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ملخص البحث
قد شهدت صناعة النسیج ً
نقلة نوعیة بسبب التقدم العلمی والتکنولوجی والتی أدت إلى تغییر العدید من أوجه الحیاة فی العالم.
واالهتمام باألبحاث التی تعمل علی التطور فى هذه الصناعة ،إما لتحقیق فائدة اقتصادیة ملموسة ،أو لتطبیق خواص األداء
الوظیفی ،وذلک إما عن طریق أسلوب التنفیذ أو استخدام خامات جدیدة ذات ممیزات وخصائص جدیدة .حیث تلعب الخامة
دوراً مهماً ،سواء أکانت طبیعیه أم صناعیة ،ولکل خامة ممیزاتها وخصائصها التی تالئم االستخدام النهائی .وقد ظهر فى
اآلونة األخیرة تقدم هائل فى صناعة النسیج باستخدام الخامة الضوئیة المصنوعة من األلیاف الضوئیة وقد تم إنتاجها بأشکال
عدیدة واستخدامات مختلفة وترى الباحثة افتقار عملیة تصمیم الخامة الضوئیة إلى االبتکار والتجدید فى االستخدام بالرغم
من أنها تؤدی العدید من األغراض الوظیفیة المختلفة .وقلة الدراسات العلمیة والعملیة التی تخص األلیاف الضوئیة بالرغم
من استخدامها فى أنواع مختلفة من المنسوجات.
یجمع المصمم بین التکنولوجیا والفن فى عدة مراحل أساسیة فى العملیة التصمیمیة والتی تکون متداخلة ولیست منفصلة
عن بعضها البعض .فمنها ما یتضمن التحلیل التصمیمی المنطقی ومنها ما یعتمد على الخبرة فى اتخاذ القرار وکالهما له
نفس األهمیة ویتوقف ذلک على درجة تعقید الخامة .فما یحتاجه التصمیم قدرا من الذکاء أکثر بکثیر مما یتطلب من مهارة
یدویة.
لذلک تطرقت الباحثة إلى معرفة الطرق والمراحل إلنتاج نوعیة جدیدة من األقمشة الضوئیة التی تتوفر فیها الخواص
الجمالیة والقیمة النفعیة .وتحقیق أسلوب تکنولوجی مبتکر مجال األقمشة خالل خصائص األلیاف الضوئیة المستخدمة إلبراز
القیم الفنیة والجمالیة للمنتج.
وقد قامت الباحثة بعمل دراسة لتصمیم الخامة الضوئیة والتی تتوافق مع إمکانیة تنفیذها وإنتاجها بالشکل الجمالی للتغلب
على المش کالت التی تواجه المصمم من خالل الحلول التصمیمیة االبتکاریة وأسلوب تنفیذها والتی تتطلب من المصمم
الخبرة والمهارة والممارسة.

الكلمات المفتاحية:
الخامة الضوئیة ،األلیاف الضوئیة ،التصمیم

Abstract
The textile industry has undergone a paradigm shift due to scientific and technological advances
that have transformed many aspects of life in the world. And interest in research that is
developing in this industry, either to achieve tangible economic benefit, or to apply job
performance properties, either through the method of implementation or the use of new
materials with new features and characteristics. Where the material plays an important role,
whether natural or industrial, and each material has its own advantages and characteristics that
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suit the end use. There has been recent great progress in the textile industry using the optical
material made of optical fibers and has been produced in many forms and different uses. The
researcher sees the lack of the optical material design process to innovate and renew in use
despite the fact that it performs many different functional purposes. And the lack of scientific
and practical studies concerning optical fibers, despite their use in various types of textiles.
The designer combines technology and art in several basic stages in the design process that are
interrelated and not separate from one another. Some of them include logical design analysis,
and some that depend on experience in decision-making, both of which have the same
importance, depending on the degree of complexity of the material. What the design needs is
much more intelligence than manual skill.
Therefore, the researcher discussed the methods and stages of producing a new type of optical
fabric that has aesthetic properties and utilitarian value. And achieving an innovative
technological method in the field of fabrics through the optical fiber properties used to highlight
the technical and aesthetic values of the product.
The researcher has made a study to design the optical material that corresponds to the possibility
of its implementation and production in aesthetic way to overcome the problems facing the
designer through innovative design solutions and the method of implementation, which requires
the designer experience, skill and practice.

