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ABSTRACT 
The computer has become one of the basics of contemporary life. This has been reflected in 
the architecture of the different stages of the design of the outer Shell and other techniques. 
The entry of the computer in the field of architectural design has changed significantly and it 
was necessary to review the tools and methods that helped the process The design of the outer 
shell and what the architectural design of the cover and the formation of a new vision in light 
of the existence of the computer  . With the increasing interest in the design and the climatic 
treatments of the buildings and the emergence of modern trends of environmental design, a 
new phase emerged: climate calculations, which are a complex stage. 
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 انعكاس تطبیقات الحاسب اآللي علي تصمیم القشرة الخارجیة للمباني

 
  و ٢أحمد ماھر إبراھیم فوده  ١مجدي محمـد قاســـم و ١حسن السید حسن 

  القاھرة جمھوریة مصر العربیة – مدینة بدر -المصریة الروسیة   الجامعة-الھندسة  كلیة١
  جمھوریة مصر العربیة– القاھرة -زھر جامعة األ– كلیة الھندسة –قسم ھندسة العمارة ٢

  ملخــصال
للتصمیم الغالف  المختلفة مرحل في العمارة فن على ھذا وانعكس المعاصرة الحیاة أساسیات من اآللي الحاسب صبحأ 

 في اآللي الحاسب دخول أحدث وقد المختلفة المساعدة علي العملیة التصمیمیة ، وتقنیات فنیات من وغیرھما الخارجي
ًتغیرا كبیرا وكان المعماري التصمیم مجال النظر في األدوات واألسالیب المساعد علي العملیة  إعادة الضروري من ً

 ، .اآللي الحاسب وجود ضوء في جدیدة رؤیة تكوین و للغالف  المعماري التصمیم ماھیة التصمیمیة للغالف الخارجي و
لمباني وظھور االتجاھات الحدیثة للتصمیم البیئي ظھرت مرحلة ومع ازدیاد االھتمام بالتصمیم والمعالجات المناخیة ل

جدیدة وھي الحسابات المناخیة والتي تعتبر مرحلة معقدة یصعب معھا في كثیر من األحیان الحصول علي نتائج دقیقة 
  ٠تصمیم المختلفة للتصمیم المناخي ، األمر الذي أدي إلي زیادة االھتمام بدور الحاسب اآللي وتفعیل دوره خالل مراحل ال

  لتصمیم  ا- برامج المحاكاة - العملیة التصمیمیة  - تطبیقات الحاسب اآللي  - القشرة الخارجیة  :الكلمات المفتاحیة 
    .بمساعدة  الحاسب اآللي                          

 
  المصمم المھندس اعاتوإبد تراكم خبرات على تعتمد فھي معقدة عملیة المعماري التصمیم عملیةأن   : مقدمة .١

 بمساعدة المعماري التصمیم مرلقد  و ، وسھلھ واضحة بصورة للعمیل الناتجة األفكار إظھار مھارات  إلي باإلضافة
 من لالستفادة اآللي الحاسب بتطور النظریات ھذه متعددة  وتطورت فلسفیة ونظریات مختلفة اآللي مراحل الحاسب
 االتجاھات في تؤثر والتيالمعماري  التصمیم عملیة مثل اإلبداع على تعتمد خاص طابع عملیة ذات في الھائلة إمكانیاتھ
 : ھما رئیسیین عنصرین من ویتكون .اآللي الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم في المتبعة
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 Animate Architectureالمحاكاة ،  یوضح )١ (شكل
 www.thearchiblog.wordpress.com   2018/ 12/ : مصدرال

  .اآللي الحاسب بمساعدة التصمیم في المتبعة االتجاھات  -  .اآللي الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم   -
منذ بدایة النصف الثاني من القرن العشرین وحتى اآلن ، حدثت تطورات في مجاالت : تحدید المشكلة البحثیة  .٢

التكنولوجیا عموما ، وفي مجال العمارة علي وجھ التحدید، وقد واكبت الحضارة الغربیة ذلك التطور وكانت ھي المحرك 
أحدثت تغیر كبیر في مجال العمارة علي وجھة الخصوص، فنجد أن الرئیسي لھ وانعكست بتطبیقاتھا علي جمیع المجاالت و

ً بالتقدم التكنولوجیا ، خصوصا في مجال تطبیقات الحاسب اآللي ، األمر الذي جعل ت تأثرة للمبني الخارجیالقشرةتصمیم 
 مدي یمكن أن ألي ھو یعتبر التساؤل الرئیسي للورقة البحثیة . خیال المعماري لیس لھ حد أمام ما یمكن أن یتطور إلیھ

  ؟للقشرة الخارجیة للمباني في مساعدة المصمم المعماري وتسھیل العملیة التصمیمیة اآلليتساھم تطبیقات الحاسب 
  
 في القیام المعماري للتصمیم المساعدة البرامج كفاءة مدى على الوقوف ھو الرئیسي الھدف :أھداف ومنھجیة البحث  .٣

 ة للمبني الخارجیللقشرةعملیة التصمیمیة  مع للتعامل قدرتھا ومدى ودقة ، بسرعة المعماري التصمیم عملیة في بالمساعدة
 :قسمین  إلى تنقسم وھي الثانویة، األھداف من عدد خالل من الھدف ھذا تحقیق ویمكن

امج البر بعض على  التعرف- .اآللي الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم اتجاھات على التعرف:تعلیمي  ھدف -١ 
  . المعماري للتصمیم المساعدة

 في المعماري للتصمیم البرامج المساعدة بعض وتقییم  تصنیف:المعماري  والتصمیم العمل مجال في مھني ھدف -٢
  .المعماري للتصمیم الفكرة بدائل إنتاج مرحلة

 
لدخول أو الخروج من المبني ھي حلقة الوصل ما بین الداخل والخارج من حیث الرؤیة أو ا  : القشرة الخارجیة للمبني .٤

، ٢٠١٢محمــد حسن محمـد ( وأیضا التأثر بالعوامل المختلفة وغیر ذلك من العوامل الخارجیة التي تؤثر علي الفراغ الداخلي
حلقة الوصل ما بین الظروف الحراریة والمناخیة الخارجیة والبیئة الداخلیة لھذا المبني وعمل : التعریف الثاني  )  ٩ص

لھذه الطبیعة  داخل الفراغات لراحة المستخدمین عن طریق تكامل أنظمة اإلضاءة والتھویة الطبیعیة والصناعیة امتداد 
 داخل المبني بالظروف الخارجیة

 
ًكان االعتماد علیھ في العملیة التصمیمیة ضعیفا في فترة الخمسینات والستینات :  تأثیر الحاسب اآللي علي العمارة .٥

ًتدخل تدریجیا في شتي مجاالت العمارة بدایة من الخطوات التصمیمیة األولي إلي تنفیذ المنشأ وإدارتھ وبمرور الوقت بدأ ی
  , Gyula Sebestyen( .بل وفتح مجاالت جدیدة أمام المعماریین وجمیع القائمین علي عملیة التصمیم وإدارة المشروعات 

2003 ،PP 119  (في بادئ األمر كأداة ووسیلة مساعد فقط في التصمیم وكانت وبالنسبة للمعماریین كان االعتماد علیھ 
  :التطبیقات إما ذات صفة معماریة أو لھا عالقة بالنظم اإلنشائیة ، والتصمیم عامة بمساعدة الحاسب اآللي ینقسم إلي 

تؤدي إلي وفیھ یقوم المعماري بتنفیذ مجموعة من التطبیقات   ) :Open Ended System( النظام القابل للتعدیل   . أ
تشكیل تكوینات بأعداد ال نھائیة ، وتكون حرة التشكیل بال دود أو نمط ثابت وبالتالي تعطي إمكانیة التفكیر اإلبداعي بال 

  )  ٢٨، ص٢٠٠٨ھبة هللا علي سالمة  (.عوائق 
 ) CAD( ویعتمد علي مجموعة من البرمجیات المترابطة بنظام الـ ) : System Oriented   ( النظام المتكیف  . ب

تمكن المعماري في ) Standard(ًوتطبیقاتھ ، وتكون تلك النظم محددة بتشكیالت ونظم مصممة مسبقا وبصورة قیاسیة 
 .مرحلة الحقة من تصمیم مباني قادرة علي أن تتماشي مع تلك النظم 

خاللھ عن طریق وھو تجسید المبني بكامل تفاصیلھ عن طریق الحاسب اآللي ثم التجول  : )Walkthrough(النظام   . ت
، ویعطي ھذا النظم للمعماري إمكانیة أن یتدارك أي ) ١(شكل مسارات یتم تحدیدھا عن طریق البرمجیات المختلفة  مثل 

أخطاء تصمیمیة أو مراجعة أو نسب جمالیة أو تفاصیل معماریة وذلك قبل البدء في تنفیذ المشروع مما یسمح بإیجاد 
محمــد عصام الدین ( جمالیة والوظیفیة وذلك مع تالفي التعدیالت قد تؤدي إلي إرتفاع التكلفةفراغات أكثر كفاءة من الناحیة ال

    ) ٢٠، ص٢٠٠٤
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 Maher یوضح نماذج التصمیم ل )٢ (شكل
 .Maher, M. L. (1990) :المصدر

Process Model for Design 

  

 : اآللي  الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم .٦
 م وفي فعالیات المؤتمر الخاص بمبادئ التصمیم بمساعدة الحاسب اآللي ١٩٧٣ أكتوبر ١٨ - ١٦في الفترة من  .٧

(IFIP) International Federation for Information Processingدرالي لمعالجة المعلومات ی من قبل االتحاد الف
 یعمل الفریق وھذا ما، مشكلة لحل متكامل عمل واآللة فریق اإلنسان فیھا یؤلف خاصة تقنیة ھو: (  كاألتي  التعریفكان

 ومقبولة ومنطقیة موحدة لحلول للوصول اإلمكانیات مانمنفرد، ویقد واحد بشكل كل عمل من وأسرع أفضل بشكل
بأنھ : التصمیمي المعماري بمساعدة الحاسب اآللي   Bax, 1986وقد عرف  )المتعددة  المعرفة مداخل قواعد باستخدام

 یرھاوتطو لدراسة ھذه المعلومات كافیة وأنظمة مالئمة ومرتبة وبرامج عبارة عن تصمیم معماري مدعم بمعلومات منظمة
 .المعماري  التصمیم الحاسب ھو نظام دعم التخاذ القرار یمكن الستخدامھ في عملیة بمساعدة المعماري التصمیم ونظام -
 
