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ABSTRACT 
This research presents how to achieve the quality of the photovoltaic environment for hotel 
accommodation in hotels using smart systems, as reducing energy consumption rates is a 
major goal of the smart hotel design, which is directly related to the efficiency of the internal 
environment of the guest rooms, the higher the quality of the photovoltaic environment, the 
lower the rates Energy consumption, as it achieves a quality environment in the hotel's 
accommodation rooms, achieving visual comfort. 
A high-quality indoor environment is provided with attention to the quality of the "thermal 
environment" and the quality of "indoor air environment" as well as a good "light 
environment", which affects the visitor's sense of comfort inside the room through the 
elements of perceptual components of that internal environment, as the quality of the internal 
environment is linked A direct correlation to achieving energy efficiency, and this research 
will explain how to achieve the quality of the photovoltaic environment in smart hotel 
rooms, thus achieving comfort for visitors and reduces energy consumption by using smart 
systems. 
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  ملخص ال

كیفیة تحقیق جودة البیئة الضوئیة لغرف اإلقامة في الفنادق باستخدام األنظمة الذكیة، حیث أن تقدم ھذه الورقة البحثیة 
تقلیل معدالت استھالك الطاقة ھدف رئیسي من أھداف تصمیم الفندق الذكي، وھو ما یرتبط مباشرة بمدى كفاءة البیئة 

داخل  بیئة  جودةمعدالت استھالك الطاقة، كما أنھ یحققالداخلیة لغرف اإلقامة، فكلما زادت جودة البیئة الضوئیة كلما قلت 
  .، ومحققة للراحة البصریة في الفندق للزائریناإلقامةغرف 

" بیئة ضوئیة "وأیضا" بیئة الھواء الداخلیة"وجودة " البیئة الحراریة"یتم توفیر بیئة داخلیة عالیة الجودة باالھتمام بجودة 
 بالراحة داخل الغرفة من خالل عناصر اإلدراك الحسي لمكونات تلك البیئة جیدة، وھو ما یؤثر على شعور الزائر

وضح كیفیة تحقیق یًالداخلیة، كما أن جودة البیئة الداخلیة مرتبطة ارتباطا طردیا بتحقیق كفاءة الطاقة، وھذا البحث سوف 
 الطاقة وذلك باستخدام األنظمة ستھالكاجودة البیئة الضوئیة في غرف الفنادق الذكیة مما یحقق راحة للزائرین ویقلل من 

  .الذكیة
  
  . إضاءة اصطناعیة، إضاءة طبیعیة ، أنظمة ذكیة، غرف اإلقامة،جودة البیئة الضوئیة : كلمات المفتاحیةال
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  :مقدمة
 جابةاالست" المباني الذكیة ھو تصمیم الطاقة، حیث أن أحد أسباب استخدامإن فكر تفادي إفساد البیئة یتحقق باإلقالل من 

، وذلك االعتبار ھو المحرك الرئیسي " الطاقةاستخداماعتبارات "، وأھم ما تھتم بھ ھو "لالحتیاجات والضروریات البیئة
لعمارة المعاصرة، وتوفیر الطاقة المطلوب توافره یعد أحد االعتبارات األساسیة للمباني بشكل عام لوالھدف األول 

من وقتھ داخل أماكن مغلقة، لذا فإن تصمیم البیئة الداخلیة مھم % ٩٠نسان والمباني الذكیة بشكل خاص، حیث یقضي اإل
توفیر متطلبات "، لتدل كفاءة الطاقة على "كفاءة الطاقة"یفضل اآلن تحویلھ إلى " الحفاظ على الطاقة"ًجدا، ومن ثم فإن 

  [1]". الطاقةاستھالكشاغل المكان من الراحة باإلضافة إلى تخفیض 
لبیئة الداخلیة داخل غرف اإلقامة الذكیة في الفنادق یتطلب تحقیق جودة بیئة حراریة جودة ھواء وجودة ولتحقیق جودة ا