Keywords:
Optical material, optical fibers, design

المقدمة
تعد صناعة الغزل والنسیج من أقدم الصناعات وقد شهدت تلك الصناعة مراحل عدیدة من التطورات تطرقت الى استخدام
.المنسوجات في مجاالت عدیدة
 كما أصبح للعالقة.وقد لعبت األقمشة الصناعیة في الحقب الثالث الماضیة دوراً حیویا ً وهاما ً في مختلف االستخدامات
المتبادلة بین التقدم العلمي والصناعة دوراً مهم أدي إلي حلول علمیة ناجحة للعدید من الخامات المتطورة التي اقتصر
 لذا تهدف الدراسات الحدیثة الي معرفة كل ما هو جدید وتطویره بقدر.استخدمها علي إنتاج أقمشة ذات وظائف محدودة
، إما لتحقیق فائدة اقتصادیة ملموسة، واالهتمام باألبحاث التي تعمل علي إیجاد حلوالً لمشاكل هذه الصناعة،المستطاع
 وذلك إما عن طریق أسلوب التنفیذ أواستخدام خامات جدیدة ذات ممیزات وخصائص،أولتطبیق خواص األداء الوظیفي
 ولكل خامة ممیزاتها، سواء أكانت طبیعیه أم صناعیة،ً حیث تلعب الخامة دوراً مهما.ربما لم تكن متوفرة في الخدمة األصلیة
.وخصائصها التي تالئم االستخدام النهائي
وتمثل القابلیة الجمالیة للخامات والمنسوجات األهمیة العظمي عند صناعتها وتتطلب المنسوجات الحدیثة المرتبطة بالصیحات
.العالمیة تحقیق تأثیرات بصریة وملمسیه مرغوبة في تلك المنسوجات أو األقمشة
. نموذجا لتحقیق الغرض الجمالي المطلوب في هذه المنسوجاتSpecial effect yarns وتتمثل الخیوط ذات التأثیر الخاص
 وكان للیابان الدور االساسى في تقدیمها لألسواق مما أتاح نسجها في.واأللیاف الضوئیة هي نوع من األلیاف الزجاجیة
تركیبات وبخواص متمیزة حیث استخدمت األلیاف الضوئیة بمفردها وكذلك أمكن االستفادة بخواصها فتم خلطها بألیاف
.طبیعیة مألوفة كالكتان وعوادم الحریر
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مشكلة البحث:
 افتقار عملیة تصمیم الخامة الضوئیة إلى االبتكار والتجدید فى االستخدام بالرغم من أنها تؤدي العدید من األغراض
الوظیفیة المختلفة .
 قلة استخدام المنسوجات الضوئیة فى تغییر دیكور المنزل لذلك البد من االبتكار والتجدید لخدمة هذا المجال.



عدم التطرق إلى األلیاف الضوئیة للحصول على وظائف جدیدة لألقمشة الضوئیة من حیث المظهر الجمالي والقیمة

النفعیة.
 قلة الدراسات العلمیة والعملیة التي تخص األلیاف الضوئیة بالرغم من استخدامها فى أنواع مختلفة من المنسوجات.

هدف البحث:


التطرق الى إنتاج نوعیة جدیدة من األقمشة الضوئیة التي تتوفر فیها الخواص الجمالیة والقیمة النفعیة وكیفیة انتاجها.



تحقیق أسلوب تكنولوجي مبتكر فى مجال األقمشة خالل خصائص األلیاف الضوئیة المستخدمة إلبراز القیم الفنیة

والجمالیة للمنتج.

أهمية البحث:


دراسة تصمیم الخامات الضوئیة التي تم إنتاجها بواسطة األلیاف الصناعیة الضوئیة.



إمكانیة االستفادة من الخامة الضوئیة وممیزاتها المتعددة واستغاللها في الحصول على منتجات نسیجیة ذات تقنیات

حدیثة تحتوي على المظهر الجمالي والوظیفة النفعیة وتحقیق متطلبات الحیاة الحدیثة:

فروض البحث:


تعدد تقنیات النسیج باستخدام األلیاف الضوئیة یمكن أن یؤثر على إنتاج أقمشة ذات وظائف متعددة.



یمكن تحقیق تأثیرات بصریة وملمسیه مرغوبة في المنسوجات.



اذا استخدمت األلیاف الضوئیة إما بمفردها اوخلطها بألیاف طبیعیة مألوفة كالكتان وعوادم الحریر یمكن تنفیذ بعض

األقمشة التي تستخدم في األغراض المختلفة.

منهجية البحث:
المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج التحلیلي.

