTP://PANASONIC.NET/ES/SOLUTION-WORKS/HOUSEENERGY : المصدر

ت

ت لن للا) ت لن لملتجو عل تكن لملتلال توملااتكنولل  تا و  ك  ت لنلل ل تو  تكن للل ت اال تا  ت5 6   تا لولت جعل لجك  )

كن لملتكنعك  لت ت(تنما لولت تللثتوال تكنا لال تو ل اتCEMSاناتومل تا كالت لملتكناو   ت)  لنا و    كنومل تكن لن

تجك  وعل لت لوللعلو لتا تكن لمل تجوو ةتكوعل للتك و  ك تكناعواةت  تاللجنلتولجتكنل لمتعماتكنل ا ل ت.

تت

 خلية تخزين الطاقة 6شكل  مدينة فوجيساوا الذكية باليابان 5شكل 

تhttp://panasonic.net/es/solution-works/HouseEnergyالمصدر : 

 

 :خصائص الطاقة الشمسية

 :ووالعتكن لملتكن ا للت لنع ل تا تكن دل نتأ ا لتالتلمات

 . لنا ل كنولل ت اتكن لملتا ت  اتو ملاتع  ت لعللتكنعااتنمع علت -

ورررج اتادرررل اتكنارررل تكن ل ررر  ت لن لمرررلتكن ا رررللت لمرررلتومل رررلت تلوررروجتعررر تاوولع رررلتجك رررو  ل لتومرررجثتج رررجتارررلت -

 .لل   لتجلعلت لدلت  ت  كتكناعلا تج لدلت  تماتوعكل تل لتج  جالتكنا للاتكن ل للتكنو تلعا  لتكنعلن 

االلولرررلتاو رررل تكنا رررلالةتكنا رررو كالتكنوررر توعو ررراتادررر اكتاوعررر  كت.لررراتمل ررراتنمولرررجمتج ررر تا ل ررراتاارررلتل ررر ات -

 .وعوا ت  توم للتكلوللعلو لتا تكن لملتعماتكن لملتكن ا لل

http://panasonic.net/es/solution-works/HouseEnergy


 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

123 

عرررر  ت لررررج تكن لمررررلتكن ا ررررللتن ررررل التكنرررروم تكن لل ررررللتجكن جنلررررلتجكنالالررررلتكنورررر تمرررر تولرررر تارررر تكنوج ررررةت رررر ت -

 .ك ور اتأيتلاللتاو ل

ولجلم ررلتعمرراتأ ررللاتكن لمررلتكنا وم ررلت رراتعمررات رر لتتوررج اتكن لمررلتكن ا ررللت رر تعالررةتكناررلل تجلرر كتعرر  تكعواررل  -

ت]14[كو عل تكن ا  تكنجكا تاناتكنا  تاالتلععم لتمل ملتن  ور ات  تأيتالل .ت

 

 الميزة التنافسية لمصر والشرق االوسط في مجال الطاقة الشمسية. 

عماتا وج تكنعرلن ت ر تاعر  لتك  رعل تلوالعتكممل تكن اقتك ج  ت لجو تلا تو لقتعراكت  ت جتا تكنو لمللتكنعمات

  تكوول ت لملتا تواللعتك علتت٢ل تت٠١أ تك ور اتا لللتو مغتتكن ا  تعماتا كاتكنعل  تجم تأم الت اك لتاو ددل

املرج ت االرات وراجات روجلل تنارلتوو ر ت٠٢كن اتت  تادات او  لتكندلاك تكنرا للتوعل اتكن لملتكناوجن لتا تكوول تولجت

ت ل تاع اتو عل تكن لملتكناوجن لتا تك علتكن ات ( 3ا تكاو ل تاع  لتك  عل تكن ا  ت) لاتام تت  تكناو  ل

 ر ات ر جاتكن رولت لناو  رلت ل روثول ت ر ايتت%100ا ت  اتال للتكن لملتكنلاكاللتكن ا للتلداتأعمراتار  تنر تت

كن ا رللت ر تكنووالرلت تولرل تور لاتا لاورلتتجا.ر ت نر تك تك تاومجارلتك رو  ك تكن لمرل%.ت85لوللاتج  اكلات لرو   تكنرا

