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 :مقدمة

وتركٌبها الوانها  هو العملٌة التى تجرى فى أعٌننا عندما نحاول أن نحدد صورة معٌنة ألشٌاء تختلؾ فى إن االدراك

مسطحات وحجوم هذه االشٌاء ٌمثلها االساس  بواسطة الضوء المنعكس الٌنا من هذه االشٌاء وما ٌحٌطها وإن تحدٌد

حٌث  إستطاعته وٌتفاعل مع هذه االسس لٌكون لنفسه صورة واقعٌة لٌحدد التشكٌالت الفٌزٌابى لتشكٌلها والعقل ٌجاهد قدر

الضوبٌة حتى تستكمل منها صورة محددة كؽرفة محٌطة بنا مثال والضوء هوالذى ٌجعل تنظم وتوحد التاثٌرات  إن عقولنا

أشعة منعكسة الى عٌوننا ولم تعد اإلضاءة تقتصر  كل شا ٌرى وهذا الذى ٌسبب إحساسنا بالماده وبشكلها مما ٌوصله من

شكالها ومصادرها المختلفة جعلها قطعة على اإلنارة، بل تعدت معناها الحقٌقً لتنضم إلى ركب التطور واإلبداع، فتنوع أ

فنٌة منفردة فً عالم الدٌكور، تبحث عن المكان الذي ٌالبمها فً التكوٌن، لتصبح جزءا من فضاءات المساحة تشٌع الدؾء 

والؽموض لتعطً بانعكاساتها اإلشعاعٌة لمسة عصرٌة تنسجم مع روح العصر القدٌم، وتلعب دورا مهما فً لعبة النور 

خلق التأثٌرات البصرٌة، وإضفاء المزٌد من الفخامة على األجواء فهً تلبً المتطلبات العملٌة والفنٌة والجمالٌة والظل و

 فً عالم التصمٌم الداخلً .

  األضاءة هى   إن   قلنا  إذا    نبالػ  .وال الفراغ  على    سحرٌة   لمسه   تضٌؾ  األضاءة    فان   جدا  معاصر   او  تقلٌدى  التصمٌم   كان    سواء

خالل تقنٌات األضاءة  جدٌدة من   اجواء   علٌه   وتضفً   ماالمح المكان   من  تؽٌر   فهى  ,  التصمٌم   فً    مؤثر  عنصر   اكثر  

-فى مساحة ما) منطقة للمرور على األختالؾ الوظٌفً  األضاءة للتأكٌد  ٌمكن استخدام                             المختلفة واللعب الظل والنور كما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (.  منطقة عرض -منطقة انتظار 

األضاءة توجه رؤٌتنا وادراكنا للفراغ وتنبهنا الى تفاصٌل معٌنة وتخفى تفاصٌل أخرى , كما ٌمكن تقسٌم الفراغ بالتحكم 

 ة |اللون |التوجٌه ( .فى األضاءة من خالل  )الشد

 مشكلة البحث:

 ضعؾ التأثٌرات البصرٌة داخل الحٌز الداخلى لتأكٌد الثوابت الجمالٌة والوظٌفٌة باضافة معامل االضاءة على التصمٌم .

 :الكلمات المفتاحٌة

 .األضاءة التفاعلٌة –ة نظم األضاءة المتقدم –التأثٌرات السٌكولوجٌة والفسٌولوجٌة للضوء  –اسالٌب االضاءة  –االدراك 
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Introduction: 
The recognition is the eye process while we are trying to determine a certain figure for objects 

that are differing in colors and shapes through the reflected light from these objects. Whatever 

is surrounding these objects and determining their surfaces and mass is represented by the 

physics basics of formation, at the same time, the mind is exerting a great effort and interacts 

on those bases to create a real image to determine those forms. Our brains are organizing and 

uniting the light impacts till it completes a certain image such as the room containing us and 

the light is the main factor for most of the creature to be able to see accordingly this is what is 

helping us to feel the mass and its shape. The reflected light over our eyes is not only limited 

to the light but it is extended to a variety of meanings not the exact ones to be joining and 

matching the technological evolution. These varieties in figures, types and different sources 

made an artistic masterpiece in the world of decoration. You look for the suitable placed to be 

a part of void space full of warmth and mystery to provide a modern touch matching the spirit 

of the ancient times. Also, it adds an important role in the creation of the light and shadows 

game also adding a kind of nobility in the atmosphere to be able to achieve the required 

demands which are related to beauty and arts in the world of the interior designing.  

Whether the design was a traditional one or a modern design, the lighting systems do add a 

magical touch over the void. We will not exaggerate if we claimed that the lighting system is 

the most effective element in the designing process.  

The lighting systems changes the figures of the place and also add to it different techniques 

and using the shadows in different ways to assure the different functions responsibility in a 

certain space such as a passing field, a waiting field or a show field.  

Light directs our vision and our awareness towards the void and alarms us to certain details 

and hides other details, also we can divide the void by managing the light through the contrast 

of the color and directing.  