 .1التصميم بالخامة الضوئية:
أ .تعريف التصميم:
التصمیم باعتباره نظاما یسعى إلى تحقیق التوازن بین الشكل والوظیفة وبین األصالة والتطبیق والجدة والمالئمة ،فالتصمیم
هو وسیلة لتحقیق األهداف المرجوة ولیس الهدف بحد ذاته.
أي أنه عمل مبتكر یؤدي إلى تحقیق الغرض أو الوظیفة التي صمم من أجلها وال یتم في إطار شخص واحد غالبا ولكنه
عملیة جماعیة في أغلب األحیان.
ونجد شكل المنتج هو أكثر عناصر التصمیم أهمیة بالنسبة للمستعمل فهو یرى مظهره الخارجي ویالحظ تفاصیله من أول
وهلة یراه فیه.
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ب .االستلهام في التصميم:
مفهوم االستلهام في التصمیم :یعتبر موضوع االستلهام في التصمیم هو إحدى المحركات األساسیة لعملیات التصمیم ویتوقف
علیها المالمح األساسیة في نمط المنتج وطبیعته التشكیلیة والوظیفیة التي تعبر عن مدى التقدم والمواكبة الحضاریة في
الصناعات القائمة والمعتمدة على االبتكار التصمیمي والتطور في مجال التصمیم.
أهمیة االستلهام في التصمیم ودور المصمم :المصمم البد أن یلجأ إلى مصدر لالستلهام أو یتأثر بمصدر یمثل له حافز
لالستلهام فالمصمم الجید هو الذي یملك القدرة على حساسیة االستلهام من مصادر عدیدة وبأسالیب متعددة فكل ما یحیط
بالمصمم من مؤثرات بصریة مباشرة أو مؤثرات تدعوه للتفكیر والتأمل والتحلیل تمثل له اإللهام التصمیمي فال أحد یستطیع
أن یتخیل شيء لیس له وجود وإنما كل ما یفعله هو انعكاس لمعلومات تراكمت نتاج خبرة بصریة أو فكریة مسبقة من الحیاة
والبیئة وبكل ما فیها (مؤثرات وخبرات بصریة  ,اجتماعیة  ,وتكنولوجیة  ,ثقافیة  ,وظروف سلوكیات.)......
فالمصمم هو ذاته جزء ال یتجزأ من هذه المؤثرات فهو یصمم بأسلوبه الخاص وبنظرته المتمیزة وذلك بعمل أنواع من
التحویر والتبدیل وإعادة تنظیم العناصر واستخالصها بأسالیب مختلفة ومن هذا التفاعل بین المصمم ومؤثراته االستلهامیة
في التصمیم یتبلور أسلوبه التصمیمي وطرازه الخاص الذي یعد محصلة لثقافته وخبرته..
وما تراه الباحثة أن اإللهام ال یأتي بفرض الفروض وإنما بالتأمل فى كل ما هو ماهر ملموس من خامات والنظر الى أسالیب
التكوین ومن ثم ترجمتها الى عالقات تصمیمیة تتمثل فى الخط وانحرافه ومنه تتوالى هذه العالقات ویتكون رصید من
الخبرة المرئیة التى تفید فى إتاحة الفرصة للتنوع فى التصمیمات .وهذا ال یأتي إال من صحة عقلیة فى التفكیر وتلمس
لإلتقان اآللهى فى الكون قوله تعالى ":صنع هللا الذي أتقن كل شئ " النمل  , 88فكلما حاكى وجود الضوء فى التصمیم
إبداع الخالق وأكد على مواضع الجمال كان تواجده فى المنسوج مصدر لإللهام .وهذا یتمثل فى كل ما هو مضئ نتأمله
ونتتبع مساره وكیفیة تشكیله وأسلوب وقوع ظالله ومن ثم هذا التناسق على التصمیم بما یتوافق مع الخامات الضوئیة
والتقنیات وأسالیب التركیب والتولیف بین الخامات.
ج .إستراتيجية التصميم بالخامة الضوئية:
اإلستراتیجیة هى نمط من األفعال التى تستخدم لتحقیق نتائج معینة وهذه األفعال فى نفس الوقت تعمل على وقف تحقیق
نتائج غیر مطلوبة.

أوال :الدراسة المعرفية:
قبل البدء فى تناول الخامة الضوئیة یجب فهم خصائص الخامة الضوئیة وكل ما یتعلق بنوعها وشكلها الظاهري وطرق
إضاءتها وإمكاناتها ومعوقاتها ومتطلباتها.


خصائص الخامة فى الفراغ من تأثیرات ضوئیة وانعكاسات.



طرق التشكیل المتاحة.



المهارة الحرفیة.



معلومات عن تأثیراتها البیئیة وكل ما یتعلق بتواجدها فى السوق المحلیة.



دراسة تاریخیة لمواضع استخدام ما یحاكها من خامات تقلیدیة في التصمیم.



اختیار ما یتناسب معها من خامات أخرى.

ویبقى الهدف من وراء كل هذه الدراسات المتعلقة بالخامة الضوئیة هو تحقیق الجمال والوظیفة والقوة واالتزان من خالل
الخامة المتاحة  .وقد تكون الخامة الضوئیة ألیاف أو نسیج وهنا تنبثق مشكلة تصمیمیة أخرى وهى مدى مالئمة الخامة
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للتصمیم وهذه المشكلة ال یجب أن تعیق المصمم وتحد من ابتكاره وإبداعه من منطلق ما یناسب هذا الن التفكیر بهذه الطریقة
یمحى تماما قدرات المصمم اإلبداعیة التى تكمن فى كیفیة التغلب على هذه المشاكل من خالل الحلول التصمیمیة االبتكاریة
والتي تتطلب من المصمم والخبرة والمهارة والممارسة.

ثانيا :التصميم البنائي أو االنشائى:
وفیها یجمع المصمم بین التكنولوجیا والفن فى عدة مراحل أساسیة فى العملیة التصمیمیة والتي تكون متداخلة ولیست منفصلة
عن بعضها البعض .فمنها ما یتضمن التحلیل التصمیمي المنطقي ومنها ما یعتمد على الخبرة فى اتخاذ القرار وكالهما له
نفس األهمیة ویتوقف ذلك على درجة تعقید الخامة .فما یحتاجه التصمیم قدرا من الذكاء أكثر بكثیر مما یتطلب من مهارة
یدویة.
 .1التخطيط  :Planningوهو دراسة كلیة لإلنشاء من حیث نظریات التصمیم واقتصادیات التصمیم وجمالیات التصمیم
 .بمعنى مالءمته للمتطلبات الوظیفیة واالقتصادیة والجمالیة فكل تصمیم له دراسة إنشائیة مستقلة ال یمكن تعمیمها.
ویتضمن التخطیط تحلیل مبدئي للتصمیم ومن خالل هذا التحلیل یستطیع المصمم أن یعرف أى من تقنیات التصمیم یجب أن
تستخدم من أجل أن یطبق االبتكار فى تصمیم معین.
 .2التحليل  :Analysisوهو تحویل اإلنشاء الى حقیقة یقودها االتزان واالستقرار البصري وتتمیز بالقوة وتحمل المؤثرات
الخارجیة بما یتالءم مع طبیعة الخامة الضوئیة.
ومن هنا تظهر لن ا الحلقة المفقودة بین التصمیم والخامة حتى تظهر الخامة الضوئیة فى أجمل تأثیراتها ومحافظة علیها من
المؤثرات الخارجیة مع إخفاء لعیوبها فى التصمیم ففى النسیج الضوئي مثال البد نراعى أماكن وضع البطاریات ومصدر
الضوء حتى ال یكون وجودها عیبا فى التصمیم وهذا ما تظهره التطبیقات العملیة للتعامل مع الضوء المنسوج.
 .3التصميم : Designهو االختیار األمثل بین الخامة الضوئیة واإلنشاء وتحدید كل من الخط واللون والشكل .أن هذه
المرحلة فى العملیة التصمیمیة الضوئیة تفوز بالنصیب األكبر فى الفكر التصمیمي فیخضع كل ما یتعلق بالتصمیم من خامة
ضوئیة وقوانین تتحكم فى بنائه ومقاومته لكل ما سیتعرض له في البیئة العملیة ویمكن تلخیص ذلك فى الخطوات التالیة:


تحدید المحاور األساسیة للتصمیم حسب زاویة الرؤیة المراد التعبیر عنها فى خلیط من الخطوط األفقیة والرأسیة

والمنحنیة.


توزیع مبدئي للمساحات المعتمة والمضیئة لتحقیق عالقة الشكل باألرضیة حسب مسار المحاور المحددة.



تصور شبه متغیر للخط الذى یحدد التصمیم.



توزیع التباین فى درجات الضوء والظل عن طریق الحذف واإلضافة فى تلك المساحات التى تحدد مسارات الضوء فى

التكوین.


تعیین التفاصیل من خالل االستمرار في عملیات الحذف واإلضافة وذلك بتعیین أصغر المساحات وأهمیتها للتصمیم.

 .4التشييد أو البناء : Constructionویهدف البناء في العمل الفني الى ترجمة الفكرة إلى هیئة فنیة وفى التصمیم یمثل
عملیة منطقیة لحل المشكالت الهدف منه تقدیم تصور جدید  .فالبناء التصمیمي قانون تنتظم على أساسه األجزاء المكونة
لهیئة العمل الفني ،والمصمم أثناء بناء تصمیماته یبحث ویحلل ویصوغ عناصره لیحقق نظما وعالقات تناسبیة بین العناصر
تعمل وفقا لقانون خاص یحكمها.
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والنتیجة المترتبة على هذه العالقات المدروسة والمحكومة علمیا هي حلول فراغیة وكتلیة وعالقات تبادلیة متنوعة بین
العناصر اإلنشائیة تتبلور فى صورة هیئات فنیة ضوئیة ومنسوجات تتمیز بالتنوع واالختالف من خالل النظام الواحد حامال
فى أكفه الهدف االنشائى معتمدا في مساره على أسس وعناصر التصمیم.
د .اعتبارات تصميمية لتشكيل الخامات الضوئية:
ترتبط عملیة التنظیم بالخبرة الجمالیة لدى المصمم وبمدى قدرته على إدراك خواص الخامة الضوئیة حتى أنه فى كثیر من
األحیان تتحول الى خاصیة إدراكیة فطریة ال تتوفر فى كل مصمم فهى تحتاج الى مصمم یتحسس الصیغ الضوئیة ویتالعب
بها وتنحصر االعتبارات فیما یلى:

أوال :موضوعية:
 .1الشكل واألرضية: Form & Ground :یمیل اإلنسان الى تنظیم المدركات البصریة الى شكل وأرضیة  .فالشكل
شئ متماسك له هیئة معینة بینما األرضیة هى الخلفیة التى یظهر فیها الشكل وعندما یتساوى الشكل واألرضیة في جذب
االنتباه تصبح نقاط الجذب من النقاط الغامضة.
 .2التقارب: Nearest or Proximity :تقارب المسافة بین العناصر یؤدى إلى إدراكنا لها في تنظیم أو سیاق معین.
 .3التشابه Similarity :تقسیم التكوین إلى أجزاء وفقا للعناصر المتشابهة بحیث تؤكد وجود العنصر.
 .4االستمرار continuity :یمیل اإلنسان إلى إدراك التنظیمات التي تتماسك أجزاءها بأكبر قدر من االتصال واالستمرار
 .5اإلغالق Closure :تتمثل فى ملء الثغرات وسد الفجوات فاإلنسان بطبعه إذا نظر إلى صورة أو رسمه مكونة من
خطوط غیر مكتملة یمیل إلى ملء الفجوات الناقصة.
 .6السياق Inclusiveness :وفیه تتحدد الكیفیة فاللغة المنطوقة یتحدد معناها وفقا للسیاق الذي تذكر فیه.
 .7التماثل Analogy :حیث تبرز المدركات المتماثلة دون بقیة المدركات األخرى المتواجدة فى السیاق كما تثیر االنتباه
قبل غیرها من الصیغ.

ثانيا :ذاتية:
 .1الحالة النفسیة للمتلقي والتهیؤ النفسي واالستعداد لتقبل هذه التقنیات.
 .2نوع الضوء وتقنیته أهو صبغة أم نسیج أم خیوط أم ألیاف  ....وما الى ذلك.
 .3الحركة وتأثیرها على التقنیة والتصمیم.
 .4الزمان ویقصد به الوقت الذي سیعرض فیه العمل من الناحیة الموسمیة والمدة الزمنیة للعرض والمكان وإمكاناته البعدیة
والجمالیة التي تتوافق مع العمل.
 .5المحتوى وما یقتضیه من تطلعات یصبو إلیها المتلقي.