 :اآللي  الحاسب بمساعدة التصمیم في اإلبداع .٨
 عملیة بأنھ قال المتعارضة ، وأیضا األشیاء لكل حلول  الجدیدة والقیمة ،  أو إیجاد المنتجات خلق إلى تؤدي عملیة ھو  .٩

 كما یمكن تصنیف .جدیدة تصمیمات إلنتاج یُتیح الفرصة مما التصمیمیة العملیة في جدیدة تصمیمیة متغیرات  تقدیم
)Brown, D. C., & Chandrasekaran, B. 1985 ( العملیة التصمیمیة إلي:   
  ) .Creative( عي     تصمیم أبدا-ج) Innovative(  تصمیم مبتكر  -ب)  Routine(  تصمیم روتیني  -أ
  

 اآللي الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم في المتبعة االتجاھات  .١٠
 الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم في المتبعة االتجاھات من العدید ھناك  :

 نوعیة حیث من التصمیمیة للعملیة تناولھا في الطرق ھذه وتختلف اآللي
 من وغیرھا المباني ووظائف ،   )٨، ص٢٠١٢أیمن رئیس ( التصمیمیة األفكار

 حیث البرامج من ھذه وتتنوع .التصمیمیة العملیة على المؤثرات التي تؤثر
 عن ناتج االختالف وھذا استخدامھا، وطریقة عملھا وطریقة برمجتھا أسلوب

 الذكاء على البحث والتي تعتمد وأسالیب نظریات التصمیم اختالف
  )Artificial Intelligence (.)Maher,M.L.(1990) pp 58(االصطناعي 

  
 برامج المحاكاة المستخدمة في التصمیم للقشرة الخارجیة  .١١

ومع التطور المستمر لبرامج الحاسب لم تعد البرامج قاصرة علي : للمباني
التحلیل المناخي فقط بل شملت دراسة السلوك البیئي الكامل للمبني حیث 

 تقییما ألداء المبني علي مدار ظھر العدید من برامج المحاكاة التي أعطت
العام عن طریق تمثیل التبادل الحراري بین الفراغ الخارجي والداخلي ، مع تمثیل السلوك المناخي من حركة الشمس 

 ,Haidong Wang(.والریاح والضوء واإلظالل والخواص الحراریة للمواد وذلك للتنبؤ بالنظام الذي یمثلھ المبني 
Z.Zhai.(1987) pp 319(   والتي تعطي مؤشرات لتقییم وسائل االكتساب الحراري برامج المحاكاةومن ھنا جاءت أھمیة 

بنسبة خطأ مقبولة وذلك لتمكین المصمم من تقیم البدائل المختلفة لینتقي األفضل منھا سواء لتوفیر الطاقة أو لتوفیر بیئة 
 تفید اآللي الحاسب تطبیقات من العدید ظھر وقد. المختلفة مناسبة ولتوضیح التغیرات الطارئة التي تحدثھا كمیات الطاقة 

 التصمیمیة العملیة تحلیلفي  وأخري  ، وتعریفھا المشكلة تحدید عملیة في تساعد تطبیقات التصمیمیة، المراحل جمیع في
 التطبیقات من العدید ىإل باإلضافة التطویر، في برامج تساعد ھنا أن ، كما التقییم عملیة في تساعد تطبیقات كذلك و نفسھا

 ).التصمیم والمعالجات المناخیة  (  التصمیم البیئي في المساعدة
  
  
   : التقنیات الحدیثة وتأثیرھا علي برامج المحاكاة لتصمیم المباني ١-٩

ي للمبني یعد مجال المحاكاة من المجاالت المفیدة في مرحلة التصمیم المعماري ، فھناك برامج تقوم بمحاكاة األداء الحرار
أو اإلنشائي أو حركة الھواء أو األداء الصوتي للمباني بطریقة مرئیة أو رقمیة ، مما یتیح للمعماري اختبار التصمیمات 

نعمة حسن السید ( وتعدیلھا لتحسین أداءھا في ھذه المجاالت قبل التنفیذ مما یساھم في رفع مستوي جودة المنتج المعماري
رامج بإختالف مراحل التصمیم سواء كانت أثناء عملیة التصمیم نفسھا أو أدوات تكامل ، وتختلف الب  )١١٣، ص٢٠١٣

المحاكاة ویتم توضیح ذلك عن طریق رسم تخطیطي لتكامل إستخدام أدوات محاكاة الطاقة أثناء مراحل التصمیم المختلفة 
 :كما یلي 
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  : خدمة في التصمیم البیئي  ممیزات برامج المحاكاة المست٢-٩

 بالرغم من الصعوبات التي توجد في بعض البرامج التصمیمیة إال أن ھناك بعض البرامج التي تقدم العدید من الممیزات 
    )١١٢ ، ص٢٠١٧سمر محمـد السید ( :أھمھا 
ئیة وأعطاء العدید من بدائل   تسھیل الحسابات البی-٢ . سرعة أداء التحلیالت المناخیة البیئیة وإستخالص النتائج -١

 .الحلول 

  .  انخفاض تكلفة التصمیم ، لذا یجب علي المصمم أدراك تلك البرامج الستعانة بھا للحصول علي التصمیم المناسب-٣     

  : مشكالت برامج المحاكاة المستخدمة في التصمیم البیئي ٣-٩
 :لمستخدمة في التصمیم البیئي والتي یمكن حصرھا في األتي یوجد العدید من الصعوبات والمشاكل في برامج المحاكاة  ا 
    )١١، ص٢٠١٣نعمة حسن السید (
  : صعوبة أستخدام بعض البرامج  - أ

تصل بعض البرامج من حیث التفاصیل والبیانات العدیدة إلي مرحلة التعقید حیث یقتصر استخدامھا علي   -  ب
 .ل ھذه البرامج المتخصصین ویصعب علي المعماري قلیل الخبرة أستخدام مث

  : اقتصار بعض البرامج علي بیانات محددة  -  ت
تعتمد برامج التصمیم المناخي علي بعض المعلومات المناخیة دون األخذ في االعتبار الظروف األخرى المؤثرة علي   -  ث

ألخذ في المناخ كالطبوغرافیا أو غیرھا ، مما یجعل نتائج ھذه البرامج غیر دقیقة وقاصرة علي معالجات معینة دون ا
 .االعتبار العناصر المعماریة األخرى ودورھا في التصمیم المناخي 

  :إھمال الجانب االقتصادي  -  ج
 بعض البرامج ال یدخل في اعتبارھا العامل االقتصادي مما یصعب الحصول معھا علي بدائل اقتصادیة مختلفة   -  ح

 .دي األمثل للتصمیم مما یدفع المصمم إلي دراسات الجدوى الختیار البدیل االقتصا

)١(  
 عملیة التصمیم

)٢(  
 تطبیق أدوات تصمیم المباني 

)٣(  
 اختیار أدوات تصمیم المباني 

 الرسم التخطیطي لتكامل إستخدام أدوات المحاكاة الطاقة أثناء مراحل التصمیم المختلفة یوضح )٣ (شكل
 ١١٤ ، ص ٢٠١٣ل ، رصد وتسجیل لتطبیق تقنیات الحاسب اآللي ودورھا في تطویر عمارة المستقبنعمة حسن ،  :المصدر

 مبادئ التصمیم حسب تحلیل المناخ

تحلیل المبدأ ألثر الصورة والتوجھ  
 الستغالل الطاقة

تحلیل عناصر البناء حسب 
  استھالك الطاقة 

 - اإلضاءة -  الحوائط -الفتحات ( 
 )التكییف 

المشروع النھائي مع دمج الطاقة 
لشمسیة والمتجددةا  

 تحلیل التكلفة

 تحلیل تطبیقات الطاقة

 اختیار برنامج تحلیل المناخ

  

 إختیار برنامج بسیط للتوجھ 

 إختیار برنامج محاكاة لكامل المبني 

إختیار برنامج تحلیل للطاقة 

إختیار برنامج تحلیل للتكالیف 

برنامج المشروع 
 المعماري

 تحلیل الموقع والمناخ

الرسومات األولیة 
 للمشروع

الرسومات النھائیة 
 للمشروع

  :رسومات البناء 
 -  الفتحات -  المواد  (

 - اإلضاءة -الحوائط 
 )التكییف 

التصمیم النھائي 
 للمشروع
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البرامج األكثر شیوعا والمستخدمة في  یوضح )٤ (شكل
 الباحث :المصدرتصمیم الغالف الخارجي ، 

تتسم بعض برامج التصمیم البیئي بعدم المرونة والتعدد في بیاناتھا األساسیة  : عدم المرونة الكافیة لبعض البرامج  -  خ
كالمعلومات المناخیة والوحدات المستخدمة مما یؤدي إلي صعوبة استخدامھا الختالف الوحدات المستخدمة والمعلومات 

 . المستخدمة في البرامج المناخیة في بعض الدول عن الوحدات
  

  :  دراسة تأثیر العوامل المناخیة علي القشرة الخارجیة للمباني بإستخدام برامج الحاسب اآللي  .١٢
 ) Building Design Tools(قامت الھیئة العامة لتطویر الطاقة :   البرامج المستخدمة في الغالف الخارجي  ١-١٠

  :  ) ٣، ص٢٠٠٧لیمان العنقري  وائل بن س( بتصنیف برمجیات تصمیم المباني
  
  

  یوضح تصنیف برمجیات تصمیم الغالف الخارجي ) ١(جدول 
  برمجیات محاكاة
  برمجیات  برمجیات محاكاة اإلضاءة  برمجیات محاكاة الطاقة  التحلیل المناخي

  محاكاة التھویة
ویتم فیھا تحلیل البیانات 
المناخیة لموقع معین 

وتقدیم الخطوط العریضة 
  للتصمیم

والتي تحدد الخطوط العریضة لالستھالك الكلي 
غطاء المبني (لمبني معین وتأثیر عناصر المباني 

، النوافذ ، اإلضاءة الصناعیة ، وأنظمة التیار 
  )المتردد 

وتشمل تصمیم اإلضاءة 
الطبیعیة وتصمیم اإلضاءة 

  الصناعیة

وتشمل تصمیم 
سریان الھواء 

داخل والي خارج 
  الفراغ

W
ea

th
er

 
to

ol
  C
lim

at
e 

co
ns

ul
ta

n 
4  

So
la

r 
to

ol
 

D
oe

 En
er

gy
 

Pl
us

 Bl
as

t
 Eq

ue
st

 A
de

lie
ne

 R
ad

ia
nc

e
 

D
ay

sim
 Su

n 
Pa

th
 

So
la

r
 M

ic
ro

 fl
o

 