The case study: 

The importance and the need for the interior designers to assure the beauty measurements in 

using the light inside the internal voids for the accommodation units so it would result in what 

is so called the visual effects in the frame to show the design elements and the the different 

structures of building in general. 

Keywords: Perception - lighting methods - psychological and physiological effects of 

light - advanced lighting systems - interactive lighting 

 الضـــوء

ننظم هذه االشعة فى أذهاننا لنكون لنفسنا صورة واقعٌة من  نحن اللذٌناالشعة الضوبٌة لٌس لها نظام ذاتى خاص بل 

الطبٌعٌه  حجومها لٌست من االفعال بنا هذا االحساس بمعرفة االشٌاء ورؤٌة مسطحاتها وإدراك العالم الطبٌعى المحٌط

قلٌل من االنسان فى مراحل ومجهودا ؼٌر  البسٌطة والبدٌهٌه كما ٌخٌل الٌنا بل هى عملٌة تدرٌبٌة شاقة إستلزمت جهدا

وتفهم معانٌها إن تقدٌرنا لالشكال المحٌطة بنا ٌختلؾ بإختالؾ الوسابل  طفولته قبل سن االدراك للتعرؾ على االشكال

اللون  الى إكتساب المعرفة فأللون ٌختلؾ االحساس به من شخص الى آخر وبعض الناس ٌرى والطرق التى تؤدي

 زرق (السٌانى ) مجموع االخضر واال

 .اللون مابال الى االزرقاق مبال الى االخضرار والبعض اآلخر ٌرى نفس



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

223 

تلفت انتباهه اشٌاء عن أشٌاء فاللون النقى القوى ٌلفت النظر أكثر  ألن إدراك االشٌاء ٌعنى تمٌزها اى إختٌارها واالنسان

شدٌدة االضاءة  العمارة نجد أن االماكن أو الباهت الفزٌقى وهى خاصٌة ٌعرفها مصمموا االعالنات وفى من اللون القاتم

 . االول الدراك االشٌاء هو درجه سطوعها تسترعى االنتباه أكثر من المظلمة كما ٌحدث فى المسارح إذن فألعامل

ٌلفت النظر أكثر من الثابت وهى الخاصٌة التى استعملت كثٌرا فى العرض  ٌأتى بعدها عامل الحركة فالشا المتحرك

عنصرا بارزا فى  المتحرك دلٌل على ذلك المٌاه الجارٌه فى الحدابق والمتحركه فى النافورات تشكل المضاواالعالن 

 .ممٌز خاص العمارة الثانٌه وحركة الشمس وتؽٌر الظالل على المبانى له إٌحاء

 :توزٌع االضاءة
 ذر وصول النور الٌها ٌعطى كل منالمبنى تتكون المساحات واقعة فى الظل وإن تع عندما تنعكس االناره من على سطح

النور والظل بعناٌة  النور والظل احساسا بعمق اى منشأه لذلك ٌضع المصممون الناجحون مخططا تتوزع منه خطوط

المصمم فصل السطوح القادره على عكس النور عن تلك  فابقه مما ٌحقق توافقا بٌن المساحتٌن هاتٌن لهذا ٌنبؽى على

 الكاسرة للضوء عن تلك المنفذة كما ٌنبؽى أن ٌتذكر المصمم أن التعرض المتواصل للنور السطوحالماصه للضوء وتتمٌز 

 ٌقلل من امكانٌة رؤٌة االشٌاء بوضوح تام .

 النظر على بقعة داكنة أو ساطعة االنارة ونحتاج الى فترة من الوقت لنعٌد للعٌن وهذا ما نالحظه فى الحقٌقه عند ادامة

 . ، والبدا من جدٌد ، لرؤٌة االشٌاء كما هى قدرتها على التكٌؾ

 :أنـواع االضاءة
   :تنقسم االضاءة الى

 

 إضاءة طبٌعٌه 

أضٌبت الوجهات بشدة  تصدرها الشمس وتتوقؾ خواصها على حالة الطقس فإذا كانت السماء صافٌة دون سحب

كل نباتات الظل والنور مما ٌفقد التجسٌم قوته السماء بالؽٌوم فتضعؾ  وتظهرالظالل الناتجة عن البروزات .أما اذا تلبدت

به المصمم من  التأثٌر اال الخطوط الربسٌه للوجهات وكل ما ٌهمنا فى هذا الموضوع هو ماٌجب أن ٌقوم وال ٌبقى فى

 . المعمارٌه استخدام جٌد وسلٌم لالضاءة الطبٌعٌه بحٌث ٌخدم تصمٌماته

 : التطبٌقات التالٌه وٌتضح ذلك من

بالدنا فٌمكن أن تكثر فٌها المسطحات الزجاجٌة لدخول  البحرٌه نظرا لعدم وصول أشعة الشمس لها فىالوجهات  

 . الضوء الطبٌعى للحٌزات الداخلٌه

زاوٌة مدروسه إذا ما أرٌد حجب  الوجهات الشرقٌة والؽربٌة ٌلزمها كاسرات الشعة الشمس رأسٌة الوضع ومنحرفة 