 لنع ل تا تكن جاتعماتا وج تكنعلن  ت ل وثول ت ع تكنا اجعللتدرلالتكنلعر تالر ج لتكنوراثلا تج رجتارلتلو مرمت راعلت

 ع ت جاتاو  لتكن اقتك ج  تنو و تك واكولعللتجكلللت  و  ك تكن لملتكن ا للت لل لتا وجللو ل تنالتنر ن تار تأ الرلت

 ]8[رلت  تكنوواللتجكنل لمتعماتكناجكا تكن ل لل.ت لن

ت

 ( معدل االشعاع الشمسي 3شكل )  Wh/m²/y بمنطقة الشرق األوسط والشمال االفريقي.

www.dlr.de/tt/med-csp : المصدر 

 مكونات نظام الطاقة الشمسية:

 لمرلتل ا ل لرلتج ر اتك نرجكنتاجعرج لتك نجكنتكن ا لل:ت  تع لالتع تأنجكنتوعااتعمراتولجلراتكن لمرلتكنلرج للتكنرات -

  جنلتت24 جنلتكجت12أج  جنل 6 ا للاتجأوجك تُا وم ل ت  عو لاتكو لتاال تك تولج ت

كن يتل و   تار تكعراتوث لرلتك نرجكنتكن ا رللتجلعو رات ر كتك  رلاتا ر تعر ك ت  عو رلاتك تار ت  نر تلرو تتك لاتكنوث لل: -

ت.ول ل تعكجللتكنالاتجك وعلاتكن لنت  ل

 لعااتعماتث للتم التك نجكنتكن ا للت اتللنلتكو  ل تكن اتتكجتااو لع ل.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوم تكن ل :ت -

كن  لاللل:توعااتعماتو عل تكنل ا ل ت  اتكنو لاتجك و  كا لت لنملاتجوولااتكنو عل تجكنو الغتن واكلت جلملتودات -

نل تلال تك و  كا لتل عل لتو جلات كن  لالللتكناجعج لت  تكن للاكلت لو لتووم ت  اعلكناتع اج تعلالتجعماتعلتت

 نما م للتك نلواجوللتج اتللنلتك و  ك تكن لملتكن ا للتنإلولالتج ع تك ع علتكناوعنلل.

 ل و   تنو رلاتكنع علتكناوعنلل.تل ج ت ولجلاتكنوللاتكنا وااتكناتوللاتاووج تتالجاتكنوللا: -
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 :وفيما يلى بعض االمثلة لمبانى سكنية تحتوى على نظام الطاقة الشمسية
 

ت( يوضح بعض االمثلة لمبانى سكنية تحتوى على نظام الطاقة الشمسية1جدول ) 

 

 

 

 

First LivingHome  Model مسكن

Home 
تVision  مسكن  الرؤية  Heliotropمسكن عباد الشمس 

ت  Ray Kappyكناعالا :

  ت-كناعالا ت:

Flemming Skude and Ivar 

Moltkeت

كنا و تتكناعالا تاجن تت-كناعالا ت:

جكنا و تتكوو ل ات:تتRolf  Dich لشت

تAndreas Wirth أو اتتجلاثت

ت 1994:تت1990تتتت-ولالختكنوو ل :  تت2006ولالختكنوو ل ت:ت
و تكووو ل تا ت ول  تعل تتت-ولالختكنوو ل :

ت 1994

 , Santa Monicaاجمةتكنا واتت:ت

California , USAت

تكن والا تت-اجمةتكنا ل ت:

Danish Institute of Technology 

(DTI) 

تأنالوللت– اكل جاستت-اجمةتكنا ل ت:

Freiburg- Merzhausen -

Germanyت

First LivingHome  Model مسكن

Home 
ت Vision  مسكن  الرؤية  Heliotropمسكن عباد الشمس  

 الضوئى اإلكتساب

للمرررجتجكل/ رررلعلت2.4كنومرررل تكنلرررج  تلوررروجت

%تا تالوللعرللت75:ت60ج اتول اتلجكنات

.تلررررو تكنررررولل ت[14]كناوررررعاتارررر تكنل ا ررررل ت

 لن  لررلتكن ا ررل ت  رر  تكناوررعاتنمررولل ت ررات

الررراتكننرررجكنتوعرررلاتأ رررع تكن ررراتتنملدرررجات

عماتأل اتم اتا تكن رعلتكن ا رللتجولجلم رلت

تن لم تل ا ل لل.ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

(الخاليا الضوئية على سطح 9)شكل 

 .[19]المسكن

ت

 الضوئى اإلكتساب

للدررراتكنا وررراتعمررراتاعمررر تكنل ا رررل تكنوررر ت

ارر تكن  لررلتكن ا ررللت 2 40للولع ررلتارر ت

 12Vكناجعررج لتعمرراتكن رر  تجودرراتانررا

DC " ات رر تعالررةتأولررل تكنا ررل ت تأاررلت

كن رررلمات لا ررر تاررر ت ررراللتكنل ا رررل تجل ررر ات

لعرل اتلرجكن تللمرججكلتأ تارلتت200 لجكنات

ت .٪تا تك  و   تكنلم 10

[12] 

( األلواح الشمسية بالناحية 8شكل)

 [18].الجنوبي  للفيال

ت

 الضوئى اإلكتساب

وارررررلت ااعرررررلتتاعاجعرررررلت  لرررررلتلرررررج للتتتت

ت54ألل للتتا تكن لمللج تتكن مجاللت ا رلللت

عماتكن   تنوو ةتكن اتتعمراتالرجال تت2 

كنا ررل تومرل توو ررةتلعارر ت  ررلاتا ررو اتعرر ت

للمرررججكلتجل ررر اتت6.6جوعاررراتعمررراتاوورررل ت

للمررججكلت.تأاررلتت9000ك ووررل تكن رروج تن ررلت

 لنو ررر لتن رررل  تكنل ا رررل تلرررو ت لعررر تنم ررر للت

 و تتكن عاتكن يتلو ت اكا لت  ت تارلتلععرات

كن رر للتع ررلعت

و ررعل ت عررلات

 رررررررر   تارررررررر ت

كن  لالرررررررررللت

 [12]كنث لمل.

ت

ت

 

(الخاليا الضوئية على سطح 7شكل )

 . [17]المسكن
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خامسههها: حالهههة دراسهههية يهههتم فيهههها حسهههاب الطاقهههة المسهههتهلكة وحلهههول للهههتحكم بهههها لتقليهههل التكلفهههة 

 )فاتورة الكهرباء(.

جا ررر ختجاررر ت ررر اتت.ا رررلتورررج تج.ا رررلتاعل رررلتجا رررو  لاتجلارررل ت2(تالجوررر تاررر تعررر  ت2 170اثرررلاتنجلررر لت رررلوللت)

(تتوررر ت2 ررلولالجتكنلرررجااتن رررلتتنعررر  تكن رررلعللتكنا رررو   ت  رررلتكنع ررعلتجعررر   لتجكن ررر التكنل ا ل لرررلتن رررلتلارررلت لنعررر جات)

تل لمتكنولم لتل مت عاتوعا لتكنل ا ل تكنللنلل:

ع  ت لعللتتم التكنع لعتع  تكنع علتك  تكنع لع

تكنعااتلجالل

ت لنللمججك /لج تكن لملتكنا و مللتلجالل

جل كلتكلل لت

LED 

ت0.66ت6ت11ت10

ت26.48ت8ت1655ت2تكنوللل 

ت12ت24ت500ت1تكنث عل

ت0.075ت0.25ت300ت1تكن   

ت0.2ت0.50ت400ت1ت جلما

ع  ت لعللتتم التكنع لعتع  تكنع علتك  تكنع لع

تكنعااتلجالل

ت لنللمججك /لج تكن لملتكنا و مللتلجالل

ت0.6ت0.50ت1200ت1ت. لنل

ت0.7ت0.50ت1400ت1تكن  ل 

ت0.5ت0.50ت1000ت1تالجكل

ت0.68ت6ت20ت1تااجللتاوو مل

ت0.2ت4ت50ت1ت متوجم

ت0.4ت0.25ت1600ت1تكنالو ل

ت0.75ت5ت150ت1تومل علج 

ت43.245تاعالناتكن لملتكنا و مللت اتكنلج 

ت1297.35تاعالناتكن لملتكنا و مللت اتكن  ا

 

 لعدد األجهزة الكهربائية المستخدمة بالمسكن وعدد الساعات لكل جهاز على حدا . ( يوضح السيناريو اليومى2جدول )

 

 :لكل جهاز بالمعادلة التاليةتم حساب الطاقة المستهلكة فى اليوم 

 كن لملتكنا و مللتلجاللت لنللمججك /لج =تع  تكنع علت*تم التكنع لعت*تع  ت لعللتكنعاا.