ثالثا :ضوئية:
 .1التداخل الضوئي :فتداخل لونین وما ینتج عنه فان كانا باردان أو ساخنان تكون االستجابة فیهما فى وقت واحد فبتداخل
األخضر واألزرق ینتج الضوء األخضر المائل للزرقة أما إذا كانا مختلفان أحدهما ساخن واألخر بارد فان الساخن یدرك
أوال وینتج عنهما لون ثالث هو ناتج التداخل فبتداخل األحمر واألزرق ینتج البنفسجي.
 .2التجاور الضوئي :یعنى تواجد لونین أو أكثر فى تكوین واحد یحكمهم نظام دائرة األلوان ومنها ینتقى المصمم ما یكون
مقبوال في الحالة الضوئیة فمثال األزرق مع األخضر أو البنفسجي أفضل من األزرق مع األحمر.
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 .3االتزان الضوئي :إن التوازن ال یعنى السكون بقدر ما یعنى حالة معبرة عن وجود الحركة والتوتر بكیفیات مختلفة لدى
المشاهد وتحفزه على االنتقال من موضع ألخر في العمل الفني وللتجاوب للقوة المحدثة للتوازن  .وتتحقق فكرة االتزان
الضوئي من خالل سیطرة الفنان على اتجاهات سقوط وانعكاس الضوء وبالتالي تتحدد معه درجات الشدة والخفوت وما
یترتب علیها من كیفیات مختلفة للمالمس واألحجام تتفاوت بما یفرض علیها من ضوء في نطاق الحیز المضي أو المعتم.
 .4الوحدة الضوئية :تعنى السیطرة بترابط مفردات العمل فهي التآلف التام بین العناصر على الرغم من تباینها وتنوعها
في الكنه والقیمة والشدة.
 .5اإليقاع الضوئي :هو یعنى حاالت التغیر والحركة  .فحركة الخامات الضوئیة أو الخامات الساقط علیها التأثیر الضوئي
وتناغم االنعكاسات الضوئیة المنبعثة منها یعطى جو أثیري ملئ بالسحر الضوئي یذهب بالمدركات البصریة إلى اإلحساس
بالجمال.
 .6التباين الضوئي :هو األثر الضوئي المنعكس من السطوح وبدرجاته المختلفة وكذلك ألوان الخامات الطبیعیة والصناعیة.
والبد أن تكون التباینات في الضوء ما بین حدي العتمة والضوء ومسافة التدرج بینهما عامال أساسیا في رؤیة األشكال
وكتلها فال یحدث تباین قوى بین الجزء المضاء والمظلم ألن ذلك یؤذى العین  .وبالتالي تكون الموازنة متحققة في أي تصمیم
وهنا تظهر العالقة بین نسبة الضوء والحدود القریبة منه والظالم وحدوده فلیس هناك تصمیم عشوائي فیما یحدث فیه من
تباینات وتنویع فى مواقع ومساحات الضوء.

نسج األلياف الضوئية:
األلیاف الضوئیة هي عبارة عن ألیاف مصنوعة من البالستیك او الزجاج ،وهي تكون مخصصة لتوجیه الضوء حتى یسیر
بطولها ،ویتم استخدام األلیاف الضوئیة في اتصاالت األلیاف الضوئیة ،والتي تعمل على إتاحة نقل بیانات اعلي بكثیر مما
تقوم بنقلها وسائل االتصال األخرى.
وتستخدم حالیا ً األلیاف الضوئیة في تركیبات النسیج وذلك بتطبیقات مختلفة منها في الغالب یتم استخدامها كأدوات االستشعار
وقیاس الضغط ودرجة الحرارة.

