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 شكر 

 أن العمل المتواضع آمل هذا نجازال إلىسبحانه وتع هللا أشكر شيء، كل وقبل أوال

 .ودوليا محليا وللباحثين والطلبة والمنفعة لبالديالخير  يحمل

المشرف  ألستاذي واالمتنان العميق أود أن أشكر كل الشكر وكل التقدير واالحترام

 .وعلميا أخالقيا وارشاداته القيمة لتوجيهاته القادر عبدالمحسن عبد مراد الدكتور األستاذ

أيمن حسان أحمد واألستاذ الدكتور أحمد  الدكتور لألستاذ خاص أشكر شكر أن وأود

عطاء حمد شمس الدين الذين تعبوا معي وإأمل كمال م والدكتورة عاطف الدسوقي فجال

 .وقتهم لي التمام رسالتي فلهم كل الحب والتقدير

 عليه أنا ما في الفضل هم ناللذا لوالدي ووالدتي الشديد امتناني عن أعرب أن ثم أود

 .حياتي كل لي دعم أكبر والحكمة التي كانت الصبر ن علمونياللذا األبد إلىو اآلن حتى

المدرس  عبدالمحسن دردير محمد المهندس العزيز لصديقي خاص أشكر أيضا شكر

 اختيار في مساعدتي و الفني شمس لدعمه عين جامعة المعمارية  الهندسة في المساعد

 .المناسبة في البحث برنامج المحاكاة

 الهندسة قسم في لجميع أساتذي شكري عن أعرب أن أود آخرا، وليس وأخيرا

مباشر  وغير مباشر بشكل دعموا الذين شمس جامعة عين الهندسة، كلية المعمارية،

 .ومعنويا علميا وشجعوني ووقفوا بجانبي

 

 ....الجزاء خير الجميع هللا وجزي
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 .لي بالنسبة القلب في هم الذين وإخوتي جدتي، والدي، والدتي إلىأهدي هذه الرسالة 

 

 .كثيرا في إتمام رسالتي شجعوني الذين وأصدقائي عائلتي لكلأهدي أيضا 

 

 .مشرقأمل  و باهر مستقبل لها يكون أن أهدي أيضا لبلدي مصر نأمل
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التي تعمل على التحكم في درجات  الحرارية الخرسانة من مصنوعة حوائط :(10-2شكل)

 28..............................................................................................................الحرارة

 

 29.............................................كوهن بيكرجيورز لمصممل بميونخ الفن متحف :(11-2شكل)

 

~  ~ م 



 
 

للضوء تعرضها الضوئى عند الزجاج :(12-2شكل)
 

 29........و أشكالها الزخارف ألوان تتغير بحيث

 

 32.......التي تحمي الواجهات من أشعة الشمس الزائدة مادة الرينوليت متعددة الطبقات :(13-2شكل)

 

 32...............................................على الواجهاتمادة الرينوليت طريقة تركيب  :(14-2شكل)

 

  32.............................. في واجهة أحد المستشفيات بألمانيامادة الرينوليت م استخد :(15-2)شكل

 

 32....................في واجهة أحد المكاتب في وولفبيرج بألمانيامادة الرينوليت م (:استخد16-2شكل)

 

  33........................................................احراريالمواد المتغيرة قطاع في أحد  :(17-2شكل)

 

اري في الحوائط و للعزل الحرصورة ميكروسكوبية للبيراليت المستخدمة  :(18-2شكل)

 33...............................................................................................................األسقف

 

                                                       القرص الصلب  مادة تجميع طبقاتأسلوب  :(19-2شكل)

 ( Honeycomb core Material).........................................................................34 

 

الشمس عليها لمنع التحكم في كفاءة اإلضاءة  بتغيير لون الزجاج عند سقوط أشعة  (:20-2شكل)

 35...............................................................................................................دخولها

 

 36...........................ةيتوفير الخصوصالسائل ل ستاليالزجاج الكر ستخداممثال ال :(21-2شكل )

 

 36.........الطريقة التي يعمل بها الزجاج الكريستالي اعتمادا على وجود تيار كهربائي :(22-2شكل )

 

 Low-Electrical Window........37 منخفض الكهربي زجاج قطاع منظوري في:(23-2شكل )

 

في أحد واجهات المنزل في   Low-Electrical منخفض الكهربي استخدام الزجاج :(24-2شكل )

 37...................................................................................................  2004أمريكا ،

 

 38.................مرور أشعة الشمس مباشرةيوضح نسب قطاع في الزجاج الحراري  :(25-2شكل )

 

 39..............في كمية الضوءإلعتام الفراغ والتحكم  استخدام نظام الزجاج الكهربائي :(26-2شكل )

 

 39...............................................................تفصيلة نظام الزجاج الكهربائي :(27-2شكل )

 

 40...التحكم في أشعة الشمس باستخدام الزجاج الكهربائي عند تشغيل التيار الكهربائي :(28-2شكل )

 

 40...........نظام لوحات أكسيد المعدن للزجاج الكهربي الخارجي (:قطاع يوضح طبقات29-2شكل )

 

 CO2.........................41الزجاج الحي الذي يتحكم في نوعية الهواء ومستوى غاز  (:30-2شكل)

 

~    ~ ن 