 األنظمة الذكیة لتحقیق الھدفین استخدامًبیئة ضوئیة وصوتیة، وما یعود ھذا على تحقیق أیضا كفاءة الطاقة، ولتحقیق 
  .قیق جودة البیئة الضوئیة في غرف الفنادق الذكیةالسابقین، وبالتالي في ھذه الورقة البحثیة توضح دلیل تح

  : جودة البیئة الضوئیة٠١
البیئة الضوئیة لھا أعظم األثر على الزائرین لغرف اإلقامة في الفنادق حیث أن الضوء یعتبر أحد العناصر الجوھریة 

ریق اإلضاءة الطبیعیة ویتم ذلك عن ط. األساسیة الفاعلة في منظومة اإلدراك البصري وإحساس الزائر بالراحة
  .والصناعیة

ولما لإلضاءة الطبیعیة من ممیزات ال یمكن اإلضاءة الصناعیة تعویضھا وھى تحقیق الراحة البصریة والنفسیة وتوفیر 
  [2].االستدامةوتحقیق ) اإلضاءة الصحیة(الجو الصحي 

 واتصالھاة والصحیة، وعدم إعاقة الرؤیة ومن ھنا فاإلضاءة الطبیعیة ھى بال شك أحد أھم متطلبات بیئة العمل المنتج
بالخارج ھى أحد أھم المعاییر والمتطلبات الحاكمة لتصمیم غرف الفنادق، واالھتمام الحالي ال یركز فقط على تقلیل 

ذات )  صناعیة-طبیعیة ( داخل الغرف بقدر تركیزه على تحسین اإلضاءة بالحصول على إضاءة االصطناعیةاإلضاءة 
 وارتفاع  الكربونأكسیدثاني  إشعاعات شدید بشأن اھتمامباإلضافة إلى ذلك ھناك .  كل مسطحات الغرفةشدة ثابتة في

  .االصطناعیةدرجة الحرارة العامة نتیجة اإلفراط في االعتماد على اإلضاءة 
ة والتكامل معھ وعلیھ فالھدف من نظام اإلضاءة الطبیعیة في الواجھات الذكیة ھو التفاعل مع نظام اإلضاءة االصطناعی

  :لتحقیق ھدفین أساسین
  .االصطناعیة المبنى من الطاقة الكھربائیة المستھلكة في اإلضاءة استھالك خفض معدالت -أ
  . تحسین مستویات اإلنارة لتحقیق الراحة البصریة- ب

كفاءة الطاقة بتقلیل اإلضاءة  من اإلضاءة النھاریة بواسطة التقنیات الذكیة یمكنھا تحقیق تحسین لالستفادةواألنظمة المتبعة 
ً وتحسن أیضا نوعیة للطاقة المباني استھالكالصناعیة، وأعمال التبرید الناتجة عنھا كما یمكنھا أن تخفض إلى حد كبیر 

  [3].اإلضاءة في البیئة الداخلیة بشكل ملحوظ
یلتزم توافرھا لتحقیق " ءة الطبیعةوسائل التحكم في اإلضاءة الصناعیة المستجیبة لإلضا"وعلى ذلك فإن ھناك نوعان من 

  . من اإلضاءة الطبیعیة في غرف اإلقامة الذكیة في الفنادقاستفادةأفضل 
 . نظم التحكم في نفاذ اإلضاءة الطبیعیة داخل غرف اإلقامة الذكیة في الفنادق-أ
 [3]. مع اإلضاءة الطبیعیةاالصطناعیة نظم تكامل اإلضاءة - ب
 

  :ضاءة الطبیعیة داخل غرف اإلقامة الذكیة في الفنادق نظم التحكم في نفاذ اإل٠٢
إن إدخال اإلضاءة الطبیعیة داخل الغرفة یحتاج إلى مھارة من المصمم ویمكن الوصول إلى حلول مناسبة، وتعمل ھذه 