 . داخلٌةأشعة الشمس عن الدخول بالحٌزات ال

 ضاءِ صُاػّٛ إ
 إضاءة طبٛؼّٛ
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المعمارى فى توزٌع الضوء  الوجهات القبلٌة ٌلزمها كاسرات ألشعة الشمس افقٌة الوضع كذلك فإن حرٌة المهندس 

الزجاج المعشق بالنوافذ فى هذة الحالة الٌظهر الضوء كعنصر  الطبٌعى بالداخل تمتد لتشمل تلوٌن هذا الضوء من خالل

 . داخلى خاصة ٌتسم بالحٌوٌة ولكن كعامل ابداع هو إظهارا حٌوٌه االشكال

 إضاءه صناعٌه

 نستخدم اإلضاءة االصطناعٌة فً أربعة مجاالت ربٌسٌة: 

 فً المسكن 

 فً المكاتب والمحالت التجارٌة والمصانع   

 فً الشوارع والطرق الربٌسٌة  

 فً النشاطات الخارجٌة )خارج المنزل(.   

 ٌعتمدون علٌها للرؤٌة واألمان وللقٌام بنشاطات معٌنة وللزٌنة.وبؽض النظر عن مكان استخدام اإلضاءة فالناس 

فً المسكن ُتوّفر المصابٌح الكهربابٌة المختلفة األمان واإلضاءة لٌنتقل الناس من ؼرفة إلى أخرى، أو لٌصعدوا َدَرًجا أو 

وادث. وكل مساحة ٌجب أن ٌهبطوه. فكل ؼرفة أو ممر بحاجة إلى إضاءة عامة، حتى نتمكن من رؤٌة األشٌاء وتجنب الح

 .ٌكون فٌها ضوء ٌمكن إشعاله قبل دخولها

 هناك العدٌد من النشاطات تتطلب إضاءة إضافٌة بجانب اإلضاءة العامة المتوافرة.

ٌستخدم المصمم الداخلً اإلضاءة لخلق أجواء مختلفة وإلبراز األلوان فً الجدران واألثاث فً البٌوت. فالمصابٌح 

ٌح الفلورٌة البٌضاء الدافبة، ٌمكن أن ُتستخدم إلبراز األلوان الحمراء والصفراء والبرتقالٌة. أما المتوهجة والمصاب

 المصابٌح الفلورٌة البٌضاء الباردة فتبرز األلوان الزرقاء والخضراء. 

ٌن اإلضاءة كذلك تساعد اإلضاءة الناس على السفر بأمان. فقد انخفضت نسبة الحوادث فً كثٌر من مدن العالم بعد تحس

%، وٌنطبق القول نفسه على الطرق الخارجٌة عند تحسٌن اإلضاءة 05فً شوارعها، وقد تصل نسبة االنخفاض هذه إلى 

 .فٌها. كذلك فإن إضاءة الشوارع تقلل من حوادث اإلجرام

فً النشاطات الخارجٌة. تستخدم اإلضاءة الشدٌدة فً اللٌل فً إضاءة مالعب كرة القدم وساحات الجولؾ ومسارات 

السباق وبرك السباحة ومالعب التنس وؼٌر ذلك من المساحات الرٌاضٌة. وبعض هذه النشاطات الرٌاضٌة كالجولؾ 

 م تحتاج إلى إضاءة أكثر، والسباق تحتاج إلى إضاءة قلٌلة، وبعضها اآلخر مثل كرة القد

الصناعٌه بتحدٌد  ربما ٌكون مصدرها وحدة اضاءه عادٌه أو وحدة فلوروسنت ولقد سمح إستخدام اإلضاءه : مصدرها 

 .وقت ألماكن الضوء والظل وحساب شدتها وتحدٌد خاصٌتها بكل دقه

استضاءة االسطح المحٌطة من حوابط  : بخالؾ لمبات الكهرباء التى تضا مختلؾ الحٌزات فتزٌد شدةمنبعها الثانوى 

زمن شدة استضاءة االسطح إذ أنها تعكس جزءا من الفٌض  الخ. هذه االسطح تؤثر بدورها فى…… وأسقؾ وأرضٌات 

 . هذه االسطح فى هذه الحالة منابع ثانوٌه للضوء الضوبً الواقع علٌها وتعتبر

معامل  انوٌه المحٌطه فاتحه اللون اى عندما ٌكون لهذه االسطحالعمل اذا كانت المنابع الث تقوى شدة االستضاءه على سطح

فاننا نالحظ ارتفاع شدة االستضاءة على  إنعكاس مرتفع وهكذا بأعادة طالء حجرة ؼامقة اللون أصال بطالء فاتح اللون

 سطح العمل
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 الصناعٌة الخارجٌه بالنسبة لإلضاءة

والمٌادٌن للدعاٌه واالعالن لجذب إنتباه  خالؾ إضاءتها بالشوارعتستعمل اٌضا االضاءة الخارجٌة لٌال بالكهرباء ب 

المساهمه فى  شكلى ألبراز التشكٌل المعمارى للمبانى وخطوطها الربسٌه حتى ٌستمر المبنى فى الماره أو ٌقصد منها تأثٌر