 ت ت= ت لنللمججك /لج  تكولل ل تنجل كل تلجالل تكنا و ملل ت)10){كن لمل ت* ت)ت11جل كل( ت* =تت1000/} لعلل(6جكل(

تللمجتجك /تلج .ت0.66

 (8*ت1655*2كن لملتكنا و مللتلجاللتنموللل ت لنللمججك /لج =ت/)للمجتجك /تلج .ت26.48=تت1000 

 (=24*تت500*تت1كن لملتكنا و مللتلجاللتنمث علت لنللمججك /لج ت/)للمجتجك /تلج .ت12=تت1000 

    للمجتجك /تلج .ت0.075=تت1000(/0.25*تت300*تت1 لنللمججك /لج ت=)تكن لملتكنا و مللتلجاللتنم 

 (=0.50*تت400*تت1كن لملتكنا و مللتلجاللتنم جلمات لنللمججك /لج ت/)للمجتجك /تلج .ت0.2=تت1000 
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  للمجتجك /تلج .ت0.6=تت1000(/0.50*تت1200*تت1/لج ت=)كن لملتكنا و مللتلجاللتنمر لنلت لنللمججك 

 (=0.50*ت1400*تت1كن لملتكنا و مللتلجاللتنم  ل ت لنللمججك /لج ت/)تللمجتجك /تلج .ت0.7=تت1000

 (=0.50*تت1000*تت1كن لملتكنا و مللتلجاللتنمالجكلت لنللمججك /لج ت/)تللمجتجك /تلج .ت0.5=تت1000

 للمجتجك /تلج .ت0.68=تت1000(/8*تت85*تت1جللتاوو ملت لنللمججك /لج ت=)كن لملتكنا و مللتلجاللتناا 

 (=4*تت50*تت1كن لملتكنا و مللتلجاللتن متوجمت لنللمججك /لج ت/)للمجتجك /تلج .ت0.2=تت1000 

 (=0.25*تت1600*تت1كن لملتكنا و مللتلجاللتنمالو لت لنللمججك /لج ت/)تللمجتجك /تلج .ت0.4=تت1000

 تللمجتجك /تلج .ت0.75=تت1000(/ت5*تت150*تت1كنا و مللتلجاللتنمومل علج ت لنللمججك /لج ت=)كن لملت

 :[20]حساب قيمة الطاقة المستهلكة فى الشهر

 عول ل.ت1881.2ماشت=تت1.45*1297.35كنولم لت لنعوللت=ت -

 أوال :حساب قيمة التوفير فى الطاقة المستهلكة باستخدام األنظمة الذكية.

 ل رررو  ك تكنومارررلتكن للرررلت لنا رررل تلرررو تورررج لاتكن لمرررلتكنا رررو مللتكنا ررر الت ررر تكنولللررر تجك لرررل لتجكنع رررعلتكناوعنلرررلت

ت.(Ashour, 2006, p. 226)%تت  و رررلنت رررلعللتكنعاررراتج جالتكنو ررررلات40 ررر تكنا رررل تجكو لدررر لت و ررر لت

ل ورررانتا رررو  ك تأع رررعلتا و رررعلات عالرررةتكن اك.رررللتنمرررولل ت لن لمرررلتجكنعررر جاتكنورررلناتلجلررر تورررج تأع رررعلتكو و رررعلات

ت(.2نلات اكستلالت ع جات)

 ( يوضح نوع أجهزة اإلستشعار المقترح إستخدامها لكل فراغ3جدول )

ت

ت لت.جا تكنع جاتولول تأا علتأع علتا و علاتنإللل لتجع لعل تا و علاتوللل تجالل

ا ررر كاتكنورررج لات ررراتجتللمججكل. لعل/ ررر ا.ت1297.35اارررلت ررر قت ررر  تكن لمرررلتكنا رررو مللت ررر ج تك رررو  ك تكنومارررلت=ت

=تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت2.5/ت1297.35%تج ررررر ن تولرررررج تكن لمرررررلتكنارررررج ااتكناوجمعرررررلت عررررر تا رررررو  ك تكنومارررررلتكن للرررررلت=تت40كن لمرررررلت

تتللمججكل.ت لعل/  ا.ت518.94

ت778.41=تت518.94ت-ت1297.35تكنا ررررو مللت رررراتكن رررر ات عرررر تا ررررو  ك تكنوماررررلتكن للررررل:ل ررررلمتملاررررلتكن لمررررلت

تللمججكلت. لعل/  ا

ت

 .[20]م 10/7/2018( سعر تعرفة الكهرباء حاليا بتاريخ 10شكل )

تكوعالناتا  ختلال تا و  لاتاعل لت.ا لتوج ت2توج تكن اكس

ت4ت ت ت ت تتا و علاتالل لتتأع عل

ا و علاتوللل تتأع عل

تجالل ل
 ت2تتتتت
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ت105عول لت+تت72ما ل(ت=تت70×تللمجتت150ما ل(ت+ت)ت36×تللمجتت200)تللمججكل=ت350لواتكنولم لت لنعوللت -

تعول لت177عول لت=ت

 .عول لت447ت=ت270+177(=تما لت75*ت300+ت)177=تتتللمججكلت650لواتكنولم لت لنعوللت -

 عول ل.ت620.35ما ل(=تت135*ت128.41+ت)تت447=تتتللمججكلت778.41لواتكنولم لت لنعوللت -

تعول ل.ت1260.85=تتعول لت620.35ت-تعول لت1881.2التو توج لاات اتكنولم لت=ت -

ت.عول لت15130.2ت=12*1260.85وج لاات اتكن ولت=تكنا مغتكناوجمةتأ تلو ت

 ]16[:ت ج اتأااللاتلالتلمات3000و مغتملالتكنومالتكنا وانتا و  كا لت لناثلات

  ج ات.ت1220  لللتكوودلات -

ت1780$ت(توللرررررر تولللرررررر ت=ت886عات+)ت2(تنجلررررررلتا ررررررلول ت5$*82(ت+ت)4$ت*121جلرررررر لتوللرررررر تالررررررل لت) -

ت ج ا.

تلو تك وا ك تملالتكنومالت  اتث ثت وجكلتج ا لتك  ا.تعول لت15130.2جا ت  اتالو توج لاات  اتكنعل تجملاو ت

 

 ثانيا: حساب قيمة التوفير فى الطاقة المستهلكة باستخدام الخاليا الشمسية .

 PVWattsوررر تل رررلمتاوج ررر تاوورررل تكنل ا رررل تاررر تكناوررراتكناا رررةت ررراتكنلرررج تجكن ررر اتجكن رررو ت جك ررر لت اورررلاجت

Calculatorج  ررر كتللرررج تاوج ررر تاوورررل تكنل ا رررل تاررر تكناوررراتكناا رررةت ررراتكنلرررج ت=ت (.9لارررلت رررجتاجلررر ت لن رررلات)ت

 .ت(NREL)للمججكلت/لج تت5.6=تت67.339/12

 2 ت8و ال لتت2 ت7.7=تت5.6/تت43.245للمججكلت/لج ت=تتت43.245 تكنا لللتكنا مج لتتنوجنل تج  ن ت  

  [21]عول ل.ت5300=تت ا ت6× 986 × 1634جكلتج ا عل تت265للثت عاتكن مللتكن ا للتم الت

ج   كتولول ت ا لت  للت ا للتت2.8 مللتت4.96(ت=ت0.986*تت1.634/ت)ت 2 ت8ود  تع  تكن  للتكنا و  الت=ت

تعول ل.تتت26500  لالت

تل لمتع  تكن  لاللل:

تو تا و  ك ت  لاللت لناجكد للتكنولنلل:

ت جنلتتتتتتت24%تتتتت تومل تكن جنل=ت50%تتتتت تو  لتا اكستكن  لال =ت90 علنللتكنالجا=ت

تأا لات لعلتتتت.ت150 تكن  لاللت=ت جنلتتتت تلعت12 جنلتكن  لالل=ت

تجكل.ت47005.43) علنللتكنالجا(=43245/0.92ك لولل تكن عماتكنلجاا=ت

كا لراتت979.28 جنرلت=24جكلت/ت23502.72)و ر لتا راكستكن  لالرل(ت=تت0.5*47005.43ل لمت ور تكن  لالرلل=ت