شكل رقم ( )1يوضح األلياف الضوئية بدون المادة العازلة

وقد قام العلماء بجامعة ( )Hong Kong Polytechnic University, X. Taoبولكتیك بهونج كوكنج بتطویر عدد من
التطبیقات شدیدة األهمیة باستخدام األلیاف الضوئیة واستخدم مجسات استشعار األلیاف الضوئیة في تركیبات المنسوجات
الذكیة.
كذلك األلیاف الضوئیة المبتكرة بواسطة العالم براج التي جذبت اهتمام عدد كبیر من التطبیقات وذلك بسبب عملیات الترمیز
للطول الموجي والذاتیة.
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و هناك اهتمام عظیم باالستشعار المضاعف للمواد و التركیبات الذكیة خاصة التقییم الحقیقي للقیاسات المادیة و لكي یتم
تحلیل عدد من األلیاف المبتكرة بواسطة براج سواء كانوا من ذوات األلیاف المشتركة في الماء  ،فإنه من الضروري تحدید
مركز الطول الموجي لكل مركز استشعار .
فقام فریق من الباحثین یدعى (  ) S.Joyrmanالمكون من  32باحث في معهد جورجیا للتكنولوجیا بتطویر قمیص من
األلیاف الضوئیة لیكون مالئم إلزالة آثار الرصاص باإلضافة الى مهام أخرى .و ذلك لتمكن رجال الشرطة و الجیش من
تنفیذ مهام حیویة في حالة القتال وفي دراستهم استفاد من األلیاف الضوئیة في بناء النسیج لخلق نسیج ذات قاعدة مرنة من
األلیاف الضوئیة و الخیوط الكالسیكیة و یتم فیها إنشاء ( مصفوفة ) أثناء النسیج و ذلك باستخدام نسیج من القماش متكامل
في نظام تداخل الكتروني صغیر یتحكم في مجموعات ضوئیة لأللیاف .
فكل منطقة تضیف ضوء المنطقة من المصفوفة و بتحكم معین لنظام اإلضاءة یمكن النماذج المختلفة أن تعرض بطریقة
ثابتة و متغیرة و ذلك بمفاهیم مرنة للعرض و هي تشمل مرحلة النسیج و إجراء عملیة األلیاف الضوئیة التي تخلق مصفوفة
( ) XXXXو تطبیقات عدیدة من ( شاشات العرض المرنة )  ،و أهم خاصیتي لهذا االبتكار المرن الجدید تتمثل في رقة
حجمه و وزنه الخفیف جداً  ،و هذا یؤدي إلى اعتقاد أن مثل هذا االبتكار یمكننا من ابتكار حلول لتطبیقات عدیدة .و یمكن
إنشاء شاشات العرض المرنة على المنسوجات و ذلك من خالل إنتاج مصفوفة الشاشة معتمده على إنهاء و اختیار كثافة
النسیج .
باإلضافة الى جهاز الكتروني صغیر یدمج بداخل نظام یتحكم في المصابیح التي تضئ مجموعه من األلیاف  ،كل مجموعة
تزود بضوء لكل بكسل في المصفوفة  ،و هذه الشاشات تتمیز بشده رقتها و خفه وزنها و هما خاصیتین ضرورتین لعدید
من التطبیقات المبتكرة و بالرغم من بدایة التطویر للمالبس فشاشات العرض استخدمت لعرض معلومات و تصمیمات في
السیارات و األجهزة األلكترونیة المحمولة و حتى المنازل و المباني .
و في الواقع فإن األبحاث على التصمیمات و تطویر شاشات العرض المرنة معتمدة على األلیاف الضوئیة المصنعة ظهرت
واضحة في الموضة و أثاثات المنزل و المعدات و السیارات .

 .2طريقة نسج األلياف الضوئية
إن األلیاف الضوئیة تمتلك الصالبة و الهشاشة التي تجعلها مختلفة عن خیوط ألیاف النسیج التقلیدیة  .و فیما یتعلق بقطر
األلیاف فیمكن استخدام الوسط منه ألن القطر الذي یكون كبیراً جداً یمكن أن یسبب عدم مرونة بینما القطر الصغیر جداً
یؤدي إلى مقاومة القص و قلة كثافة الضوء .
و قد استخدمت األلیاف التي یبلغ قطرها  0.5مم لصنع النماذج األولى  ،كما أجرى اختبار على األلیاف التي یبلغ قطرها
 0.25ملم  ،و لكن التطور األخیر لعملیة النسیج أكدت أنه یوجد نقص فى مقاومة القماش لالنحناء .
و یتم نسیج األلیاف الضوئیة على نول تقلیدي ثنائي األبعاد ( یدوي و آلي ) كما هو مبین في الشكل (. )2
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شكل رقم ( )2يوضح نسج األلياف الضوئية يدويا وآليا

ویمكن أن تنسج األلیاف الضوئیة في اتجاهین (اللحمة والسداد) باإلضافة إلى أنواع آخرى من الخیوط ولذلك فإن من الممكن
الحصول على شبكة من األلیاف الضوئیة ومع ذلك فهذا سیظهر العدید من العیوب.
مثل قلة كثافة النسیج وصالبة القماش وذلك بسبب زیادة نصف قطر الدائرة.
وأیضا ذلك یزید من كبر اسطوانة السداء لأللیاف الضوئیة بدرجة كبیرة.
وقلة إمكانیة التصمیم وصغره بدرجه كبیرة.
كما انه من الممكن آن الهیكل ثالثي اإلبعاد في النسیج قد ال یجلب أي مزایا كبیرة فیما عدا في حاله هیاكل تدعیمیة محددة.
وبالتالي فإن الخطة المبدئیة لتطویر النسیج الذي یضم ألیاف ضوئیة بخیوط الحریر والخیوط التركیبیة والصناعیة والطبیعیة
یمكن استخدامها لتحقیق عملیة االنحناء فى النسیج.
وهذه الخیوط یجب اختیارها بعنایة بهدف تحقیق المرونة الجیدة مع مراعاة .عدد الخیوط والقدرة على نشر وانعكاس الضوء
بواسطة األلیاف الضوئیة.
والشكل التالي یوضح مثال لنسیج األلیاف الضوئیة باستخدام رسم تخطیطي من النسیج.

شكل رقم ( )3يوضح رسم تخطيطي من النسيج باستخدام األلياف البصرية

 .3طرق سريان الضوء داخل النسيج بواسطة األلياف الضوئية
یضم النسیج عدد من الوحدات السطحیة (من األلیاف الضوئیة) وكل منها یمكن أن یضاء بواسطة مصدر للضوء یضاء من
جانب من النسیج بواسطة عدد من األلیاف الضوئیة بمؤشرات مختلفة.
وتتكون العملیة من تولید ثقوب صغیرة تصل إلى جوهر األلیاف وهذا مبین بالشكل (.)4
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شكل رقم ( )4يوضح سريان الضوء داخل النسيج بواسطة االلياف الضوئية

والجزء الباقي من األلیاف الضوئیة الذي لم یستقبل أي عملیات محدده ینقل الضوء بدون كونه على السطح.