 . الهدؾ التشكٌلى المخصص لها نهارا ولٌال

 المبانى الحكومٌه والعامه وربما ما حولها الظهار عظمة المدٌنةالصناعٌة فى إضاءة  تستعمل االضاءة الخارجٌة 

 . وقٌمتها الجمالٌة أو التارٌخٌه

 بالنسبه لالضاءة الصناعٌة بالحٌزات الداخلٌه

فى خواصها فقد أعطت الكهرباء  استطاع االنسان أن ٌحسنها و ٌنوع من تأثٌراتها حتى تقاربت مع االضاءه الطبٌعٌة 

موزعه بطرٌقه تحقق للحٌز الداخلى تكامال فى إضاءته ٌستطٌع بها  سواء بوحدة إضاءه واحده أو بوحداتالحلول الكافٌه 

 .بسهوله االنسان ممارسة نشاطه

 :أسـالٌب االضاءة

الكهرباء السابقة الذكر كما اننا قد ندمج هذه  تتطلب االضاءة الجٌده للحٌزات إتباع أسالٌب معٌنه الستعمال لمبات 

فى أجهزة إضاءة بهدؾ تحسٌن ظروؾ االضاءة وذلك برفع مستوى شدة االستضاءة  ختالؾ انواعها واشكالهااللمبات بأ

مراعاة الناحٌتٌن  العمل ، أوتقلٌل ضٌاء اللمبة أو تحسٌن المظهر العام لتشارك بدورها التشكٌلى مع على سطح

 السٌكولوجٌة و الفسٌولوجٌة لالنسان

وٌكون  . دد كل منها تبعا لطرٌقة توجٌه الضوء على المستوى الذى ٌتم فوقه عمل ماأسالٌب ٌح ٌمكننا أن نمٌز خمسة 

الحجرة ) ارتفاع منضدة او مكتب (  سم فوق مستوى ارضٌة 05هذا المستوى فى أؼلب الحاالت أفقٌا وٌقع على إرتفاع 

لذى ٌتم علٌه العمل ،كذلك حٌث سطح االرض هو المستوى ا إال انه قد توجد حاالت خاصة ، مثل حاله ورش المسابك

 العامة حٌث نجد مستوى العمل هو ذلك المستوى الذى نقرأ علٌه عناوٌن الكتب وهو مستوى حالة مخازن الكتب بالمكتبات

 .سم عن مستوى الحابط 05راسى ٌبعد حوالى 

  .العمل افقى الوضعالمختلفة سنكتفى بحالة المستوى الذى ٌتم فوقه  وإننا فى سردنا التالى ألسالٌب االضاءة

 المباشرة (االضاءة1)

الفٌض الضوبى للمبة موجه الى أسفل وٌقع  كما فى حالة إستعمال لمبة توهج مركب فوقها عاكس معدنً حٌث نجد كل

القطبى له وعموما ٌؽشى فى هذه االضاءة المباشرة من الظالل الشدٌدة  فوق سطح منضدة العمل كما ٌوضحه اٌضا منحنى

والمخازن حٌث  بالنسبة لالعمال العادٌة ولو ان هذا االسلوب من االضاءة ربما ٌناسب إضاءة الورش ملفوق سطح الع

مثل اعمال الحفر أو تصفٌؾ الحروؾ بالمطابع  ٌكون السقؾ مرتفع وؼامق اللون كما ٌناسب التركٌز ألتمام أعمال دقٌقة

 وبالتالى تالفى الخطأ حٌث ٌساعد الظل على إظهار الحروؾ

  الشبه مباشرة االضاءة (2)

توهج مركب فوقها ؼطاء نصؾ شفاؾ فى حٌث نجد الجزئ االكبر من الفٌض الضوبى للمبة  كما فى حالة إستعمال لمبة

العلوى النصؾ شفاؾ  % من الفٌض الضوبى للمبة ٌنفذ من خالل الؽطاء05% الى  50الى أسفل فى حٌن نجد من  ٌتجه

الظالل أقل شدة عما فى الحالة السابقة وٌصلح هذا  منحنٌه القطبى و فى هذه الحالة تكونوٌنبعث الى أعلى كما ٌوضحه 

 الداخلٌة بوجه عام حٌث نجد تباٌنات الضٌاء بٌن االسطح المضاءه واالسطح الواقعه فى االسلوب من االضاءة للحٌزات

  . الحوابط واالسقؾ بالون الفاتح ما كانتمناطق الظل ال تتعدى النسب المسموح بها والتى ستعطى فٌما بعد وذلك إذا 
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  (االضاءة المزدوجة أو المختلطة3)

من  % 60 % إلى 05حالة إستعمال لمبة توهج مركب علٌها جلوب من الزجاج المصنفر حٌث نجد أن من  كما فى

أن تكون  –ها الحالة مثل سابقت الفٌض الضوبى موجه إلى أسفل فى حٌن تجد الباقى منه موجه العلى ، تتطلب هذه

 . الحوابط واالسقؾ فاتحة اللون

 

 

 مباشرة (اإلضاءة شبه غٌر4) 