ت لعل

ت  لاللت2كن  لالل(ت=ت) جنلت12)ومل تكن جنل(ت/ت24ع  تكن  لالللت اتلاتاعاجعلتو م ملل=ت

تاعاجعل.ت6.5)لع تكن  لالل(ت=ت979.28/150ع  تكناعاجعلتكنو م مللت=ت

ت  لاللت.ت14=تت2*7ع  تكن  لالللت=ت

تج لالتلماتل لمتتولم لتكنومل تكن ا ا.

تعول ل.ت26500 عاتك نجكنت=ت -

 عول ل.ت1200كا لات=ت٠١اوم ت -

ت [22]عول ل.ت11880كو اواتللمججكلت=ت -
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 عول لت.ت72200=ت14*ت [23]عول لت5300  لاللل=ت -

 عول ل.ت300 ل ل للتوث للتكن  للتثل و = -

تعول لت5.256 =لوواجات ل -

 عول ل.ت600ك   =ت -

ت

 كتولرررج تاعارررلناتكنولم رررلتنمومرررل ت=تج  ررر

عول ررررررررل.تجللررررررررثتأ ت112685.256

كنولم لت لنعولرلتنم رلوجالتكن روجللتجملاو رلت

تعول ل.ت22574.4=ت12*ت1881.2=ت

   كت لو تا وا ك تولم لتكنومرل تكن ا رات

ت ع تكا علت وجكلتجو علتأ  ا.

ت

ت

ت

ت

ت

ت

 PVWatts Calculator.[15]( حساب إنتاج الكهرباء اليومى بواسطة برنامج 11شكل )                                               

 الخالصة:

 ات  اتكنجاملتكن لثلرلتور تكوعوارل تعمراتكنولوجنجعلرلتنمرولل ت لن لمرلتار ت ر ات رال ول تكنجنراتورج لاتكن لمرلتار ت ر ات

كنا ر التار تك رو   تكنا رو    تجكنثلولرلتكلو رلمتك و  ك تكنومالتكن لللتار تأومارلتا و رعلاتو مراتار تا رو   تكن لمرلت

.جكولر تPVWatts Calculatorل لمتاوول تكنل ا ل تكنلجاات جك  لت اورلاجت كن لملت ل و  ك تكن  للتكن ا للت ت و 

تأ تكنع ملتمجللت ل توج لاتكن لملتأجتاوولع لتج ل توج لاتملالتولم و ل.ت

ت

 :النتائج 

لتنم لمرل تجوعمرل تك  رو ل لتار تادرل اتكن لمرلتكناوعر  لتللن لمرلتكن ا رللتجكنر  تار تكنل لمتعماتكنادل اتكنالر ج  -

 .كناووماتاوو لاتولوجنجعللو لت ات  اتكنع  ل تكن ل ال 

%تار تكعارلن تكن لمرلتكنا رو مللت40وج لاتكن لملتكنا و مللت  تكنا ل ت ع تك و  ك تكنومالتكن لللت ل ل لتوداتكنرات -

 اتوج لاتكن لملتكنا  التعو ت اج تكنا و  ال تا تكن اكس.م اتا و  كا لتا ت  

وعارراتكنوماررلتكن للررلتعمرراتول لرر تلالررلتالرر  لتارر تكن لمررلتكنا ررو مللتو  رر ت رر اتكنلالررلت ررل تومررل تكنولللرر تجك لررل لت -

 %61الل رلامتار تجكنع علتكناوعنللتنل تكنعع تكنل اتنومل تكنوللل تللثتكو تل و م تم التل ا ل للتل لالتوداتانرات

ت(تا تكعالن تكن لملتكنلجاللتكنا و مللت  تكنا ل .12)أوماتنت

االلوللتك وا ك تملالتكنومارلتكن للرلت عر تث ثرلت روجكلتج رولتأ ر اتج راتللنرلتك رو  ك تكن  لرلتكن ا رللت  عر ت ا رلت -