C
om

is
 

  
  

وفیما یلي إستعراض ألھم البرامج األكثر شیوعا والمستخدمة في المحاكاة للقشرة الخارجیة للمبني وقد تم اختیار البرامج 
  :  القشرة الخارجیة للمبني  طبقا لتأثیرھا علي تصمیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
   )١٣، ص٢٠١٣نعمة حسن السید (:  مقارنة بین البرامج المستخدمة في القشرة الخارجیة للمباني  ٢- ١٠

 البرامج األكثر شیوعا والمستخدمة في تصمیم القشرة الخارجیة للمباني

 الموقع برامج الطقس و- ٢

  برمجیات تحلیل الطاقة-٤

   برمجیات اإلضاءة- ٣

  برامج تھویة-٥

  برمجیات تحلیل المبني المجمعة-١

Design Builder 

Ecotect 

EDD  Home Energy Efficient design 

SOLLAR 

Visual - Doe 

Design Advisor Green Building Studio 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ماريالمع التصمیم لعملیة المساعدة اآللي برامج الحاسب من لھ سنتعرض الذي النطاق
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  یوضح مقارنة بین البرامج المستخدمة في القشرة الخارجیة للمباني) ٢(جدول 

عیوب   ات البرنامجممیز  المخرجات  المدخالت  التعریف بالبرنامج  
  البرنامج

لغة 
  البرمجة

D
ESIG

N
 BU

ILD
ER

  

یعمل علي أعداد 
قاعدة بیانات لألداء 
البیئي للمبني مثل 
استھالك الطاقة 
والراحة الحراریة 
الداخلیة وحجم 

HVAC حیث ، 
تستند النتائج علي 
محاكاة للتھویة 
الطبیعیة واإلضاءة 
الطبیعیة وأنظمة 

  التظلیل 

 ة الرسومات الھندسی .١
تزوید البرنامج بسمك  .٢

العناصر الفعلیة 
والتصمیم الداخلي 

للفراغات والحجوم 
 ومساحات 

تحمیل النظام  .٣
 اإلنشائي 

 و  HVACأنظمة  .٤
 اإلضاءة الطبیعیة  

التقنیات المستخدمة  .٥
في الغالف الخارجي 
  للمبني ونوع الزجاج 

 قاعدة بیانات -
كاملة عن 

المحاكاة في 
المبني في شكل 

تخطیطي أو 
  جدول م
  المناخ الداخلي -

للفراغات 
الداخلیة ، محاكاة 
لإلضاءة الطبیعیة 

.  

رسم المبني ثالثي  .١
األبعاد وتصمیم 
الفتحات وأجھزة 

 التظلیل 
حساب األحمال  .٢

 .الحراریة 
أمكانیة تحلیل  .٣

 درجات الحرارة 
حساب عدد ساعات 
عدم الشعور بالراحة 
ومعدالت استھالك 
الطاقة للتبرید والتدفئة 

   . العامعلي

عدم الدقة  .١
في حسابات 

 .اإلضاءة
صعوبة  .٢

التعامل مع 
 البرنامج 

 
  

  
- Energy 
Plus - 
simulati
on 
engine 
-  Visual 
Basic  
- 
Geometr
ic engine 

- C++ ]١[  

EC
O

TEC
T

  

یعمل كاداه تصمیم 
للمبادئ البیئیة 
تخاطب مراحل 
التصمیم التصویریة 
من خالل المحاكاة 
والتحلیل لألداء 

لشمسي واإلضاءة ا
الطبیعیة وتحلیل 

  التكلفة 

تصمیمي الشكل ال .١
 للمبني في البعد الثالث  

 . DXFملفات  .٢
  

  
  
  

أخراج المعلومات 
في تشكیلة 
واسعة من طرق 

  التخطیط 

تحلیل للظالل  .١
 .واالنعكاسات للمبني

التصمیم المفصل  .٢
 ألنظمة التظلیل 

التحلیل الشمسي  .٣
من خالل حساب 
وتصور اإلشعاع 

 تصمیم الشمسي
 الطبیعیة في اإلضاءة

  المبني 

عدم الدقة  .١
في الحسابات 
ألنھ یراعي ملف 

 الطقس 
صعوبة  .٢

التعامل مع 
البرنامج الن 
یحتاج اإللمام 
بخصائص 
المواد والكود 

  .العالمي 

  
  
  

-  Visual 
Basic   

 
Geometr
ic engine  

  
- C++    

ED
D

  

برنامج محاكاة 
بسیط لكل المبني 
یستخدم في مراحل 

میم األولیة مع التص
وجود جھاز بیني 

  للمخططات 

قاعدة بیانات عن  .١
التوصیل الكھربائي 

 .ومصدر الحرارة   
خصائص مواد  .٢

األنبوب والسائل الناقل 
 .للحرارة 

أحمال التدفئة  .٣
والتبرید المتوسطة 

  .شھریا 

  
تكون علي شكل 

  رسومات
  ومخططات 

رسم المبني ثالثي  .١
 .األبعاد 

 التحلیل السریع  .٢
للبدائل مع المقارنة 

 .بینھا  
مقارنھ البدائل 
  باإلحصائیات العالمیة

بساطة  .١
البرنامج 
وبالتالي عدم 

 دقة المخرجات 
أستخدام  .٢

البرنامج في 
مراحل التصمیم 

  األولیة فقط ، 

  
  
  
  

Delphi  

SO
LLA

R
  

ھو برنامج محاكاة 
لكل المبني یمكن 
استخدامھ في 
مراحل التصمیم 

  . ة األولی
  

جدول معلومات عن  .١
مساحة الفراغات ،مكان 

 .ومسطح الفتحات 
شكل وموقع الفتحات  .٢
 .التظلیل ، 
نسبة األشغال  .٣

  الموجودة في المبني 

تكون علي صورة 
جداول أو رسم 
تخطیطي لتوزیع 
درجات الحرارة 
والرطوبة وشدة 

  الضوء  

برنامج  یسھل  .١
التعامل معھ من قبل 

 .المستخدم 
ریع أعطاء تقییم س  .٢

عند تغییر أي من 
مواصفات المبني مثل 

  موضع الفتحة

التركیز علي  .١
جانب اإلضاءة 
عن الجوانب 

 المناخیة 
أستخدام في  .٢

مراحل التصمیم 
  األولیة 

 

- Runs 
under 

windows 
 
-C++ 

  

  

  

  

  

                                                 
كلیة الھندسة ، مجلة ) .   ٢ /٣٨ عدد. (اخیة علي المنشات     برامج الحاسب اآللي في دراسة تأثیر العوامل المن) . ٢٠١٣(منصور ، سامح  1

  جامعة المنصورة 
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عیوب   ممیزات البرنامج  المخرجات  المدخالت  التعریف بالبرنامج  -
  لغة البرمجة  البرنامج

D
esign A

dvisor
  

یعمل البرنامج علي 
محاكاة الطاقة في 
المبني والتأكید علي 
تأثیر الطاقة علي 
الغالف الخارجي 
للمبني عن طریق 
محاكاة التقنیات 
المتقدمة للفتحات 
وتخمین حمل الطاقة 
علي أساس بیانات 
المناخ والراحة 
الحراریة وأداء 
اإلضاءة الطبیعیة دخل 

  المبني 

بیانات المناخ  .١
. 

ة األنظم .٢
واألجھزة 
المستخدمة في 

 .المبني 
أنظمة التبرید  .٣

 والتھویة 
األبعاد  .٤

الداخلیة 
للفراغات مع 
توضیح لنوعیة 

  أنظمة الفتحات 

تكون علي شكل 
عرض رسوم 
بیانیة الستھالك 
طاقة سواء أكانت 
شھریة أو سنویة 
وجداول باأللوان 
التي تصور مناطق 
راحة الفراغات 
وصور منظوریھ 
 لدراسة تأثیرات
اإلضاءة الطبیعیة 
وعرض المدخالت 

  .والنواتج 

أعطاء تقییم سریع  .١
عند تغییر أي من 
مواصفات المبني مثل 

 . موضع ومسطح الفتحة 
یقدم البرنامج محاكاة  .٢

للراحة الحراریة داخل 
الفراغات الداخلیة للمبني 

. 
یقدم البرنامج محاكاة  .٣

للطاقة المستخدمة في 
المبني من ناحیة أحمال 

والتبرید واإلضاءة التدفئة 
 .السنویة لمبني 

یقدم البرنامج محاكاة  .٤
  لإلضاءة الطبیعیة 

صعوبة 
االستخدام من 
 قبل المستخدم

  

 
 
 
- Visual 
Basic  
 
geometric 
engine  

V
ISU

A
L - D

EO
  

برنامج متطور عالي 
الدقة للتصمیم المتكامل 
للمبني ، ویقوم 
البرنامج بحساب كل 
المكاسب الداخلیة 

 الكھرباء إستھالك
حسب الجدول الوظیفي 

  واألنظمة المیكانیكیة 

الرسومات  .١
  الھندسیة

تزوید  .٢
البرنامج بسمك 
العناصر الفعلیة 
والتصمیم 
الداخلي للفراغات 
ومساحات 

 .الفراغات 
تحمیل النظام  .٣

 .اإلنشائي
٤.   