الجزء االكبر من الفٌض الضوبى ٌتجه الى  كما فى حالة استعمال لمبة توهج مركب اسفلها ؼطاء نصؾ شفاؾ حٌث نجد

من الفٌض الضوبى ٌتجه إلى أسفل من خالل الؽطاء نصؾ  % 40 % إلى 50حٌن نجد الجزء الباقى من أعلى فى 

إنعكاس  من االضاءة لٌس اقتصادٌا فى حالة الحجرات ذات االرتفاع الكبٌر ، إذ ٌضٌع تأثٌر الشفاؾ للمبه هذا االسلوب

أن ٌكون سقؾ وحوابط الحجرة  من اإلضاءةالضوء على االسقؾ لٌصل إلى سطح العمل . كما ٌستلزم هذا االسلوب 

االسلوب عامة أن الظالل قد تضعؾ كما تقل تباٌنات قٌم  فاتحة اللون حتى ٌنعكس الضوء علٌها . وأننا نجد فى هذا

 مما ٌرٌح العٌن. الضٌاء بٌن االسطح المضاءة ،

 اإلضاءه الغٌر مباشرة (5(
معدنى ، حٌث ٌوجه الفٌض الضوبى للمبه بالكامل إلى أعلى فً  مركب أسفلها عاكس كما فى حالة استعمال لمضة توهج

إلى حدها االدنى .ٌناسب هذا  الحاله ٌنعكس الضوء على االسقؾ والجزء العلوى من الحوابط فتضعؾ الظالل هذه

إعطاء  وصاالت القراءة بالمكتبات العامة ، ولو أنه قد ٌخشى من االسلوب من اإلضاءة مكاتب العمل والفصول الدراسٌة

متاحؾ  التجسٌم مما ٌسبب الملل لذلك فال ٌفضل أستعمال هذا االسلوب وحده فً المتاحؾ وخاصة شعورا بالتسطٌح وعدم

مما ٌجعلنا نوصى باستعمال بعض  الفن التشكٌلى المجسم ، وكذا صاالت الطعام ومحالت بٌع المجوهرات والكرستال ،

 خاصة فً المساكن وبعض الصاالت العامة للجٌزاتأجهزة إضاءه مباشره مركزه إلعطاء الحٌوٌة 

 

 

 

 ٚبٍٛ إَاع األضاءة انًختهفت(  1)شكم رقى 
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 بعض اشكال األضاءة وتوزٌعها 

 

 

 

 بعض أشكال األضاءة المخفٌة 

 

 

 التأثٌرات السٌكولوجٌة والفسٌولوجٌة للضوء

تختلؾ كما وكٌفا من عمل آلخر فبالنسبه للكم الضوبى فنعنى به مقدار  كل عمل ٌقوم به االنسان ٌلزمه كمٌة من الضوء

ونعنى  االستضاءة الواجب توافرها لكل عمل من االعمالالكلى الواجب إستعماله للحصول على شدة  الفٌض الضوبى

فكأن العٌن تتعرض فى النهاٌه لقٌم ضٌاء وللتباٌنات المختلفة بٌن  بالكٌؾ كل ماٌتمٌز به الضوء من خواص وأهمها لونة

  واننا بالدراسة المنطقٌة لها نستطٌع أن نصل الى راحة العٌن والنفس كل هذا

 ٕسٚغ االضاءة دسب يصدر انضٕء انًستخدوتٚبٍٛ بؼض اسانٛب ( 2)شكم رقى 

 اَظًت األضاءة انًخفٛت انًستخديت فٗ انتصًٛى انداخهٗ( ٚبٍٛ 3شكم رقى  )
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 وجٌهأوال : التأثٌرات السٌكول 

الضوء بقوة إضاءة كافٌة حتى  االثر السٌكولوجى بالضوء على االنسان الى كل من قوته ولونه فٌجب أن ٌكون ٌرجع 

نحس األثر الضار إذا ما قلت شدة االستضاءة على سطح  نحصل على شدة االستضاءة الواجبة على سطح العمل . وكلنا

 ما ٌوحى لنا سٌكولوجٌا بالضٌق وما ٌسببه ذلك من كثرة الخطأ وبالتالىالرؤٌة الحسنة م العمل وبالتالى عدم تمكٌن العٌن

 . ارتباك العمل

المختلفة فإنه بالطبع ٌؽٌر من الوانها وبالتالى تتؽٌر ردود  وبالنسبة للون الضوء فإذا وقع هذا الضوء الملون على االسطح

 . رؤٌة االشٌاء مضاءه بطرٌقة ؼٌر مألوفةتكون الصدمة السٌكولوجٌة لدٌنا عنٌفة ل الفعل لدى اإلنسان وربما

منها والنتٌجة النهابٌة اللوان االشٌاء  وعلٌه فعند اختٌار لمبة االضاءة علٌنا أن نضع فى الحسبان لون الضوء الخارج

لمبات التوهج التى تنتج ضوءا ٌمٌل لالصفرار وكذا بعض من لمبات  واالسطح المحٌطة فبعض أنواع اللمبات مثل