 .للنلتع  تك و  ل ل وجكلتجو علتأ  اتجالت ع ت ن تلو تول لقتكنا لنتنما ل ت اتلال ت لةتكنل ا ل ت ات

http://www.electasolar.com/product-category/charge-controller-%d9%83%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%ad%d9%86/
http://www.electasolar.com/product-category/charge-controller-%d9%83%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%ad%d9%86/
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للمججكل/ ر اتت1000ل لاتك و  ك تكومالتوج لاتكن لملت اتكنا لواتكن لوللتكنواتلداتك و  ل لتنمل ا ل تأعماتا ت -

 للثتواو ةت لوجالتكنل ا ل تجعو ت)وج لاتكجتكلو لم(تكنل ا ل تو اتا لتك وا ك تملالتوم تكنومالت.ت

للمججكل/ ر اتت1000وع ك تا لتك وا ك تملالتوم تكنومالت اتللنلتكنا لواتكن لوللتكنواتل اتك رو  ل لتنمل ا رل تعر ت -

 و  أتا ت رولت روجكل تجنر ن تل ورانتك رو  ك تكن  لرلتكن ا رللتكناودرم ت  ر للتكنل ا رل تللرثتلرو تورج لاتكنل ا رل ت ر ات

اك تالتلعااتعماتع  تكولولل تنم  لالللتكنااو علتكنثا تج  ن تو ماتولم لت واكلتكنو لاتج لةتكن ل  تاو لت و تت عاتكن 

 كنومل ت دجالتل لال.ت

نلتتا تكنلاجايتك و  ك تعالةتك ومالتكن لللت  تكنا رل تجنلر تلارلت ر قتلالر تكولو رل ت لنو ر لتنما رل ت لومارلت -

ولولرل تن ر اتكنومارلتل رمت  لعرلتكنا وراتجلعار تكنولل ت لن لملتنموللل تجكولرل لتجكنع رعل تارلتلر عجت نر تن اك رلتك

 جكن ل لتكنالل لت  تجكن  اللتكنو تل  ا لت.

نلتتا تكنلاجايتك و  ك تكن  للتكن ا للتنوجنل تكنل ا ل تنللااتك و   تكنا ل تاو لت راتلالر تكولو رل ت ل رو   ت -

 أع علتكنوللل ت   تا تكنل ا ل  ت و ماتكنولم  تكنلمللتنمومل .

 

 :توصياتال

   تا تو اتكنجع تكن ع ت ا اللتكنومالتكناج التنم لملتج جك   لتكن ل للتجكنعل  تك مودل يتتا تك و  كا لتجا. تأ ت -

%تار تولم رلتكنجلر لتلارلت لناثرلاتكن رل قتثر تل ر أتكنعل ر تكنارل  تن رلت عر تأجاتأعرجك تار ت6ولم و التعلنللتنلو رلتواثراتو ر لت

 ج لاتكن لمل.ك و  ك توم تكنومالتا تو

لعمتو اتكنرجع تعمراتك رلاتكن رالللتكن لدرلتجكناا  رللتكنللجالرلتجك  راك ت  تعارلع  تارلنلج تكجتا رو  اج ت -

 تت.ن  وللتا تكعات مجستكناعلللاتكن لل للت  و  ك تكن لملتجوا ل  ل

كت  و  ك تكن لملتج رج -  تكنوعرلامتكنع لر لتناجكل رلتكنوجع تكن جااتولجتورللاتوا تكنللللتجكن مج تك  و  لاتوا ل  

 كنعداتجتل اتلجكععتكن ج تا تلاتال جتع ل ت.

 انتا اجعللتللجاللتولوجيتعماتكومالت لللت ول اتكن الللتكنالملرلت ر ت رج تكناعرلا تجو رجلاتكن لل رللت -

 .جلجك عتك  وثالاتجكنوم تكنلال للتكنا ععلتعم تاملالتوم تكنا اجعلل

كنوللل ت اتاداتو ج ولتكناتك اللتك و  ك تكومالتورج لاتكن لمرلتجك  رو ل لتاو رلت ر تت اك لتكن لملتكنا  التعماتومل  -

ت.اعل لتك ا 
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عا جاللتاداتكنعا لل:تا لنلتالع ولا تتواثلاتولوجنجعللتكناعمجاللتعماتو جاتكن لاتكناعالا   ملا تالا تل   ت .4

 .89 تن2011علاعلتكنع ا.ت
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