
 الذكية؟ النوافذ هي ما
 الذكية المنازل مكونات من جديد مكون هو الذكي الزجاج أو الذكية النوافذ
 طوعت أن تريد التي الغنية العربية والدول المتقدمة الدول تجتاح بدأت التي

 الذكية النوافذ وهذه بيته في اإلنسان لراحة ممكن قدر بأكبر التكنولوجيا
 تجعله مختلفة تكنولوجية بوسائل معالج اجزج من مصنوع خاصة نوافذ هي
 الطاقة ترشيد أهمية اإلنسان ادرك فقد الضوء كمية في التحكم على قادر

 فكرة جاءت هنا ومن بنا المحيطة النظيفة المتجددة الطاقات من واالستفادة
 خالل من المكان إضاءة في التحكم على تعمل نوافذ فهي الذكية النوافذ
 التحكم في ايضا يساعد امر وهو الخارج من تدخل تيال الضوء كمية ضبط
 الحال هو كما الرفاهية من نوعا يكون ال احيانا وهو المكان حرارة درجة في
 استخدام دون الرائع المعماري الصرح فهذا بدبي الشهير خليفة برج في

 العادي الزجاج ألن اآلدمي لالستخدام صالحا يكون لن الذكية النوافذ
 على بالجحيم اشبه تجعله بشدة داخله الحرارة درجة فعر في سيتسبب
 يةبنفسج الفوق األشعة تعكس انها أيضا الذكية النوافذ مميزات ومن االرض
 عن الناتج التلف من والسجاد واألثاث الستائر أقمشة وتحمي الضارة

	.الشمس ألشعة التعرض
	

 ىإل شفاف شبه كونه من الزجاج تغيير على الذكية النوافذ تعمل عام بوجه
 بما الضوئية الموجات أطوال كل أو بعض حجب من بالتغيير أو شفاف
 فكرة وتعتمد للداخل الزجاج باختراق لها المسموح الضوء كمية يحدد
 السائلة كالبلورات حديثة تكنولوجية وسيلة من أكثر على الذكية النوافذ
 تغير أو برتيكالز سنسبينديد المعلقة الجسيمات شاشة كريستاألو ليكويد
 نم وغيرها ثيرموكروميك الحراري التلون أو أليكتروكروميك بالكهرباء اللون

 الخاصة استخداماتها منها تقنية لكل التي األخرى التكنولوجية الوسائل
 على الضوء سنلقي كنا وإن الذكي الزجاج صنع في مختلفة تكلفة وطبعا

 وهما استخدما أكثرهما
 

 المعلقة الجسيمات شاشة
 
 صنع في الدقيقة الجسيمات من نوع استخدام على تعتمد التقنية ههذ إن

 مصنوعا يكون الذكي الزجاج فلوح الضوء امتصاص يمكنها النوافذ زجاج



 موصلة شفافة مادة يغطيهما البالستيك من أو الزجاج من لوحان من
 سائل في تسبح المعلقة الدقيقة الجسيمات من ماليين وبينهما للكهرباء
 فذالنوا مع المرفقة التحكم ألداة وفقا بالحركة الجسيمات لهذه حيتي معيين
 الذكية

 
 تعمل الجسيمات فهذه بسيطة الذكية النوافذ من النوعية هذه عمل وفكرة

 خالل من كله تحجبه أو بالمرور بعضه أو لكله تسمح اما للضوء كصمامات
 ندهع يتم معين لجهد ليصل الكهربي الجهد فرق في التحكم يتم التحكم اداة

 ماأ الضوء بمرور يتيح معين بانتظام واصطفافها الدقيقة الجسيمات تحريك
 أن اي تماما الضوء حجب على تعمل فإنها عشوائية بطريقة تصطف بتركها
 تصبح تىح فشيئا شيئا معتمة النافذة تصبح تدريجيا الكهربي الجهد بتقليل
 صفر الكهربي الجهد يكون عندما تماما سوداء

 
 كانتو األمريكية المتحدة بالواليات عدة منازل في التقنية هذه تطبيق تم وقد

 كثيرا ساعدت ألنها التجربة نشر في االستمرار على جدا مشجعة النتائج
 ملحوظ بشكل قل أن بعد الفواتير وقيمة الكهربي االستهالك تخفيض في

 والتكيفات الكهربية األضواء استخدام على السكان اعتماد
 

 السائلة البلورات
 
 من يرالكث في تدخل بل فحسب الذكية النوافذ على تقتصر ال التقنية هذه إن

 زيوناتللتليف الحديثة الشاشات مثل األخرى المتقدمة التكنولوجية التطبيقات
 ختلفت ال ولكن العالقة الجسيمات لتقنية منافسة فكرة وهي اآللية والحواسب

 وربمر يسمح مرتب بشكل طفافهااص على يعمل الكهربي فالجهد كثيرا عنها
 يمنع الذي العشوائي لوضعها تعود يجعلها الكهربي الجهد وتوقف الضوء
	خاللها الضوء مرور