أعطاء التحالیل 
الكاملة والدقیقة 
  الستھالك الطاقة

  

 
برنامج  متطور عالي  .١

 ءةالدقة والكفا
أعطاء تقییم سریع عند  .٢

تغییر أي من مواصفات 
المبني مثل موضع 

  ومسطح الفتحة

  
قائم علي 
أستخدام المبني 
لنظام تكییف 
  وتدفئة مركزیة

 

 

 

)C++ (    
 

G
reen Building Studio

 

ھو أحد أھم البرامج 
المجمعة الذي یقوم 
بتصمیم المبني 
بسھولة ودون التطرق 
لتفصیالت فرعیة فھو 

یتبع برنامج 
)Autodesk (  ویقوم

بالتصمیم المستدام 
  للمبني

مجسم ثالثي 
األبعاد یتم أعداده 

( داخل برنامج 
REVIT  أو 
ECOTECT ( 

یتم تحملیھ عن 
 GBSطریق 
Client    

یقوم البرنامج  .١
بحساب توازن 
ثاني أكسید 
الكربون ومصادر 
الطاقة المتجددة 
وتصمیمھا یحسب 
كمیة المیاه 
المستخدمة 

 ا وتكالیفھ
حساب قیمة  .٢

LEED لإلضاءة 
بالمبني حساب 
سریان الھواء 
  والتھویة بالمبني

سھولة أستخدام  .١
البرنامج ألنھ یتبع شركة 

)Autodesk. (  
یقدم البرنامج بتصمیم  .٢

 .مبني مستدام 
یحسب الطاقة  .٣

المستھلكة ویقارنھا 
  .بأفضل النماذج المشابھة 

  

برنامج  .١
بسیط ویستخدم 
في المراحل 
األولي في 

 .تصمیم ال
ال یستخدم  .٢

بمفرده بل یجب 
إستخدامھ عن 

( طریق برنامج 
REVIT  أو 

ECOTECT 
 (  

  
  
  

یقوم 
البرنامج عن 

احد  طریق
التعریفات من 
برنامج  

)ECOTECT 
 ، REVIT .(   
  ء

  
  :  أعمال المعماریین التي انعكست علیھا تطبیقات الحاسب اآللي  ٣-١٠

بمساعدة  معماریة تم االستعانة في تصمیم القشرة الخارجیة للمبني بمشاریع أمثلة نضرب الفكرة الرئیسیة للبحث ولتوضیح 
  :الطرق التقلیدیة مما ساعد المعماري علي تنفیذ أفكاره المختلفة  على التغلب تطبیقات الحاسب اآللي واستطاعت

  ) : SINGAPORE ARTS CENTER( بسنغافورة  الفنون مركز  مشروع-أ
 م  وتصمیم ٢٠٠٣وقد تم االنتھاء من المبني عام  ) Michael Wilford & Partner + DP Architects (المصمم 

القشرة الخارجیة للمبني تكونت من خالل دراسة الریاح عن طریق برامج الحاسب اآللي باستخدام اختبار نفق الریاح  من 
حد ، تم تكوینھ بشكل مختلف ، لحساب تباین تم استخدام نظام وا. ثم تم تطویر أجھزة التظلیل من خالل تتبع مسار الشمس
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زك                             على التامة السیطرة ، واستخدام برمجیات الحاسب اآللي أدت إلي الشمس على القشرة الخارجیة للمبني ثالثي األبعاد
 داخل لإلنسان الراحة السطوع وتحقیق ومقاومة خالبة طبیعیة إضاءة إلى للوصول الشمس زوایا في والتحكم تعرض
  الفراغ 

    
  ومدي تأثیر الحاسب اآللي علي تصمیم القشرة الخارجیة للمبني  مركز الفنون بسنغافورة یوضح) ٥(شكل 

http://www.atelierone.com /3/2019 
 الزجاج من كاملة قبة بتصمیم فوستر المعماري نورمان قام نبرلی في :) البرلمان األلماني(  قبة برلین الزجاجیة -ب

 نقص من الغرفة تعانى كانت األلماني وقد البرلمان في المناقشة غرفة عمق إلى الخارج من والطاقة الضوء فیھا نقل وحاول
 مقلوب مخروط عمل تم )ي تطبیقات الحاسب اآلل( الحدیثة  البناء باستخدام تكنولوجیا ولكن الطبیعیة، والتدفئة اإلضاءة في
 الرأسي حیث االتجاه إلى األفقیة بزوایاه الضوء یوجھ أن واستطاع للضوء، معینة والعاكسة بزوایا المائلة المرایات من

   للبرلمان المناقشة غرفة سقف
  

    
  برلین قبة فى الضوء مسار بالحرارة وعالقتھا الزجاجیة فوستر نورمان یوضح قبة) ٦(شكل 
   www.atelierone.com 3/2019/ ، ١١٤ ، صـ ٢٠١٣نعمة حسن ، رسالة ماجستیر ، : المصدر 

  
باریس،  مواقع أجمل من موقع على ١٩٨٧ نوفمبر في العربي العالم معھد شید :فرنسا باریس، العربي العالم  معھد-ج

 بحوالي مغطاة الجنوبیة الواجھة د أستعان المصمم بتطبیقات الحاسب االلي حیث أنالمعاصرة ، ولق للعمارة ًمظھرا ویقف
 في للتحكم وتغلق عندما تفتح التصویر آلة مثل یعمل والذي یتحرك ، جزء ١٦٠٠٠ بھ للضوء حساسا لوحا زجاجیا ١١٣
  % ١٠ قدرة باختالف یسمح ،للضوء  حساس تحكم إلكتروني نظام كلھ ھذا تشغیل في ویتحكم.المبنى بداخل الشمس كمیة
یعطى  مما إسالمیة ھندسیة أشكاال الفتحات تنظیم ویعكس .المبنى بتخلل لھا الطبیعي المسموح الضوء لكمیة % ٣٠ إلى

  .الواجھة ضخمة مشربیة شكل تأثیر

    
 تنظیم ویعكس مشربیة، ٢٤٠ وعددھا اتمربع شكل ّالمشربیات متخذه فیھا ّیتضح بباریس العربي العالم لمعھد خارجیة صورة یوضح) ٧(شكل 

  المشربیة  للواجھة شكل أعطى مما إسالمیة أشكال الفتحات
   www.castel4a.com 2/2019 :المصدر 

 
 

http://www.atelierone.com
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َوأكمل ١٩٩٧ عام في ِالمشروع ھذا بدأ البناء في: بأسبانیا  بفالینسیا ِوالعلوم ِالفنون  مشروع مدینة-ھـ   ٢٠٠٥ في ُ
 األبیض الخزفي والبالط والخرسانة المسلحة والفوالذ الزجاج من مكونة متطورة تكنولوجیة مواد نم ْبنیت مستقبلیة كرؤیة

والتي ساعدت المصمم علي تصمیم ) ٨( برمجیات الحاسب اآللي في تكوین القشرة الخارجي مثل شكل استطاعتوقد  ،
  .أشكال یصعب تصمیمھا بدون برامج الحاسب 

  
 ت الحاسب اآللي علي تصمیم مباني مدینة الفنون والعلوم بأسبانیا  تأثیر برمجیا یوضح) ٨(شكل 

  www.spain.info 4/2019 :، المصدر 
 :Result and Conclusion النتائج  .١١
لتصمیم القشرة  المختلفة في المراحل العمارة فن على ھذا وانعكس المعاصرة الحیاة أساسیات من اآللي الحاسب أصبح .١

 .المختلفة المساعدة علي العملیة التصمیمیة وتقنیات فنیات من اوغیرھم الخارجیة للمبني
برامج الحاسب لم تعد البرامج القاصرة علي التحلیل المناخي فقط بل شملت دراسة السلوك البیئي الكامل للمبني حیث  .٢

لتبادل الحراري بین ظھرت العدید من برامج المحاكاة التي أعطت تقییما ألداء المبني علي مدار العام عن طریق تمثیل ا
 . الخارج والداخل  مما كان لھ أثر كبیر علي تشكیل القشرة الخارجیة للمبني  

تتسم بعض برامج التصمیم البیئي بعدم المرونة والتعدد في بیاناتھا األساسیة كالمعلومات المناخیة والوحدات المستخدمة  .٣
ة والمعلومات المناخیة في بعض الدول عن الوحدات مما یؤدي إلي صعوبة استخدامھا الختالف الوحدات المستخدم

 .المستخدمة في البرامج 
أن تطبیقات الحاسب اآللي تساھم في مساعدة المصمم المعماري وتسھیل العملیة التصمیمیة بشكل عام وللقشرة  .٤

ة في اتخاذ القرارات ًالخارجیة للمباني بشكل خاص وتساھم أیضا إعطاء العدید من بدائل الحلول مما یعطي للمصمم الحری
 .التصمیمیة 

 أن ویمكن ، بالبیئة مرتبط معماري كمنتج النجاح إلى العمارة تدفع أن یمكن حدین ذو سالح ھي البناء تكنولوجیا إن .٥
 .المعماري المنتج من الفن أو العلم بغیاب البیئة عن العمارة تخلف في تتسبب

 اإلنشائي للمنھج مماثل كمنھج المناخي التصمیم تحقق أن یمكن أنھا نوالعشری الواحد القرن في البناء تكنولوجیا أثبتت .٦
 .ممكن حد أقصى إلى السواء على غالفھ وفى المعماري الفراغ داخل

 
  : Recommendation العامة   التوصیات .١٢
 التصمیم ربط خالل من الراحة تحقق الجدیدة التي المعماریة األعمال ترصد أبحاث إصدار في باالستمرار البحث یوصى .١

 ال ألنھ والتخطیط البیئي التصمیم علم مع البناء تكنولوجیا علم تدمج أن یمكن التي ھي فتلك األبحاث البناء بتكنولوجیا البیئي
 .السابقین العلمین دمج بدون ناجح معماري لتصمیم سبیل

تكنولوجیة وأثرھا علي التكوین إن مستقبل التصمیم المعماري للقشرة الخارجیة للمبني یعتمد علي قیاس المتغیرات ال .٢
 .الثقافي واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع 

 متطورة جدیدة أجیال على للحصول المختلفة واتجاھاتھا ، المعماري للتصمیم المساعدة بالبرامج العمارة طلبة تعریف .٣
 .المعماریین من
 :مثل المعماري التصمیم  لمصلحةالحاسبات تكنولوجیا استخدام في معاصرة بحثیة مجاالت باقتحام  التوصیة .٤
)Mixed Reality   - Tangible User Interfaces  - Architectural Robotics   - Ubiquitous Computing  

Digital Fabrication(  
إن منطق العالقة بین التصمیم وتطبیقات الحاسب اآللي یكمن في التكامل والتوافق وتبادل التأثیر ، وتمثل الثورة  .٥