  :األنظمة على
  ً.إعادة توجیھ الضوء للمناطق الغیر المضاءة جیدا. أ
  .لحفاظ على الراحة البصریة والتحكم في الوھجتزوید الفراغ باإلضاءة الطبیعیة مع ا. ب
  [4].اإلضافة إلى عملھا كأنظمة تظلیل شمسیة وتزید من التحكم في الخواص الحراریة. ج

 :وتنقسم ھذه األنظمة إلى
  
 :أنظمة اإلضاءة الطبیعیة المزودة بأنظمة التظلیل) ١- ٢(

 وأیضا على الحمایة من الوھج أیضا الطبیعیة وقد تعمل ضاءةباإل تزوید الفراغ إلى باإلضافة للتظلیل األنظمةتستخدم ھذه 
 إدخال صممت لكي تتمكن من أنھاكما ،  الفراغإلى من دخول الضوء للتقلیلویمكن التحكم فیھا ، التوجیھ الجید للضوء 

  ]٣[. الضوء في الوقت الذي تستخدم فیھ للتظلیل على المبنى
  :كاسرات الشمس المتحركة) ١-١- ٢(

 داخلیة مالئمة لفراغ إضاءة للحفاظ على أوتوماتیكیاوھي تعمل ،  انحراف للضوء وأجھزةسائل تظلیل شمسیة تعمل كو
 W Hotel( على نوافذ غرف إقامة في فندق استخدمت یوضح أنظمة التظلیل التي - )١( كما ھو موضح بالشكل ,الغرفة 
Dubai (في دبي . 
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 قطاع یوضح احد انظمة التظلیل في غرف الفندق

 مسقط افقي للغرفة

 مسیةكاسرات ش

 
  

 

  

   دبي-)WHotel Dubai(في فندق ) لكاسرات الشمسیةا( یوضح أنظمة التظلیل –) ١(شكل 
  )www.desmena.com – desmena, WHotel, Dubai by Ateliers Jean Nouvel: المصدر(

   ):Holographic Optical Element (HOE المادة) ٢-١- ٢( 
  اإلضاءةن نظام فتحة  یوضع بین طبقتي الزجاج ضماإلبعاد تتكون من فیلم ثالثي اإلبعادوھي مادة بصریة ثالثیة   

 إضاءة الشمس المباشرة ، بینما تسمح بنفاذ أشعة تمنع نفاذ أنھاالطبیعیة ؛وھي تعتبر وسیلة تظلیل من اھم خصائصھا 
  ).٢(كما ھو موضح بالشكل [4]السماء الغیر مباشرة 

  
  بین طبقي الزجاج) HOE( یوضح المبدأ األساسي لوظیفة –) ٢(شكل 

  )Richard Watkins, Daylight in Building, 2010, computer Science: المصدر( 
  :أنظمة اإلضاءة الطبیعیة بدون أنظمة التظلیل) ٢- ٢(

  :صممت ھذه األنظمة لتوجیھ ضوء الشمس مباشرة للفراغات من النوافذ ومنھا
 ):Direct light – Guiding system(أنظمة توجیھ الضوء المباشر - 

) (laser cutوھي عبارة عن وحدات رفیعة مصنوعة من االكلیریك الشفاف مقسمة بواسطة ) : Laser cut panel(نظام 
حیث یتحول السطح الخارجي لھا الى مرآة خارجیة مما یساعد على انحراف الضوء بكفاءة عالیة ، الى صفوف مستطیلة 

 أو – ویمكن ان تستخدم كوحدات ثابتة ، درجة داخل الوحدة حیث تعمل على توجیھ الضوء الى الفراغ١٢٠بزاویة اقل من 
  [3]. متحركة ضمن النافذة

طبقتي 
 زجاج

 HOEمادة 

http://www.desmena.com
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ھى تعمل على توجیھ ضوء الشمس المباشر إلى الفراغ بدون أي تأثیرات جانبیة للوھج أو إحساس بالحرارة كما ھو ,
  ).٣(موضح بالشكل 