الى  مابال لالحمرار مما ٌوحى بالدؾ والسخونة ,كما توجد لمبات فلورسنت تنتج ضوءا ٌمٌل ت تنتج ضوءاالفلورسن

 .الزرقة مما ٌوحى بالبرودة

المختلفة ٌمكننا أن نحصل على االتزان السٌكولوجى فمثال إذا لجبنا الى  وهكذا باالستعمال الصحٌح النواع اللمبات

وكذا الحمامات فً  على االحساس بالدؾ خاصة بالنسبة للحجرات الموجهه لناحٌة الشماللمبات التوهج للحصول  استعمال

الضارب بالزرقة للحجرات الموجهه ناحٌة الجنوب  مساكننا فأننا نوصى باستعمال لمبات الفلورسنت ذات الضوء االبٌض

 .كال الحالتٌن وذلك كله لإلٌحاء باعتدال الطقس فى

الفاتحه منها أكثر دٌنامٌكٌه كما أن الساخنه محركه فى حٌن  لاللوان تأثٌرات سٌكولوجٌه وقلنا أنومن الناحٌه العاطفٌة فإن 

 . أن البارده مهدبه مرٌحه

تحسها العٌن أبعد من حقٌقة مكانها فى حٌن  كذلك االثر المتسبب عن خداع البصر فااللوان البارده تعطى اتساعا للحٌز إذا

من حقٌقة مكانها . وأما االلوان الصفراء فتحسها العٌن وكأنها على بعدها  ٌن أقرب لهاأن االلوان الساخنه تحسها الع

 . بالنسبة لها الحقٌقى

 ثانٌا : التأثٌرات الفسٌولوجٌة

 : للضوء على اإلنسان فى النقاط الست األتٌة تتلخص التأثٌرات الفسٌولوجٌة

حدة االبصار عند اإلنسان بطرٌقة الدابرة المفتوحة فٌطلب  تمٌٌز التفاصٌل . وتقاس وهى إمكانٌة العٌن حدة االبصار: 

المقاسات ) قطرا وسمكا (  الشخص الذى تجرى علٌه التجربه الجالس على بعد ستة أمتار عن لوحة الدوابر المتدرجة من

 الممكنه لها. أن ٌحدد أتجاه فتحة الدابرة من بٌن االربع أحتماالت
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  :كال منوتتوقف حدة االبصار على 

 

 05555حتى  0555نحصل على الحد االقصى لحدة االبصار بشدة استضاءة تتراوح بٌن  إننا شدة االستضاءة: 

 .كما نجد أن أى زٌادة فى شدة االستضاءة تقلل من حدة االبصار لدى اإلنسان لكس

لشدة االستضاءه تتراوح  أحتاج الجراحعلى نوع العمل المطلوب إنجازه , فإذا ما  –كما بٌنا  –شدة االستضاءة  وتتوقؾ

فإن العامل الذى ٌقوم بأعمال عادٌه ) حمال مثال (  لكس الداء واجبه بالحد االقصى من الدقة 05555حتى  55555من 

 لكس 5555إلى  05بعمله وهكذا تتدرج شدة االستضاءة الالزمة العمالنا المعتادة من  لكس للقٌام 05إلى  05ٌكفٌه من 

  . ة الدقة التى ٌتطلبها العملتبعا لدرج

على شدة التباٌن بٌن الشا المربً والسطح الموجود خلفه سواء فى اللون أو فى  : كما تتوقؾ حدة االبصار التباٌن 

 . الضٌاء

اللون فى االضاءة مثل ضوء لمبات  حٌث تقوى حدة االبصار باستعمال االضوء االحادى التكوٌن الطٌفى للضوء : 

 . بخار الصودٌوم

 فترة من الوقت لتستوعب بالكامل الشا الموضوع أمامها فتتجاوب لرؤٌة , وتتوقؾ هذه ٌلزم للعٌنسرعة اإلدراك : 

كانت العٌن تشاهد لوحه كبٌره بٌضاء  الفترة الزمنٌة على حالة العٌن ) سلٌمه أو متعبه ( التى كانت علٌها قبل الرؤٌه إذا

فجأة بقعة سوداء فوقها فإن العٌن تدركها بعد زمن ٌقصر مدته كلما  وضعت متجانسة الضٌاء وبعد فترة من الوقت إذا

 . االستضاءه زادت شدة

  . و تمٌز هذه الفتره الزمنٌه سرعة إدراك الشخص للصورة البصرٌة أمامه

ة من االنتقال السرٌع إذا ما تعرضت العٌن لتؽٌرات كبٌرة مفاجبة فى مستوى شدة االستضاءة ) حالة التوافق : سرعة 

بدء العرض فٌحدث نتٌجة لهذا التؽٌٌر المفاجا  مكان مضا الى مكان مظلم أو بالعكس ( مثل دخول صالة السٌنما بعد

بضع ثوان . وٌعرؾ الزمن الالزم حتى تتوافق حدقة اللعٌن للظروؾ الجدٌده  عدم رؤٌه مؤقته لفترة زمنٌة قد تصل الى

                                                           