ًلوجیة المعاصرة تحدیا جدیدا في إیجاد لغة تصمیمیة في سیاق الشكل یتبع التقنیة والتي تعكس استجابة الشكل البنائي التكنو ً
 .للتقنیات الحدیثة في التصمیم والتصنیع وتوفیر المناخ اإلبداعي 
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ABSTRACT 
The computer has become one of the basics of contemporary life. This has been reflected in 
the architecture of the different stages of the design of the outer Shell and other techniques. 
The entry of the computer in the field of architectural design has changed significantly and it 
was necessary to review the tools and methods that helped the process The design of the outer 
shell and what the architectural design of the cover and the formation of a new vision in light 
of the existence of the computer  . With the increasing interest in the design and the climatic 
treatments of the buildings and the emergence of modern trends of environmental design, a 
new phase emerged: climate calculations, which are a complex stage. 
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 انعكاس تطبیقات الحاسب اآللي علي تصمیم القشرة الخارجیة للمباني

 
  و ٢أحمد ماھر إبراھیم فوده  ١مجدي محمـد قاســـم و ١حسن السید حسن 

  القاھرة جمھوریة مصر العربیة – مدینة بدر -المصریة الروسیة   الجامعة-الھندسة  كلیة١
  جمھوریة مصر العربیة– القاھرة -زھر جامعة األ– كلیة الھندسة –قسم ھندسة العمارة ٢

  ملخــصال
للتصمیم الغالف  المختلفة مرحل في العمارة فن على ھذا وانعكس المعاصرة الحیاة أساسیات من اآللي الحاسب صبحأ 

 في اآللي الحاسب دخول أحدث وقد المختلفة المساعدة علي العملیة التصمیمیة ، وتقنیات فنیات من وغیرھما الخارجي
ًتغیرا كبیرا وكان المعماري التصمیم مجال النظر في األدوات واألسالیب المساعد علي العملیة  إعادة الضروري من ً

 ، .اآللي الحاسب وجود ضوء في جدیدة رؤیة تكوین و للغالف  المعماري التصمیم ماھیة التصمیمیة للغالف الخارجي و
لمباني وظھور االتجاھات الحدیثة للتصمیم البیئي ظھرت مرحلة ومع ازدیاد االھتمام بالتصمیم والمعالجات المناخیة ل

جدیدة وھي الحسابات المناخیة والتي تعتبر مرحلة معقدة یصعب معھا في كثیر من األحیان الحصول علي نتائج دقیقة 
  ٠تصمیم المختلفة للتصمیم المناخي ، األمر الذي أدي إلي زیادة االھتمام بدور الحاسب اآللي وتفعیل دوره خالل مراحل ال

  لتصمیم  ا- برامج المحاكاة - العملیة التصمیمیة  - تطبیقات الحاسب اآللي  - القشرة الخارجیة  :الكلمات المفتاحیة 
    .بمساعدة  الحاسب اآللي                          

 
  المصمم المھندس اعاتوإبد تراكم خبرات على تعتمد فھي معقدة عملیة المعماري التصمیم عملیةأن   : مقدمة .١

 بمساعدة المعماري التصمیم مرلقد  و ، وسھلھ واضحة بصورة للعمیل الناتجة األفكار إظھار مھارات  إلي باإلضافة
 من لالستفادة اآللي الحاسب بتطور النظریات ھذه متعددة  وتطورت فلسفیة ونظریات مختلفة اآللي مراحل الحاسب
 االتجاھات في تؤثر والتيالمعماري  التصمیم عملیة مثل اإلبداع على تعتمد خاص طابع عملیة ذات في الھائلة إمكانیاتھ
 : ھما رئیسیین عنصرین من ویتكون .اآللي الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم في المتبعة

mailto:ahmed-fouda@eru.edu.eg


  
  
  

  انعكاس تطبیقات الحاسب اآللي علي تصمیم القشرة الخارجیة للمباني
 

JAUES, 14, 53, 2019 
                                                       

1607 

 Animate Architectureالمحاكاة ،  یوضح )١ (شكل
 www.thearchiblog.wordpress.com   2018/ 12/ : مصدرال

  .اآللي الحاسب بمساعدة التصمیم في المتبعة االتجاھات  -  .اآللي الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم   -
منذ بدایة النصف الثاني من القرن العشرین وحتى اآلن ، حدثت تطورات في مجاالت : تحدید المشكلة البحثیة  .٢

التكنولوجیا عموما ، وفي مجال العمارة علي وجھ التحدید، وقد واكبت الحضارة الغربیة ذلك التطور وكانت ھي المحرك 
أحدثت تغیر كبیر في مجال العمارة علي وجھة الخصوص، فنجد أن الرئیسي لھ وانعكست بتطبیقاتھا علي جمیع المجاالت و

ً بالتقدم التكنولوجیا ، خصوصا في مجال تطبیقات الحاسب اآللي ، األمر الذي جعل ت تأثرة للمبني الخارجیالقشرةتصمیم 
 مدي یمكن أن ألي ھو یعتبر التساؤل الرئیسي للورقة البحثیة . خیال المعماري لیس لھ حد أمام ما یمكن أن یتطور إلیھ

  ؟للقشرة الخارجیة للمباني في مساعدة المصمم المعماري وتسھیل العملیة التصمیمیة اآلليتساھم تطبیقات الحاسب 
  
 في القیام المعماري للتصمیم المساعدة البرامج كفاءة مدى على الوقوف ھو الرئیسي الھدف :أھداف ومنھجیة البحث  .٣

 ة للمبني الخارجیللقشرةعملیة التصمیمیة  مع للتعامل قدرتھا ومدى ودقة ، بسرعة المعماري التصمیم عملیة في بالمساعدة
 :قسمین  إلى تنقسم وھي الثانویة، األھداف من عدد خالل من الھدف ھذا تحقیق ویمكن

امج البر بعض على  التعرف- .اآللي الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم اتجاھات على التعرف:تعلیمي  ھدف -١ 
  . المعماري للتصمیم المساعدة

 في المعماري للتصمیم البرامج المساعدة بعض وتقییم  تصنیف:المعماري  والتصمیم العمل مجال في مھني ھدف -٢
  .المعماري للتصمیم الفكرة بدائل إنتاج مرحلة

 
لدخول أو الخروج من المبني ھي حلقة الوصل ما بین الداخل والخارج من حیث الرؤیة أو ا  : القشرة الخارجیة للمبني .٤

، ٢٠١٢محمــد حسن محمـد ( وأیضا التأثر بالعوامل المختلفة وغیر ذلك من العوامل الخارجیة التي تؤثر علي الفراغ الداخلي
حلقة الوصل ما بین الظروف الحراریة والمناخیة الخارجیة والبیئة الداخلیة لھذا المبني وعمل : التعریف الثاني  )  ٩ص

لھذه الطبیعة  داخل الفراغات لراحة المستخدمین عن طریق تكامل أنظمة اإلضاءة والتھویة الطبیعیة والصناعیة امتداد 
 داخل المبني بالظروف الخارجیة

 
ًكان االعتماد علیھ في العملیة التصمیمیة ضعیفا في فترة الخمسینات والستینات :  تأثیر الحاسب اآللي علي العمارة .٥

ًتدخل تدریجیا في شتي مجاالت العمارة بدایة من الخطوات التصمیمیة األولي إلي تنفیذ المنشأ وإدارتھ وبمرور الوقت بدأ ی
  , Gyula Sebestyen( .بل وفتح مجاالت جدیدة أمام المعماریین وجمیع القائمین علي عملیة التصمیم وإدارة المشروعات 

2003 ،PP 119  (في بادئ األمر كأداة ووسیلة مساعد فقط في التصمیم وكانت وبالنسبة للمعماریین كان االعتماد علیھ 
  :التطبیقات إما ذات صفة معماریة أو لھا عالقة بالنظم اإلنشائیة ، والتصمیم عامة بمساعدة الحاسب اآللي ینقسم إلي 

تؤدي إلي وفیھ یقوم المعماري بتنفیذ مجموعة من التطبیقات   ) :Open Ended System( النظام القابل للتعدیل   . أ
تشكیل تكوینات بأعداد ال نھائیة ، وتكون حرة التشكیل بال دود أو نمط ثابت وبالتالي تعطي إمكانیة التفكیر اإلبداعي بال 

  )  ٢٨، ص٢٠٠٨ھبة هللا علي سالمة  (.عوائق 
 ) CAD( ویعتمد علي مجموعة من البرمجیات المترابطة بنظام الـ ) : System Oriented   ( النظام المتكیف  . ب

تمكن المعماري في ) Standard(ًوتطبیقاتھ ، وتكون تلك النظم محددة بتشكیالت ونظم مصممة مسبقا وبصورة قیاسیة 
 .مرحلة الحقة من تصمیم مباني قادرة علي أن تتماشي مع تلك النظم 

خاللھ عن طریق وھو تجسید المبني بكامل تفاصیلھ عن طریق الحاسب اآللي ثم التجول  : )Walkthrough(النظام   . ت
، ویعطي ھذا النظم للمعماري إمكانیة أن یتدارك أي ) ١(شكل مسارات یتم تحدیدھا عن طریق البرمجیات المختلفة  مثل 

أخطاء تصمیمیة أو مراجعة أو نسب جمالیة أو تفاصیل معماریة وذلك قبل البدء في تنفیذ المشروع مما یسمح بإیجاد 
محمــد عصام الدین ( جمالیة والوظیفیة وذلك مع تالفي التعدیالت قد تؤدي إلي إرتفاع التكلفةفراغات أكثر كفاءة من الناحیة ال

    ) ٢٠، ص٢٠٠٤
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 Maher یوضح نماذج التصمیم ل )٢ (شكل
 .Maher, M. L. (1990) :المصدر

Process Model for Design 

  

 : اآللي  الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم .٦
 م وفي فعالیات المؤتمر الخاص بمبادئ التصمیم بمساعدة الحاسب اآللي ١٩٧٣ أكتوبر ١٨ - ١٦في الفترة من  .٧

(IFIP) International Federation for Information Processingدرالي لمعالجة المعلومات ی من قبل االتحاد الف
 یعمل الفریق وھذا ما، مشكلة لحل متكامل عمل واآللة فریق اإلنسان فیھا یؤلف خاصة تقنیة ھو: (  كاألتي  التعریفكان

 ومقبولة ومنطقیة موحدة لحلول للوصول اإلمكانیات مانمنفرد، ویقد واحد بشكل كل عمل من وأسرع أفضل بشكل
بأنھ : التصمیمي المعماري بمساعدة الحاسب اآللي   Bax, 1986وقد عرف  )المتعددة  المعرفة مداخل قواعد باستخدام

