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  الخالصة
التحكم البيئي، العمارة المعاصرة ومنها ما يتعلق بأنظمة  المتقدمة في أثرت مظاهر التكنولوجيا

. والمنظومات الشمسية أحدها، فهي تقع ضمن مجموعة المفاهيم المتعلقة بتكامل المبنى مع البيئة

هذه المفاهيم ظهرت نتيجة فكرة أساسية هي االستفادة من التكنولوجيا لتطبيقهـا علـى االفكـار    

نى وجعلها تصل التصميمية بهدف الوصول الى تخفيض إستهالك الطاقة المستخدمة لتشغيل المب

  .الى أقل قدر ممكن

باإلضافة الى ذلك تستطيع المنظومات الشمسية ان تتكامل مع المبنى كمواد إنهاء تدخل ضمن 

تصميم القشرة الخارجية له باعتبارها عناصر لها القدرة على االستجابة والتحفز للمؤثرات البيئية 

شاملة حول طبيعة المعالجات التي مـن   بعدم توفرمعرفة: من هنا تمثلت مشكلة البحث.الخارجية

  .الشمسية كمواد إنهاء خارجية في قشرة المبنىالممكن أن يتبعها المصمم عند توظيف المنظومات 

البحث الى التعرف على أساليب التكامل المعماري مع المنظومات الشمسـية وكيفيـة    يهدف

أن المنظومات : نهائي، وبفرضية هياالستفادة منها في تعزيز القبول الشكلي للنتاج المعماري ال

الشمسية تحمل إمكانات تؤهلها من ان يكون لها تأثير في هيئة المبنى عند توظيفها كمواد إنهـاء  

خارجية، وبهذا اتجه البحث الى دراسة المكونات االساسية للمنظومات الشمسية وأساليب تكاملها 

باإلضافة الى دراسة مواقع تنطيقهـا فـي   مع النتاج المعماري بإعتبارها وحدات إنهاء خارجية، 

تم التوصل الى ضرورة إجراء الموازنة بين تحقيق . ومستوياتها الشكلية للتكاملالشكل المعماري 

عالوةً على ضرورة تحقيق التوافق  ،الجانب الشكلي للمباني وتوفير الطاقة المنتجة من المنظومات

  .المبنىااليجابي لألنظمة الذاتية والفعالة في تصميم 

  
The Effect of Utilizing Photovoltaic Systems Technique as 
External Finishing Materials in the Architectural Product 

 
Abstract 

Forms of advanced technology have influenced contemporary architecture; some 
of which are related to environmental-climatic control systems, such as 
Photovoltaic systems which fall under a set of concepts concerned with the 
integration of building with the environment. 

These concepts have emerged as a result of a basic idea, namely, the utilization 
of technology by applying it to architectural design ideas in order to reduce energy 
consumption used in operating a building such that it can reach a minimum. In 
addition, photovoltaic systems can integrate with a building as finishing materials 
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which become part of the external crust design, considered as elements having the 
capability of responding and being evoked by external environmental causes. 

Accordingly, the research problem is exemplified by the unavailability of 
comprehensive knowledge concerning the nature of treatments or procedures that a 
designer can adopt while employing the Photovoltaic systems as external finishing 
materials in the crust of the building. 

This research aims at getting acquainted with the methods of architectural 
integration with Photovoltaic systems and the means of utilizing them in promoting 
the formal acceptance of the final architectural product. This research also puts 
forward the assumption that the Photovoltaic systems carry the potentials which 
qualify them to have an effect on the shape of the building when they are employed 
as finishing external materials. 

The end of this research arrived at the conclusion that it is necessary to try to 
balance two things: achieving the formal aspect of buildings and saving the energy 
produced by those systems, in addition to the necessity of achieving a positive 
conformity between passive and active systems in designing a building. 
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