"، وهي تكافئ مللي واث/متر مربغ تعرف lx" أو "Luxالذولي ويرمز لها بـ " اللُْكش أو الشمعت العياريت هي وحذة شذة الضىء في وظام الىحذاث 

 . تعىي كلمت لكش ضىء باللغت الالتيىيت.lx = lm/m²كالتالي: 

 شدة األستضاءة 

 التباٌن 

 التكوٌن الطٌفً للضوء 

 سرعة األدراك 

 سرعة التوافق 

 تكٌٌف العٌن 

 انبهار البصر 
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المضاٌقه المتسببه عن زمن  الزم لفتح أو ؼلق حدقة ) أنسان ( العٌن . وإنبسرعة الموافقة للعٌن وهو الزمن ال لالضاءة

 وجود درج الساللم فى مناطق اإلنتقال من مكان آلخر موافقة طوٌل نسبٌا ربما ٌكون خطأ فى بعض االحٌان خاصة مع

 لعدسة العٌن أقل تحدبالى شا ما عن بعد ، تكون العضالت الحلقٌة للعٌن مرتخٌة وٌكون  عند النظر تكٌٌف العٌن: 

منه ، تعمل العضالت  للشا. وتتكون صورة هذا الشا البعٌد عن شبكة العٌن ، ومن هنا ٌرى بوضوح وعندما نقترب

أٌضا بوضوح . وهكذا ٌفسر تكٌٌؾ العٌن على أنه  الحلقٌة للعٌن على زٌادة تحدب العدسة ، وبذلك ٌرى الشا القرٌب

  عدستها ، وبذلك تتكون صورة األشٌاء باستمرار على شبكٌة العٌن فترى بوضوح حدبقدرة العٌن على زٌادة أو نقصان ت

للعٌن حتى ال تشعر  تحقٌق احساس مرٌح –تعنى االضاءة الجٌدة بخالؾ التوزٌع السلٌم للضوء  انبهار البصر : 

لبصر إذا كانت أحدى نقاط حقل أمامها ، إذ ٌحدث إنهٌار ل بالتعب نتٌجة التباٌنات المتفاوته فى قٌم ضٌاء االسطح التى

المقابل له مما  مثال ذلك تعرض سابق السٌارة لٌال لضوء كشاؾ السٌارة األتٌة فى االتجاه  الرؤٌه أكثر ضٌاء عما حولها

  الكشاؾ وتعود لحالتها الطبٌعٌة ٌسبب له عمى وقتى ٌستمر لفترة زمنٌة وجٌزة حتى ٌزول تأثٌر ضوء

للبصر ولم تستطٌع العٌن الرؤٌه الحسنة ولكن بتخببة اللمبة عن حقل  أمام العٌن إنبهار كذلك أحدثت اللمبة الموجودة

 . العٌن القراءة بوضوح الرؤٌه استطاعت

 

 حتى ال نجهد العٌن عالقات التباٌن بٌن قٌم ضٌاء االسطح الواجب اتباعها

 0:  5ففى منطقة تركٌز البصر التتعدى نسبة التباٌن عن  

 55:  5المتوسطة التتعدى نسبة التباٌن عن فى المنطقة  

مثال لكٌفٌة ضبط  قٌم الضٌاء بٌن مختلؾ االسطح فى حدود النسب  05:  5الرؤٌه عن  وفى منطقة حدود مجال 

 . اللمبات المختارة كخطوة تمهٌدٌة  ضرورٌة قبل القٌام بالحسابات الخاصة بمشروع االضاءة لتحدٌد عدد وقوة المعطاة

 ــــــــــاءه الجــــــٌدهشـــروط االض

 شدة استضاءه كافٌه 

 مركزة االشعة حذف الظالل الشدٌده الناتجه عن منابع ضوئٌه 

 تجنب التباٌنات الشدٌده للظلل والضوء 

 تجنب إنبهار البصر 

 تجنب االنعكاسات الشدٌده 

 : استعمالهأسلوب االضاءة االكثر مالئمه البعاد الحٌز والغرض من  توزٌع عادل للضوء مع اختٌار 

 أجهزة االضاءه إمكان الوصول الى 

 االضاءة ومتطلباتها واستخدمتها المختلفة

وٌكمل كال منهما اآلخر هما النور والظالم الذان ٌتحكمان تماما فى مجرٌات  تقوم الحٌاه على محورٌٌن أساسٌٌن ٌضاد

اإلنسان على سطح االرض  ه االولى لوجودعلى ظهر االرض . وللتدلٌل على ذلك نرجع الذاكره للعصور التارٌخٌ االمور

أو حدٌثه كالمصابٌح الكهربٌه مرورا بمواقد الؽاز  وحتى اكتشاؾ مصادر االضاءة سواء كانت بدابٌه المشاعل النارٌه

كان مقسم الى جزبٌن ال دخل لإلنسان فى تحدٌد بداٌة ونهاٌة أى منهما إال وهو  نالحظ أن الٌوم… والزٌوت والشموع 

النوم والسكون  والجزء االول ٌعنى العمل والنشاط والحركة والثانى ٌعنى –اللٌل  –والظالم  –النهار  – الضوء