 یرھاوتطو لدراسة ھذه المعلومات كافیة وأنظمة مالئمة ومرتبة وبرامج عبارة عن تصمیم معماري مدعم بمعلومات منظمة
 .المعماري  التصمیم الحاسب ھو نظام دعم التخاذ القرار یمكن الستخدامھ في عملیة بمساعدة المعماري التصمیم ونظام -
 
 :اآللي  الحاسب بمساعدة التصمیم في اإلبداع .٨
 عملیة بأنھ قال المتعارضة ، وأیضا األشیاء لكل حلول  الجدیدة والقیمة ،  أو إیجاد المنتجات خلق إلى تؤدي عملیة ھو  .٩

 كما یمكن تصنیف .جدیدة تصمیمات إلنتاج یُتیح الفرصة مما التصمیمیة العملیة في جدیدة تصمیمیة متغیرات  تقدیم
)Brown, D. C., & Chandrasekaran, B. 1985 ( العملیة التصمیمیة إلي:   
  ) .Creative( عي     تصمیم أبدا-ج) Innovative(  تصمیم مبتكر  -ب)  Routine(  تصمیم روتیني  -أ
  

 اآللي الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم في المتبعة االتجاھات  .١٠
 الحاسب بمساعدة المعماري التصمیم في المتبعة االتجاھات من العدید ھناك  :

 نوعیة حیث من التصمیمیة للعملیة تناولھا في الطرق ھذه وتختلف اآللي
 من وغیرھا المباني ووظائف ،   )٨، ص٢٠١٢أیمن رئیس ( التصمیمیة األفكار

 حیث البرامج من ھذه وتتنوع .التصمیمیة العملیة على المؤثرات التي تؤثر
 عن ناتج االختالف وھذا استخدامھا، وطریقة عملھا وطریقة برمجتھا أسلوب

 الذكاء على البحث والتي تعتمد وأسالیب نظریات التصمیم اختالف
  )Artificial Intelligence (.)Maher,M.L.(1990) pp 58(االصطناعي 

  
 برامج المحاكاة المستخدمة في التصمیم للقشرة الخارجیة  .١١

ومع التطور المستمر لبرامج الحاسب لم تعد البرامج قاصرة علي : للمباني
التحلیل المناخي فقط بل شملت دراسة السلوك البیئي الكامل للمبني حیث 

 تقییما ألداء المبني علي مدار ظھر العدید من برامج المحاكاة التي أعطت
العام عن طریق تمثیل التبادل الحراري بین الفراغ الخارجي والداخلي ، مع تمثیل السلوك المناخي من حركة الشمس 

 ,Haidong Wang(.والریاح والضوء واإلظالل والخواص الحراریة للمواد وذلك للتنبؤ بالنظام الذي یمثلھ المبني 
Z.Zhai.(1987) pp 319(   والتي تعطي مؤشرات لتقییم وسائل االكتساب الحراري برامج المحاكاةومن ھنا جاءت أھمیة 

بنسبة خطأ مقبولة وذلك لتمكین المصمم من تقیم البدائل المختلفة لینتقي األفضل منھا سواء لتوفیر الطاقة أو لتوفیر بیئة 
 تفید اآللي الحاسب تطبیقات من العدید ظھر وقد. المختلفة مناسبة ولتوضیح التغیرات الطارئة التي تحدثھا كمیات الطاقة 

 التصمیمیة العملیة تحلیلفي  وأخري  ، وتعریفھا المشكلة تحدید عملیة في تساعد تطبیقات التصمیمیة، المراحل جمیع في
 التطبیقات من العدید ىإل باإلضافة التطویر، في برامج تساعد ھنا أن ، كما التقییم عملیة في تساعد تطبیقات كذلك و نفسھا

 ).التصمیم والمعالجات المناخیة  (  التصمیم البیئي في المساعدة
  
  
   : التقنیات الحدیثة وتأثیرھا علي برامج المحاكاة لتصمیم المباني ١-٩

ي للمبني یعد مجال المحاكاة من المجاالت المفیدة في مرحلة التصمیم المعماري ، فھناك برامج تقوم بمحاكاة األداء الحرار
أو اإلنشائي أو حركة الھواء أو األداء الصوتي للمباني بطریقة مرئیة أو رقمیة ، مما یتیح للمعماري اختبار التصمیمات 

نعمة حسن السید ( وتعدیلھا لتحسین أداءھا في ھذه المجاالت قبل التنفیذ مما یساھم في رفع مستوي جودة المنتج المعماري
رامج بإختالف مراحل التصمیم سواء كانت أثناء عملیة التصمیم نفسھا أو أدوات تكامل ، وتختلف الب  )١١٣، ص٢٠١٣

المحاكاة ویتم توضیح ذلك عن طریق رسم تخطیطي لتكامل إستخدام أدوات محاكاة الطاقة أثناء مراحل التصمیم المختلفة 
 :كما یلي 
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  : خدمة في التصمیم البیئي  ممیزات برامج المحاكاة المست٢-٩

 بالرغم من الصعوبات التي توجد في بعض البرامج التصمیمیة إال أن ھناك بعض البرامج التي تقدم العدید من الممیزات 
    )١١٢ ، ص٢٠١٧سمر محمـد السید ( :أھمھا 
ئیة وأعطاء العدید من بدائل   تسھیل الحسابات البی-٢ . سرعة أداء التحلیالت المناخیة البیئیة وإستخالص النتائج -١

 .الحلول 

  .  انخفاض تكلفة التصمیم ، لذا یجب علي المصمم أدراك تلك البرامج الستعانة بھا للحصول علي التصمیم المناسب-٣     

  : مشكالت برامج المحاكاة المستخدمة في التصمیم البیئي ٣-٩
 :لمستخدمة في التصمیم البیئي والتي یمكن حصرھا في األتي یوجد العدید من الصعوبات والمشاكل في برامج المحاكاة  ا 
    )١١، ص٢٠١٣نعمة حسن السید (
  : صعوبة أستخدام بعض البرامج  - أ

تصل بعض البرامج من حیث التفاصیل والبیانات العدیدة إلي مرحلة التعقید حیث یقتصر استخدامھا علي   -  ب
 .ل ھذه البرامج المتخصصین ویصعب علي المعماري قلیل الخبرة أستخدام مث

  : اقتصار بعض البرامج علي بیانات محددة  -  ت
تعتمد برامج التصمیم المناخي علي بعض المعلومات المناخیة دون األخذ في االعتبار الظروف األخرى المؤثرة علي   -  ث

ألخذ في المناخ كالطبوغرافیا أو غیرھا ، مما یجعل نتائج ھذه البرامج غیر دقیقة وقاصرة علي معالجات معینة دون ا
 .االعتبار العناصر المعماریة األخرى ودورھا في التصمیم المناخي 

  :إھمال الجانب االقتصادي  -  ج
 بعض البرامج ال یدخل في اعتبارھا العامل االقتصادي مما یصعب الحصول معھا علي بدائل اقتصادیة مختلفة   -  ح

 .دي األمثل للتصمیم مما یدفع المصمم إلي دراسات الجدوى الختیار البدیل االقتصا

)١(  
 عملیة التصمیم

)٢(  
 تطبیق أدوات تصمیم المباني 

)٣(  
 اختیار أدوات تصمیم المباني 

 الرسم التخطیطي لتكامل إستخدام أدوات المحاكاة الطاقة أثناء مراحل التصمیم المختلفة یوضح )٣ (شكل
 ١١٤ ، ص ٢٠١٣ل ، رصد وتسجیل لتطبیق تقنیات الحاسب اآللي ودورھا في تطویر عمارة المستقبنعمة حسن ،  :المصدر

 مبادئ التصمیم حسب تحلیل المناخ

تحلیل المبدأ ألثر الصورة والتوجھ  
 الستغالل الطاقة

تحلیل عناصر البناء حسب 
  استھالك الطاقة 

 - اإلضاءة -  الحوائط -الفتحات ( 
 )التكییف 

المشروع النھائي مع دمج الطاقة 
لشمسیة والمتجددةا  

 تحلیل التكلفة

 تحلیل تطبیقات الطاقة

 اختیار برنامج تحلیل المناخ

  

 إختیار برنامج بسیط للتوجھ 

 إختیار برنامج محاكاة لكامل المبني 

إختیار برنامج تحلیل للطاقة 

إختیار برنامج تحلیل للتكالیف 

برنامج المشروع 
 المعماري

 تحلیل الموقع والمناخ

الرسومات األولیة 
 للمشروع

الرسومات النھائیة 
 للمشروع

  :رسومات البناء 
 -  الفتحات -  المواد  (

 - اإلضاءة -الحوائط 
 )التكییف 

التصمیم النھائي 
 للمشروع
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البرامج األكثر شیوعا والمستخدمة في  یوضح )٤ (شكل
 الباحث :المصدرتصمیم الغالف الخارجي ، 

تتسم بعض برامج التصمیم البیئي بعدم المرونة والتعدد في بیاناتھا األساسیة  : عدم المرونة الكافیة لبعض البرامج  -  خ
كالمعلومات المناخیة والوحدات المستخدمة مما یؤدي إلي صعوبة استخدامھا الختالف الوحدات المستخدمة والمعلومات 

 . المستخدمة في البرامج المناخیة في بعض الدول عن الوحدات
  

  :  دراسة تأثیر العوامل المناخیة علي القشرة الخارجیة للمباني بإستخدام برامج الحاسب اآللي  .١٢
 ) Building Design Tools(قامت الھیئة العامة لتطویر الطاقة :   البرامج المستخدمة في الغالف الخارجي  ١-١٠

  :  ) ٣، ص٢٠٠٧لیمان العنقري  وائل بن س( بتصنیف برمجیات تصمیم المباني
  
  

  یوضح تصنیف برمجیات تصمیم الغالف الخارجي ) ١(جدول 
  برمجیات محاكاة
  برمجیات  برمجیات محاكاة اإلضاءة  برمجیات محاكاة الطاقة  التحلیل المناخي

  محاكاة التھویة
ویتم فیھا تحلیل البیانات 
المناخیة لموقع معین 

وتقدیم الخطوط العریضة 
  للتصمیم

والتي تحدد الخطوط العریضة لالستھالك الكلي 
غطاء المبني (لمبني معین وتأثیر عناصر المباني 