        
  Laser cut panel نظام -) ٣(شكل 

 )Richard Watkins, Daylight in Building, 2010, computer Science: المصدر(
  : نظم تكامل اإلضاءة اإلصطناعیة مع اإلضاءة الطبیعیة٠٣ 

إن إستخدام أنظمة التحكم في اإلضاءة اإلصطناعیة للتكامل مع اإلضاءة الطبیعیة تؤدي إلى تقلیل الطاقة المستھلكة وتحقیق 
  .الفنادقجودة البیئة الضوئیة المطلوبة لغرف اإلقامة الذكیة في 

  :ویمكن تقسیم ھذه النظم حسب طریقة التحكم في نوعین رئیسین
  : التحكم الیدوي في اإلضاءة الصناعیة-أ

ًإن التحكم الیدوي في اإلضاءة اإلصطناعیة یرضي نفسیا الزائرین لغرف اإلقامة في الفنادق، ففي كثیر من الدراسات وجد 
تحكم في البیئة الموجود بھا ومفتاح التحكم في اإلضاءة ھو رمز لھذا أن المستخدم یكون أكثر سعادة عندما یستطیع ال

التحكم، ونجاح إستخدام التحكم الیدوي یعتمد على سھولة الوصول إلى مفاتیح التحكم، بوصفھا بالقرب من الفراغ المراد 
  ).٤(كما موضح بالشكل . إضاءتھ مثل فراغ النوم بجانب السریر، منطقة الجلوس

  

  )Smart system(كترونیة تعمل مع النظام الذكيشاشات ال
  تعمل اتوماتیكیا ویتم التحكم بھا ایضا على حسب رغبة

  .الزائرین في الغرفة
     طرق التحكم الیدوي–) ٤(شكل 

  )www.1000Bulb.com, hotel guest room lighting, 2018: المصدر(
  : التحكم األوتوماتیكي في اإلضاءة الصناعیة-ب

م إلكترونیة تقوم بالتحكم في اإلضاءة الصناعیة بخفتھا، إستجابة لمستویات اإلضاءة الطبیعیة المتاحة من ھى نظم تحك
  :خالل إستخدام أجھزة أو برامج تحكم من ھذه األجھزة

 )٥( كما ھو موضح بالشكل ):Occupancy Sensors) (حساسات األشغال(أجھزة استشعار المستخدمین  •
مستخدمین في الغرفة وتعتمد على تقنیات مختلفة مثل إستخدام األشعة تحت الحمراء أو تعمل على اإلحساس بوجود 

  ).Microwaves(إستخدام الموجات فوق الصوتیة أو الموجات الدقیقة 

  طبقتي زجاج Laser cutلوح 

 ضوء الشمس

http://www.1000Bulb.com
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  Smart guest roomsالمستخدمة في الـ) Occupancy Sensors(یوضح شكل ألحد الـ) ٥(شكل 
 )www.bowinlock.com, 2017: المصدر(

  

 ):Photo Sensors(الحساسات الضوئیة  •
ًتعتمد الحساسات الضوئیة ببساطة على تحدید مستوى اإلضاءة الطبیعیة المتوفرة ومن ثم العمل آلیا على تحدید 

 .مستوى اإلضاءة الصناعیة المطلوب للوصول إلى مستویات اإلضاءة الالزمة
  ):Intelligent Integrated Lighting( نظم اإلضاءة الذكیة المتكاملة ٠٤

ًتعتمد نظم اإلضاءة الذكیة المتكاملة أحد خطوات األنظمة، وھى في ھذا تعتمد على شبكة المعلومات إلدارتھا، وتبعا 
  :تبادل المعلومات داخل الشبكة ویمكن تقسیم نظم اإلضاءة الذكیة إلى قسمین) لغة(لبروتوكول 

  ).عمل الباحث: المصدر(یوضح الفرق بین البروتوكوالت المغلقة والمفتوحة وأفضلیة اختیار النظام المفتوح ) ١(جدول 