شكل رقم ( )5يوضح توليد ثقوب صغيرة تصل إلى جوهر األلياف

وقد تم تطویر تقنیات لتطویر األلیاف الضوئیة.
األولى باستخدام المعالجة المیكانیكیة إلسقاط الجزیئات الصغیرة بسرعات مختلفة على األلیاف الضوئیة كما موضح في
الشكل (.)6

شكل رقم ( )6يوضح المعالجة الميكانيكية لأللياف الضوئية

واألسلوب الفني التالي هو استخدام المذیبات الكیمیائیة المختلفة لجعل الثقوب صغیرة .وهذا األسلوب یبدو أن یأتي بنتائج
نهائیة أفضل كما یظهر في الشكل (.)7
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شكل رقم ( )7يوضح استخدام المذيبات الكيميائية المختلفة على سطح

و الشكل ( ) 8عبارة عن صورة تم الحصول علیها بالمجهر االلكتروني لسطح األلیاف المعالجة كیمیائیا .

شكل رقم ( )8يوضح صورة بالمجهر االلكتروني لسطح األلياف المعالجة كيميائيا

والشكل ( )9یظهر االختالف بین شدة الضوء بالمعالجات الكیمیائیة لنسج األلیاف الضوئیة.

شكل رقم ( )9يوضح االختالف بين شدة الضوء بالمعالجات الكيميائية لنسج األلياف الضوئية

فهناك طرق تستخدم إلضاءة وإطفاء أنماط ثابتة على النسيج (التي نقوم بتكيفها لتطوير أسلوبنا الفني ومنها:
 أن المنطقة المضاءة یتم تشكیلها خالل النسیج على نول الجاكارد قبل معالجتها والنسیج المتبقي والغیر فعال لأللیاف
العائمة على ظهر القماش.
 واآلخر تستخدم طبقتان متوافقة مع القماش منها طبقة المخملیة Velvetالذي من وظیفتها جعل األلیاف الضوئیة مرئیة
على قدر اإلمكان.
ولكن مع توافق كامل مع بنیة النسیج .وذلك لأللیاف الضوئیة یتم معالجتها كیمیائیا لتكوین منطقة مضاءة بطریقة دینامیكیة
وذلك قبل عملیة النسیج.
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 .4كيفية توصيل الوحدة البصرية باإلضاءة:
استخرج بعنایة تجمیع الموصل البصري المعدني حتى یتم قطع الوحدة البصریة بالكامل من حزمة األلیاف البصریة.

شكل رقم ( )10تجميع حزمة من األلياف الضوئية داخل الموصل البصري المعدني

وضع صندوق البطاریة خارج الجیب حیث یقام علیه.
ثم اسحب بلطف األسالك الكهربائیة حتى بتم استخراج الموصل البصري أیضا من جیب.
حرك األنبوبة الخارجیة على الموصل البصري للوحدة البصریة حتى یتم وضع أنبوبة خارجیة كما فى الشكل (.)11

شكل رقم ( )11وضع أنبوبة خارجية على الموصل البصري للوحدة البصرية

وال تقم بإزالة تامة لألنبوبة الخارجیة من تجمیع الموصل.
ثم أدرج الموصل المعدني البصري للنسیج المضئ بداخل الموصل البصري للوحدة البصریة حتى یتم وضع أنبوبة خارجیة
كما فى الصورة.

شكل رقم ( )12إدراج الموصل المعدني البصري للنسيج المضئ بداخل الموصل البصري للوحدة البصرية
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شكل رقم ( )13وضع أنبوبة خارجية بداخل الموصل البصري للوحدة البصرية

الحصول على الموصل المعدني البصري للنسیج المضئ (للمالبس وأخفاء الموصل فى بطانة).

شكل رقم ( )14توصيل الموصل البصري للوحدة البصرية ببطارية

 .5التجارب العملية:
وقامت الباحثة بعمل تصمیمات یصلح تنفیذها بواسطة الخامة الضوئیة.
وتعد هذه التطبیقات تجسیدا لتجربة البحث وتحقیق لنتائجه التى قام من أجل تحقیقها حیث تجتمع فیها الكثیر من الجوانب
التقنیة وطرق األداء المتعددة .والتى عكست ما قامت به الباحثة من تخطیط واختبار ومواءمة ووضع حلول للمشكالت
وتحدیدها وتفادیها على سطح المنسوج واالستعانة بالخامات األخرى المناسبة التى تساعد على ضبط الخامة الضوئیة وتحقیق
اإلضاءة الالزمة لبعض عناصر التكوین واختیار األلوان والخامات المناسبة.
حیث رأت الباحثة أن التصمیم الناجح هو الذي یستطیع التوفیق بین الدور الوظیفي للنسیج الضوئي والدور الجمالي له فى
إظهار المنتج.
وذلك بدراسة وفهم التراكیب النسجیة والخامات المستخدمة واأللیاف الضوئیة وتفاعالتها مع التصمیم.
ومن خالل الدراسة النظریة للتجارب المبدئیة للتطبیقات العملیة أمكن للباحثة تقسیم التصمیم بالخامة الضوئیة الى:
 .1تصميم أساسه إيقاعى :حیث یعتمد على اإلیقاع الشاعري الذي توحي به الخامة الضوئیة من خالل خصائصها الفنیة
والتشكیلیة.
 .2تصميم أساسه فكرى :ویكون نتیجة فكرة مسبقة وضعها المصمم أمامه وحاول تطبیقها عملیا بالخامة الضوئیة.
وتم وضع تصمیمات بحیث یظهر أماكن مضیئة بألوان مختلفة وأماكن غیر مضیئة مع الحفاظ على التوازن العام للتصمیم
لیعطى شكال جدیدا وممیز .كما في الشكل التالي:
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التصميم األول ويتم وضع الورود بالخامة المضيئة
وتصلح كمعلق نسجى مضئ