، النوافذ ، اإلضاءة الصناعیة ، وأنظمة التیار 
  )المتردد 

وتشمل تصمیم اإلضاءة 
الطبیعیة وتصمیم اإلضاءة 

  الصناعیة

وتشمل تصمیم 
سریان الھواء 

داخل والي خارج 
  الفراغ

W
ea

th
er

 
to

ol
  C
lim

at
e 

co
ns

ul
ta

n 
4  

So
la

r 
to

ol
 

D
oe

 En
er

gy
 

Pl
us

 Bl
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t
 Eq

ue
st

 A
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ne

 R
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ia
nc
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D
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 Su

n 
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r
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C
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وفیما یلي إستعراض ألھم البرامج األكثر شیوعا والمستخدمة في المحاكاة للقشرة الخارجیة للمبني وقد تم اختیار البرامج 
  :  القشرة الخارجیة للمبني  طبقا لتأثیرھا علي تصمیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
   )١٣، ص٢٠١٣نعمة حسن السید (:  مقارنة بین البرامج المستخدمة في القشرة الخارجیة للمباني  ٢- ١٠

 البرامج األكثر شیوعا والمستخدمة في تصمیم القشرة الخارجیة للمباني

 الموقع برامج الطقس و- ٢

  برمجیات تحلیل الطاقة-٤

   برمجیات اإلضاءة- ٣

  برامج تھویة-٥

  برمجیات تحلیل المبني المجمعة-١

Design Builder 

Ecotect 

EDD  Home Energy Efficient design 

SOLLAR 

Visual - Doe 

Design Advisor Green Building Studio 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ماريالمع التصمیم لعملیة المساعدة اآللي برامج الحاسب من لھ سنتعرض الذي النطاق
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  یوضح مقارنة بین البرامج المستخدمة في القشرة الخارجیة للمباني) ٢(جدول 

عیوب   ات البرنامجممیز  المخرجات  المدخالت  التعریف بالبرنامج  
  البرنامج

لغة 
  البرمجة

D
ESIG

N
 BU

ILD
ER

  

یعمل علي أعداد 
قاعدة بیانات لألداء 
البیئي للمبني مثل 
استھالك الطاقة 
والراحة الحراریة 
الداخلیة وحجم 

HVAC حیث ، 
تستند النتائج علي 
محاكاة للتھویة 
الطبیعیة واإلضاءة 
الطبیعیة وأنظمة 

  التظلیل 

 ة الرسومات الھندسی .١
تزوید البرنامج بسمك  .٢

العناصر الفعلیة 
والتصمیم الداخلي 

للفراغات والحجوم 
 ومساحات 

تحمیل النظام  .٣
 اإلنشائي 

 و  HVACأنظمة  .٤
 اإلضاءة الطبیعیة  

التقنیات المستخدمة  .٥
في الغالف الخارجي 
  للمبني ونوع الزجاج 

 قاعدة بیانات -
كاملة عن 

المحاكاة في 
المبني في شكل 

تخطیطي أو 
  جدول م
  المناخ الداخلي -

للفراغات 
الداخلیة ، محاكاة 
لإلضاءة الطبیعیة 

.  

رسم المبني ثالثي  .١
األبعاد وتصمیم 
الفتحات وأجھزة 

 التظلیل 
حساب األحمال  .٢

 .الحراریة 
أمكانیة تحلیل  .٣

 درجات الحرارة 
حساب عدد ساعات 
عدم الشعور بالراحة 
ومعدالت استھالك 
الطاقة للتبرید والتدفئة 

   . العامعلي

عدم الدقة  .١
في حسابات 

 .اإلضاءة
صعوبة  .٢

التعامل مع 
 البرنامج 

 
  

  
- Energy 
Plus - 
simulati
on 
engine 
-  Visual 
Basic  
- 
Geometr
ic engine 

- C++ ]١[  

EC
O

TEC
T

  

یعمل كاداه تصمیم 
للمبادئ البیئیة 
تخاطب مراحل 
التصمیم التصویریة 
من خالل المحاكاة 
والتحلیل لألداء 

لشمسي واإلضاءة ا
الطبیعیة وتحلیل 

  التكلفة 

تصمیمي الشكل ال .١
 للمبني في البعد الثالث  

 . DXFملفات  .٢
  

  
  
  

أخراج المعلومات 
في تشكیلة 
واسعة من طرق 

  التخطیط 

تحلیل للظالل  .١
 .واالنعكاسات للمبني

التصمیم المفصل  .٢
 ألنظمة التظلیل 

التحلیل الشمسي  .٣
من خالل حساب 
وتصور اإلشعاع 

 تصمیم الشمسي
 الطبیعیة في اإلضاءة

  المبني 

عدم الدقة  .١
في الحسابات 
ألنھ یراعي ملف 

 الطقس 
صعوبة  .٢

التعامل مع 
البرنامج الن 
یحتاج اإللمام 
بخصائص 
المواد والكود 

  .العالمي 

  
  
  

-  Visual 
Basic   

 
Geometr
ic engine  

  
- C++    

ED
D

  

برنامج محاكاة 
بسیط لكل المبني 
یستخدم في مراحل 

میم األولیة مع التص
وجود جھاز بیني 

  للمخططات 

قاعدة بیانات عن  .١
التوصیل الكھربائي 

 .ومصدر الحرارة   
خصائص مواد  .٢

األنبوب والسائل الناقل 
 .للحرارة 

أحمال التدفئة  .٣
والتبرید المتوسطة 

  .شھریا 

  
تكون علي شكل 

  رسومات
  ومخططات 

رسم المبني ثالثي  .١
 .األبعاد 

 التحلیل السریع  .٢
للبدائل مع المقارنة 

 .بینھا  
مقارنھ البدائل 
  باإلحصائیات العالمیة

بساطة  .١
البرنامج 
وبالتالي عدم 

 دقة المخرجات 
أستخدام  .٢

البرنامج في 
مراحل التصمیم 

  األولیة فقط ، 

  
  
  
  

Delphi  

SO
LLA

R
  

ھو برنامج محاكاة 
لكل المبني یمكن 
استخدامھ في 
مراحل التصمیم 

  . ة األولی
  

جدول معلومات عن  .١
مساحة الفراغات ،مكان 

 .ومسطح الفتحات 
شكل وموقع الفتحات  .٢
 .التظلیل ، 
نسبة األشغال  .٣

  الموجودة في المبني 

تكون علي صورة 
جداول أو رسم 
تخطیطي لتوزیع 
درجات الحرارة 
والرطوبة وشدة 

  الضوء  

برنامج  یسھل  .١
التعامل معھ من قبل 

 .المستخدم 
ریع أعطاء تقییم س  .٢

عند تغییر أي من 
مواصفات المبني مثل 

  موضع الفتحة

التركیز علي  .١
جانب اإلضاءة 
عن الجوانب 

 المناخیة 
أستخدام في  .٢

مراحل التصمیم 
  األولیة 

 

- Runs 
under 

windows 
 
-C++ 

  

  

  

  

  

                                                 
كلیة الھندسة ، مجلة ) .   ٢ /٣٨ عدد. (اخیة علي المنشات     برامج الحاسب اآللي في دراسة تأثیر العوامل المن) . ٢٠١٣(منصور ، سامح  1

  جامعة المنصورة 
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عیوب   ممیزات البرنامج  المخرجات  المدخالت  التعریف بالبرنامج  -
  لغة البرمجة  البرنامج

D
esign A

dvisor
  

یعمل البرنامج علي 
محاكاة الطاقة في 
المبني والتأكید علي 
تأثیر الطاقة علي 
الغالف الخارجي 
للمبني عن طریق 
محاكاة التقنیات 
المتقدمة للفتحات 
وتخمین حمل الطاقة 
علي أساس بیانات 
المناخ والراحة 
الحراریة وأداء 
اإلضاءة الطبیعیة دخل 

  المبني 

بیانات المناخ  .١
. 

ة األنظم .٢
واألجھزة 
المستخدمة في 

 .المبني 
أنظمة التبرید  .٣

 والتھویة 
األبعاد  .٤

الداخلیة 
للفراغات مع 
توضیح لنوعیة 

  أنظمة الفتحات 

تكون علي شكل 
عرض رسوم 
بیانیة الستھالك 
طاقة سواء أكانت 
شھریة أو سنویة 
وجداول باأللوان 
التي تصور مناطق 
راحة الفراغات 
وصور منظوریھ 
 لدراسة تأثیرات
اإلضاءة الطبیعیة 
وعرض المدخالت 

  .والنواتج 

أعطاء تقییم سریع  .١
عند تغییر أي من 
مواصفات المبني مثل 

 . موضع ومسطح الفتحة 
یقدم البرنامج محاكاة  .٢

للراحة الحراریة داخل 
الفراغات الداخلیة للمبني 

. 
یقدم البرنامج محاكاة  .٣

للطاقة المستخدمة في 
المبني من ناحیة أحمال 

والتبرید واإلضاءة التدفئة 
 .السنویة لمبني 

یقدم البرنامج محاكاة  .٤
  لإلضاءة الطبیعیة 

صعوبة 
االستخدام من 
 قبل المستخدم

  

 
 
 
- Visual 
Basic  
 
geometric 
engine  

V
ISU

A
L - D

EO
  

برنامج متطور عالي 
الدقة للتصمیم المتكامل 
للمبني ، ویقوم 
البرنامج بحساب كل 
المكاسب الداخلیة 

 الكھرباء إستھالك
حسب الجدول الوظیفي 

  واألنظمة المیكانیكیة 

الرسومات  .١
  الھندسیة

تزوید  .٢
البرنامج بسمك 
العناصر الفعلیة 
والتصمیم 
الداخلي للفراغات 
ومساحات 

 .الفراغات 
تحمیل النظام  .٣

 .اإلنشائي
٤.   