  نظم تعتمد على البروتوكوالت المغلقة 
)Closed Protocol( 

  نظم تعتمد على البروتوكوالت المفتوحة 
)Open Protocol( 

إن في البرتوكوالت المغلقة یتحدث كل نظام داخل   - أ
لذا حتى یمكن لھذه النظم . ى لغتھ الخاصةالمبن

ًالعمل معا ضمن نظام إدارة واحدة، وبھذا الشكل 
 .فإن كل مبنى یعامل كحالة مستقلة

تعمل نظم اإلضاءة الذكیة كجزء من مركبات   -  ب
ویتكون ھذه النظم ) BMs(نظم إدارة المباني 

 :من
 Day light(حساسات اإلضاءة الطبیعیة  -١

Sensors.( 
 ).Occupancy Sensors(غال حساسات األش -٢
 /Personal(نظم الخفض التدریجي لإلضاءة  -٣

Dimming Controls.( 
 ).Event Scheduling(البرامج الزمنیة  -٤
لزائرین ضبط اإلضاءة لتتیح ھذه النظم   -  ت

باإلضافة إلى تكیفھا مع تغیرات اإلضاءة التي 
 .تحدث على مدار الیوم

تتصل ھذه النظم بشبكة معلومات تعمل من   -  ث
 Energy(الل برامج إدارة للطاقة خ

Management System "Ems".( 

إن في البرتوكوالت المفتوحة تتیح مرونة ھائلة في التعامل مع مجموعة 
 Standard(كبیرة من النظم والمعدات من خالل واجھة برمجة قیاسیة 

software Interface.( 
م مباشرة، أي نظا) Plug and play(بحیث یمكن بسھولة تركیب وتشغیل 

ًوھو المتعارف علیھ دولیا بین الفنادق ) KNX(ومن ھذه البروتوكوالت 
  :ًعالمیا ویتكون من

 Digital Addressable)ًوحدات اإلضاءة معرفة رقمیا  -١
Luminaries). 

 ).Modular Cable(الكابالت النمطیة  -٢
 :تعدد نظم التحكم -٣

 ).Laptop(الحاسب الشخصي   - أ
 .لوحة التحكم الحائطیة  -  ب
 ).Mobile(المحمول الشخصي جھاز   -  ت
 ).Touch Screen Panel(لوحة التحكم باللمس   -  ث

 ).Lighting Scene(التحكم األمثل في حالة اإلضاءة  -٤
 .المرونة -٥
 ).Smart Vision Sensors(استخدام الحساسات الذكیة  -٦
 .تقییم تقاریر اإلستھالك والصیانة -٧

  :ومن ممیزات ھذا النظام
 –الفلوریة (اإلضاءة والمصابیح التعامل مع عدد كبیر من وحدات  -١

 ).واللید
تكلفة ھذا النظام منخفضة إلعتماده على عنونة عناصر النظام ال على  -٢

 .الدوائر الكھربائیة المعقدة
من الطاقة المستھلكة، كما یمكن إستعادة تكالیفھ األولیة [2] % ٦٠توفیر  -٣

 .بعد حوالي ثالث أعوام
 

  

http://www.bowinlock.com
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  :غرف الفنادق مكونات نظام اإلضاءة الذكیة في ٠٥
مثل نظام التبرید ( للتحكم في اإلضاءة الصناعیة للتكامل مع أي نظام آخر داخل الغرفة أوتوماتیكيیتكون أي نظام 

نظام اإلضاءة الصناعیة "حیث یسمى ) Occupancy Natural Lighting اإلضاءة الطبیعیة – "HVAC"والتھویة 
  : إلى)Responsive Artificial Lighting" (المستحدثة

  ):Light source(مصدر الضوء ) ١- ٥(
  . شرائط– لما فیھا توفیر للطاقة سواء كانت مصابیح أللید اآلن في غرف الفنادق مصابیح اختیاریتم 

  ):Control Unit(وحدة تحكم ) ٢- ٥(
أو أنظمة ) Switching(وھى نوعان إما أنظمة الفتح والغلق . ھى األداة التي تستخدم في الجھد الداخل لمصدر الضوء