التصميم الثالث ويتم وضع الشجرة بالخامة
المضيئة وتصلح كمعلق نسجى مضئ

التصميم الخامس ويتم وضع األشكال النجمية بالخامة
المضيئة
وتصلح كمعلق نسجى أو أقمشة مفروشات مضيئة
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التصميم الثاني ويتم وضع الطائر بالخامة المضيئة
وتصلح كمعلق نسجى مضئ

التصميم الرابع ويتم وضع األشكال النجمية بالخامة
المضيئة وتصلح كمعلق نسجى مضئ

التصميم السادس ويتم وضع الشجرة بالخامة
المضيئة
وتصلح كمعلق نسجى أو أقمشة مفروشات مضيئة
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القطعة المنفذة بواسطة األلياف الضوئية مع خلطها بألياف أخرى
البيانات

التحليل

الخامات

بولى استر –– ألیاف ضوئیة

التركيب النسجى

نسیج سادة 1\1

ترتيب اللحمات

 4لحمة عادیة  1 :لحمة ألیاف ضوئیة

العينة

القطعة المنفذة بواسطة الخامة الضوئية ويظهر
مصر اإلضاءة بجانب القطعة

أماكن اإلضاءة للقطعة السابقة حيث يتم إضاءة
األشكال النجمية بالتصميم بألوان مختلفة من
اإلضاءة (األحمر – األخضر -األزرق )

تفسير النتائج
 من دراسة ومعرفة طریقة نسج األلیاف الضوئیة تبین أنه البد عند وضع التصمیم األخذ في االعتبار خصائص األلیاف
الضوئیة وتحدید أماكن اإلضاءة بالتصمیم وطریقة تنفیذها وكیفیة توصیلها بالموصل المعدني بحیث ال یؤثر على الشكل
النهائي للقطعة النسجیة.
 أهمیة الضوء كأحد العناصر المؤثرة على الشكل النهائي للتصمیم الفراغي بما له من تأثیرات على إدراك ومالمس
األسطح ،وأیضا على إدراك حجم وهیئة عناصر التأثیث األساسیة وأیضا تأثیراته على إدراك مساحة وأبعاد الفراغ الداخلي.
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 تكنولوجیا اإلضاءة بواسطة األلیاف الضوئیة التي تصفها هذه الدراسة تتالئم بشكل كبیر مع فلسفة الهندسة التكاملیة –
حیث تعمل جمیع األنظمة الخاصة لخدم التصمیم جنبا ً إلى جنب لتحقیق أفضل شكل نهائى.


تبلورت أفكار تصمیمیة في هذه الدراسة تعتمد على أهمیة التصمیم بتأثیرات الضوء وألوانه ولیس بالضوء نفسه حیث

أن إدراكنا یعتمد على هذه التأثیرات وخلق أفكار جدیدة لم تكن لتوجد إال باستحداث تكنولوجبا اإلضاءة لأللیاف الضوئیة
وهذ یعمل على جذب المزید من المتخصصین في التصمیم.

التوصيات


ومن النتائج السابقة وبعد الدراسة التي تناولها البحث حول ماهیة األلیاف الضوئیة فإن الهدف المرجو یكون العمل على

االستفادة القصوى من تكنولوجیا األلیاف الضوئیة باعتبارها تقنیة حدیثة تسهم في تطویر اإلضاءة في مجال المنسوجات،
على أن یتم استخدامها بشكل أساسیا ً ولیس زخرفیاً ،لتحل محل األنظمة التقلیدیة،


التعرف على التصورات المستقبلیة للتقنیات التي سوف تأتي بعد اإلضاءة باأللیاف الضوئیة بواسطة اإلضاءة الصناعیة

واالنتقال إلى استخدام اإلضاءة الطبیعیة في األلیاف الضوئیة وذلك من خالل استخدام ما یعرف بنظام خالیا تجمیع ضوء
الشمس Photovoltic – Cellsإلى قلب األلیاف الضوئیة ومنها إلى داخل المبنى.


ضروري أن یعمل المصممون في جمیع التخصصات التي تخدم التصمیم كفریق واحد وهو ما یعرف في الدول الغربیة

بالـ ــ |Team Workولیس بشكل مستقل عن بعضهم البعض وذلك من أجل الوصول إلى األهداف التصمیمیة المطلوب
تحقیقها في الفراغ.


أهمیة أن تشتمل المناهج الدراسیة بقسم النسیج بالمعاهد والكلیات المتخصصة على دراسات أكثر اهتماما بااللیاف

الحدیثة ودورها في تطویر صناعة النسیج.


یجب على المختصین في مجال المنسوجات المتابعة المستمرة ألحداث ما تقدمه التقنیات من ألیاف حدیثة ومنسوجات

متقدمة حتى یتثنى لهم االستفادة بذلك في مجال التخصص.


ضرورة تشجیع المزید من الدراسات التي تعنى بدراسة تأثیرات اإلضاءة بواسطة األلیاف الضوئیة على المنسوجات

من حیث الشكل والوظیفة واألداء
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