أعطاء التحالیل 
الكاملة والدقیقة 
  الستھالك الطاقة

  

 
برنامج  متطور عالي  .١

 ءةالدقة والكفا
أعطاء تقییم سریع عند  .٢

تغییر أي من مواصفات 
المبني مثل موضع 

  ومسطح الفتحة

  
قائم علي 
أستخدام المبني 
لنظام تكییف 
  وتدفئة مركزیة

 

 

 

)C++ (    
 

G
reen Building Studio

 

ھو أحد أھم البرامج 
المجمعة الذي یقوم 
بتصمیم المبني 
بسھولة ودون التطرق 
لتفصیالت فرعیة فھو 

یتبع برنامج 
)Autodesk (  ویقوم

بالتصمیم المستدام 
  للمبني

مجسم ثالثي 
األبعاد یتم أعداده 

( داخل برنامج 
REVIT  أو 
ECOTECT ( 

یتم تحملیھ عن 
 GBSطریق 
Client    

یقوم البرنامج  .١
بحساب توازن 
ثاني أكسید 
الكربون ومصادر 
الطاقة المتجددة 
وتصمیمھا یحسب 
كمیة المیاه 
المستخدمة 

 ا وتكالیفھ
حساب قیمة  .٢

LEED لإلضاءة 
بالمبني حساب 
سریان الھواء 
  والتھویة بالمبني

سھولة أستخدام  .١
البرنامج ألنھ یتبع شركة 

)Autodesk. (  
یقدم البرنامج بتصمیم  .٢

 .مبني مستدام 
یحسب الطاقة  .٣

المستھلكة ویقارنھا 
  .بأفضل النماذج المشابھة 

  

برنامج  .١
بسیط ویستخدم 
في المراحل 
األولي في 

 .تصمیم ال
ال یستخدم  .٢

بمفرده بل یجب 
إستخدامھ عن 

( طریق برنامج 
REVIT  أو 

ECOTECT 
 (  

  
  
  

یقوم 
البرنامج عن 

احد  طریق
التعریفات من 
برنامج  

)ECOTECT 
 ، REVIT .(   
  ء

  
  :  أعمال المعماریین التي انعكست علیھا تطبیقات الحاسب اآللي  ٣-١٠

بمساعدة  معماریة تم االستعانة في تصمیم القشرة الخارجیة للمبني بمشاریع أمثلة نضرب الفكرة الرئیسیة للبحث ولتوضیح 
  :الطرق التقلیدیة مما ساعد المعماري علي تنفیذ أفكاره المختلفة  على التغلب تطبیقات الحاسب اآللي واستطاعت

  ) : SINGAPORE ARTS CENTER( بسنغافورة  الفنون مركز  مشروع-أ
 م  وتصمیم ٢٠٠٣وقد تم االنتھاء من المبني عام  ) Michael Wilford & Partner + DP Architects (المصمم 

القشرة الخارجیة للمبني تكونت من خالل دراسة الریاح عن طریق برامج الحاسب اآللي باستخدام اختبار نفق الریاح  من 
حد ، تم تكوینھ بشكل مختلف ، لحساب تباین تم استخدام نظام وا. ثم تم تطویر أجھزة التظلیل من خالل تتبع مسار الشمس
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زك                             على التامة السیطرة ، واستخدام برمجیات الحاسب اآللي أدت إلي الشمس على القشرة الخارجیة للمبني ثالثي األبعاد
 داخل لإلنسان الراحة السطوع وتحقیق ومقاومة خالبة طبیعیة إضاءة إلى للوصول الشمس زوایا في والتحكم تعرض
  الفراغ 

    
  ومدي تأثیر الحاسب اآللي علي تصمیم القشرة الخارجیة للمبني  مركز الفنون بسنغافورة یوضح) ٥(شكل 

http://www.atelierone.com /3/2019 
 الزجاج من كاملة قبة بتصمیم فوستر المعماري نورمان قام نبرلی في :) البرلمان األلماني(  قبة برلین الزجاجیة -ب

 نقص من الغرفة تعانى كانت األلماني وقد البرلمان في المناقشة غرفة عمق إلى الخارج من والطاقة الضوء فیھا نقل وحاول
 مقلوب مخروط عمل تم )ي تطبیقات الحاسب اآلل( الحدیثة  البناء باستخدام تكنولوجیا ولكن الطبیعیة، والتدفئة اإلضاءة في
 الرأسي حیث االتجاه إلى األفقیة بزوایاه الضوء یوجھ أن واستطاع للضوء، معینة والعاكسة بزوایا المائلة المرایات من

   للبرلمان المناقشة غرفة سقف
  

    
  برلین قبة فى الضوء مسار بالحرارة وعالقتھا الزجاجیة فوستر نورمان یوضح قبة) ٦(شكل 
   www.atelierone.com 3/2019/ ، ١١٤ ، صـ ٢٠١٣نعمة حسن ، رسالة ماجستیر ، : المصدر 

  
باریس،  مواقع أجمل من موقع على ١٩٨٧ نوفمبر في العربي العالم معھد شید :فرنسا باریس، العربي العالم  معھد-ج

 بحوالي مغطاة الجنوبیة الواجھة د أستعان المصمم بتطبیقات الحاسب االلي حیث أنالمعاصرة ، ولق للعمارة ًمظھرا ویقف
 في للتحكم وتغلق عندما تفتح التصویر آلة مثل یعمل والذي یتحرك ، جزء ١٦٠٠٠ بھ للضوء حساسا لوحا زجاجیا ١١٣
  % ١٠ قدرة باختالف یسمح ،للضوء  حساس تحكم إلكتروني نظام كلھ ھذا تشغیل في ویتحكم.المبنى بداخل الشمس كمیة
یعطى  مما إسالمیة ھندسیة أشكاال الفتحات تنظیم ویعكس .المبنى بتخلل لھا الطبیعي المسموح الضوء لكمیة % ٣٠ إلى

  .الواجھة ضخمة مشربیة شكل تأثیر

    
 تنظیم ویعكس مشربیة، ٢٤٠ وعددھا اتمربع شكل ّالمشربیات متخذه فیھا ّیتضح بباریس العربي العالم لمعھد خارجیة صورة یوضح) ٧(شكل 

  المشربیة  للواجھة شكل أعطى مما إسالمیة أشكال الفتحات
   www.castel4a.com 2/2019 :المصدر 

 
 

http://www.atelierone.com
http://www.atelierone.com
http://www.castel4a.com
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َوأكمل ١٩٩٧ عام في ِالمشروع ھذا بدأ البناء في: بأسبانیا  بفالینسیا ِوالعلوم ِالفنون  مشروع مدینة-ھـ   ٢٠٠٥ في ُ
 األبیض الخزفي والبالط والخرسانة المسلحة والفوالذ الزجاج من مكونة متطورة تكنولوجیة مواد نم ْبنیت مستقبلیة كرؤیة

والتي ساعدت المصمم علي تصمیم ) ٨( برمجیات الحاسب اآللي في تكوین القشرة الخارجي مثل شكل استطاعتوقد  ،
  .أشكال یصعب تصمیمھا بدون برامج الحاسب 

  
 ت الحاسب اآللي علي تصمیم مباني مدینة الفنون والعلوم بأسبانیا  تأثیر برمجیا یوضح) ٨(شكل 

  www.spain.info 4/2019 :، المصدر 
 :Result and Conclusion النتائج  .١١
لتصمیم القشرة  المختلفة في المراحل العمارة فن على ھذا وانعكس المعاصرة الحیاة أساسیات من اآللي الحاسب أصبح .١

 .المختلفة المساعدة علي العملیة التصمیمیة وتقنیات فنیات من اوغیرھم الخارجیة للمبني
برامج الحاسب لم تعد البرامج القاصرة علي التحلیل المناخي فقط بل شملت دراسة السلوك البیئي الكامل للمبني حیث  .٢

لتبادل الحراري بین ظھرت العدید من برامج المحاكاة التي أعطت تقییما ألداء المبني علي مدار العام عن طریق تمثیل ا
 . الخارج والداخل  مما كان لھ أثر كبیر علي تشكیل القشرة الخارجیة للمبني  

تتسم بعض برامج التصمیم البیئي بعدم المرونة والتعدد في بیاناتھا األساسیة كالمعلومات المناخیة والوحدات المستخدمة  .٣
ة والمعلومات المناخیة في بعض الدول عن الوحدات مما یؤدي إلي صعوبة استخدامھا الختالف الوحدات المستخدم

 .المستخدمة في البرامج 
أن تطبیقات الحاسب اآللي تساھم في مساعدة المصمم المعماري وتسھیل العملیة التصمیمیة بشكل عام وللقشرة  .٤

ة في اتخاذ القرارات ًالخارجیة للمباني بشكل خاص وتساھم أیضا إعطاء العدید من بدائل الحلول مما یعطي للمصمم الحری
 .التصمیمیة 

 أن ویمكن ، بالبیئة مرتبط معماري كمنتج النجاح إلى العمارة تدفع أن یمكن حدین ذو سالح ھي البناء تكنولوجیا إن .٥
 .المعماري المنتج من الفن أو العلم بغیاب البیئة عن العمارة تخلف في تتسبب

 اإلنشائي للمنھج مماثل كمنھج المناخي التصمیم تحقق أن یمكن أنھا نوالعشری الواحد القرن في البناء تكنولوجیا أثبتت .٦
 .ممكن حد أقصى إلى السواء على غالفھ وفى المعماري الفراغ داخل

 
  : Recommendation العامة   التوصیات .١٢
 التصمیم ربط خالل من الراحة تحقق الجدیدة التي المعماریة األعمال ترصد أبحاث إصدار في باالستمرار البحث یوصى .١

 ال ألنھ والتخطیط البیئي التصمیم علم مع البناء تكنولوجیا علم تدمج أن یمكن التي ھي فتلك األبحاث البناء بتكنولوجیا البیئي
 .السابقین العلمین دمج بدون ناجح معماري لتصمیم سبیل

تكنولوجیة وأثرھا علي التكوین إن مستقبل التصمیم المعماري للقشرة الخارجیة للمبني یعتمد علي قیاس المتغیرات ال .٢
 .الثقافي واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع 

 متطورة جدیدة أجیال على للحصول المختلفة واتجاھاتھا ، المعماري للتصمیم المساعدة بالبرامج العمارة طلبة تعریف .٣
 .المعماریین من
 :مثل المعماري التصمیم  لمصلحةالحاسبات تكنولوجیا استخدام في معاصرة بحثیة مجاالت باقتحام  التوصیة .٤
)Mixed Reality   - Tangible User Interfaces  - Architectural Robotics   - Ubiquitous Computing  

Digital Fabrication(  
إن منطق العالقة بین التصمیم وتطبیقات الحاسب اآللي یكمن في التكامل والتوافق وتبادل التأثیر ، وتمثل الثورة  .٥

ًلوجیة المعاصرة تحدیا جدیدا في إیجاد لغة تصمیمیة في سیاق الشكل یتبع التقنیة والتي تعكس استجابة الشكل البنائي التكنو ً
 .للتقنیات الحدیثة في التصمیم والتصنیع وتوفیر المناخ اإلبداعي 

  
  
  

http://www.spain.info
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