 ).Dimming(الخفت 
  
  ): Photo Sensor(حساس الضوء ) ٣- ٥(

  .تقلیل منسوب شدة اإلضاءة النافذة للغرفة فیوضح في مواجھة الشباك لقیاس شدة اإلضاءة الطبیعیة النافذة للغرفة
  ):Occupancy Sensors(حساس األشغال ) ٤- ٥(

ًرسال إشارة لجھاز التحكم فیقوم بتشغیل اإلضاءة كما أنھ أیضا یقوم ھو أداة تستشعر وجود األشخاص في الغرفة، فتقوم بإ
 بالمنظر الخارجي، ولو شعر بغیاب الزائر واالستمتاع من اإلضاءة الطبیعیة لالستفادةًبفتح الستائر أوتوماتیكیا في الغرفة 

 [3].ًعن الغرفة فیرسل إشارة لجھاز التحكم فیغلق اإلضاءة وتغلق أیضا الستائر
  ):Controller(جھاز تحكم ) ٥- ٥(

، فھو المسئول عن تحدید التغیر الالزم في منسوب شدة اإلضاءة فیقوم بغلق أو فتح "األوتوماتیكيعقل نظام التحكم "یعتبر 

  Dimming.([3](أو تقوم بزیادة وخفض كمیة اإلضاءة ) Switching(دائرة التیار 
  . الفنادق یوضح شكل نظام اإلضاءة الذكیة في غرف–) ٦(شكل 

(www.nuuon.com/hotels/typical application diagram) 
 
  

http://www.nuuon.com/hotels/typical
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  : تحسین كفاءة الطاقة باستخدام االنظمة الذكیة في الفنادق٠٦

 The Egyptian Company for(في القاھرة بواسطة ) Nile City(لتوضیح ذلك تم عمل تحلیل لحالة دراسیة لفندق 
mobile services(Mobinil  ح استھالك الطاقة قبل استخدام االنظمة الذكیة عام  ، حیث تم توضی)كما [ 10]) ٢٠٠٩ 

  ).٧(والشكل ) ١(ھو موضح في الجدول 

  )٢٠٠٩(جدول 

  The Egyptian Company for mobile services( Mobinil): المصدر(

Corporate presentation - March 1,1008 Nile City ,unrestricted).  

    Nile Cityك الطاقة على مدار السنة في فندق ال  استھالیوضح) ٧(شكل 
  )نفس المصدر السابق: المصدر(

 فقد قل استھالك الطاقة وزادت كفاءة ٢٠١٠ في عام  KNX (- IB  - suB ABB(اما بعد استخدام االنظمة الذكیة 
  ) ٨(والشكل ) ٢( كما ھو موضح في الجدول  [ 10]طاقة ال

  یوضح الفرق في كفاءة الطاقة بعد استخدام االنظمة الذكیة) ٢(جدول 
 The Egyptian Company for mobile services( Mobinil) - Corporate presentation - March 1,1008: المصدر(

Nile City ,unrestricted). 

  

  

  

Total 
Consumption 

in Kw.hr 

Average 
Consumptio
n in Kw.hr 

Average 
Kw.hr/ 

m2 

Max 
Consumptio
n in Kw.hr 

Min 
Consumpti

on in 
Kw.hr 

Max 
Consumption 

deviation 
from average 

Min 
Consumption 

deviation 
average 

2,796,419 233,035 10.44 267,961 210,259 14.99% -9.77% 

Building 

Total 
Consump

tion in 
Kw.hr 

Average 
Consumpti

on in 
Kw.hr 

Max 
Consumption 

in Kw.hr 

Min 
Consumption 

in Kw.hr 

Average 
Kw.hr/m

2 

Max 
consumption 

deviation from 
average 

Min 
consumption 

deviation 
from average 

NC 2010 2,668,290 222,358 253,573 195,759 9.96 14.04% -11.96% 
NC 2009 2,796,419 233,035 267,961 210259 10.44 14.99% -9.77% 
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  ح الزیادة في كفاءة الطاقة بعد استخدام االنظمة الذكیةیوض) ٨(شكل  
  )نفس المصدر السابق: المصدر(

 .ھالك الطاقة ویزید من كفاءة الطاقةمما سبق نستنتج ان استخدام االنظمة الذكیة یقلل من است
  : النتائج٠٧ 

  :ق یتم ذلك عن طریقلتحقیق جودة البیئة الضوئیة كجزء من تحقیق جودة البیئة الداخلیة في غرف الفناد
 من اإلضاءة الطبیعیة بواسطة التقنیات الذكیة وذلك لتحقیق تحسین كفاءة الطاقة وتقلیل اإلضاءة لالستفادةاألنظمة المتبعة  .١

 . وسائل التحكم في اإلضاءة الصناعیة المستجیبة لإلضاءة الطبیعیةاستخدامالصناعیة وأحمال التبرید عن طریق 
 :لتحكم في اإلضاءة الصناعیة المستجیبة لإلضاءة الطبیعیة وھىھناك نوعان من وسائل ا .٢

  . نظم التحكم في نفاذ اإلضاءة الطبیعیة داخل غرف اإلقامة في الفنادق-
 . مع اإلضاءة الطبیعیةاالصطناعیة نظم تكامل اإلضاءة -

 :إن نظم التحكم في نفاذ اإلضاءة الطبیعیة داخل غرف الفنادق تنقسم إلى نوعان .٣
  .ة اإلضاءة الطبیعیة المزودة بأنظمة تظلیل أنظم-
 . أنظمة اإلضاءة الطبیعیة بدون أنظمة تظلیل-

 . مع اإلضاءة الطبیعیة یؤدي إلى تقلیل الطاقة المستھلكة وتحقیق جودة البیئة الضوئیةاالصطناعیةنظم تكامل اإلضاءة  .٤
) KNX(مثل ) Open Protocol(كوالت المفتوحة إن أفضل نظم اإلضاءة الذكیة المتكاملة التي تعتمد على نظم البروتو .٥

من الطاقة المستھلكة، كما % ٦٠لما لھذه األنظمة توفیر ) Closed Protocol(وھو أفضل من البروتوكوالت المغلقة 
 ).Standard Software Interface(أنھا مرنة وتتیح مجموعة كبیرة من النظم والمعدات من خالل 

 في غرف الفنادق یحقق جودة البیئة الضوئیة وعن طریق ھذه الورقة البحثیة تعتبر ستخدامھاواإن أنظمة اإلضاءة الذكیة  .٦
 . األنظمة الذكیةباستخدامدلیل لتحقیق جودة البیئة الضوئیة 

 
  : التوصیات٠٨
- الوقایة من الحریق أنظمة ( األنظمة الذكیة في غرف الفنادق سواء كانت أنظمة األمن واألمانباستخدامیوصى  .١

 وأنظمة األشغال وأنظمة التبرید والتكییف لما لھ أثر في تحقیق كفاءة الطاقة في ) التحكم في الدخول للغرفةظمةأن
 .غرف الفنادق

ًتطویر غرف الفنادق القائمة إلى غرف ذكیة وذلك لتحقیق كفاءة الطاقة في الغرف وأیضا تحقیق جودة البیئة  .٢
 .الداخلیة

ًیة ومنھ یتم تطویر الفندق كامال بجمیع فراغاتھ فإن ذلك یؤدي إلى تخفیض إن تطویر غرف الفنادق إلى غرف ذك .٣
 . المحلي والدولي للحفاظ على الطاقةاالتجاه الطاقة وھذا استھالك

 التقنیات الذكیة باستخدامًیوصى بعمل أدلة مختلفة لتحقیق جودة البیئة الحراریة والصوتیة والھواء الداخلي أیضا  .٤
 .بیئة الداخلیة لغرف الفنادقوذلك لتحقیق جودة ال
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