 . واالسترخاء
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طفرة التكنولوجٌا االخٌره وتمدٌد شبكات الخدمات والبنٌة التحتٌه فلم  قد كان هذا مقبوال فى العصور االولى أما االن وبعد

تقرٌبا كلها فى  الٌوم مع ؼروب الشمس بل اصبحت كل االنشطة التى تجرى بالنهار تتماالطالق ان ٌنتهى  ٌعد مقبوال على

المصباح الكهربى صنؾ فى بعض االحٌاء كاعظم  فترة اللٌل وبعد حلول الظالم ذلك باستخدم االضاءه الصناعٌه حتى أن

 . اختراع فى تارٌخ البشرٌه

وسٌله من  عمارٌٌن ٌعتبره البعض احد أسالٌب الدٌكور أوان عنصر االضاءة وخصوصا فى اوساط الؽٌر م والمالحظ

سواء أكانت االضاءه  –مستعملى الفراغ  وسابل الزٌنه فقط متجاهلٌن أهمٌة هذا العنصر الحٌوى للؽاٌه فى التأثٌر على

ء مباشره أو اثبتت الدراسات أن لون االضاءه ودرجتها وشدتها ونوعها سوا بالسلب أو االٌجاب فقد –طبٌعٌه أو صناعٌه 

لماذا ٌتؽٌر ادابه أو  لها تأثٌرات مباشره على المستعملٌن عضوٌا وفسٌولوجٌا وذلك دون ان ٌشعر المستعمل ؼٌر مباشره

 . نفسٌته من فراغ آلخر أو حتى فى نفس الفراغ على مدار الٌوم

االضاءه للفراؼات المختلفه وقد  وحتى ال تترك المسأله بال ضوابط تحكمها إجرٌت الدراسات لتحدٌد انسب احتٌاجات 

اإلنشابٌٌن اال انه لالسؾ ال ٌتم مراعاته اال فى مبانى دون ؼٌرها وذلك  صممت جداول عالمٌه تشبه الكود المستخدم عند

 بممٌزات معٌنه او لكونها تخضع لتلك المعاٌٌر عند تقٌمٌها من الجهات المشرفه لتمتعها

 

 ما هى اإلضاءة الجٌدة

ن اإلضاء  ة الجٌدة العٌون من العمل براحة واتقان. فالعٌون تحتاج إلى كمٌات وأنواع مختلفة من اإلضاءة،تمكِّ

 .للقٌام بأعمال مختلفة. ونتٌجة لذلك فإن إضاءًة كافٌة للقٌام بعمل ما قد ال تكفً للقٌام بعمل آخر

 امل ربٌسٌة: تعتمد كمٌة اإلضاءة المطلوبة للقٌام بأعمال مختلفة على أربعة عو كمٌة الضوء.

 حجم األشٌاء التً نود رؤٌتها  

 الزمن الذي نستهلكهه  فً الرؤٌة   

 التباٌن بٌن األشٌاء وخلفٌاتها،  

قدرتنا البصرٌة. فُمصلح الساعات، الذي ٌشتؽل عادة بأجزاء دقٌقة ٌحتاج إلى إضاءة أكبر مما ٌحتاج إلٌه السمكري   

الذي ٌشتؽل فً وصل أنابٌب كبٌرة. وٌحتاج الشخص الذي ٌقود سٌارة مسرعة إلى إضاءة أكثر لقراءة اإلشارات على 

ا.  ًٌ  جانب الطرٌق مما ٌحتاج إلٌها لو كان ماش

خدم المهندسون وحدة اللكس أو القدم ـ شمعة لقٌاس كمٌة الضوء الساقطة على سطح ما. فوحدة اللكس هً وحدة وٌست

ى مقٌاس الضوء ٌسجل كمٌة  ٌُسمَّ مترٌة، أما القدم ـ شمعة فهً وحدة فً نظام القٌاس اإلمبراطوري. وهناك جهاز قٌاس 

 .الضوء التً ٌستقبلها سطح ما عند نقطة ما

 عوامل تحدد كمٌة الضوء الواصلة إلى جسم ما وهً: وهناك ثالثة

 شدة أو قوة الضوء  

 ُبْعد الجسم عن مصدر الضوء  

 .توزٌع الضوء 

 
 ( ٌبٌن درجات الحرارة اللونٌة4)شكل رقم  
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ٌُؤّشر علىى ٌقٌس العلماء شدة الضوء بوحدة تسمى اللومن :شدة الضوء المصىابٌح الكهربابٌىة بقىدرتها . فً معظم األقطار 

مىىن وحىىدات واط. لكىىن هىىذه الوحىىدات ال تىىدلنا علىىى مقىىدار الضىىوء النىىاتج، وإنمىىا تىىدل علىىى كمٌىىة الكهربىىاء التىىً ٌسىىتهلكها 

واط لكىل منهمىا كمٌىة إضىاءة ـ بوحىدات لىومن ـ أقىل ممىا ٌنتجىه مصىباح واحىد  05المصباح. فمثالً ٌنىتج مصىباحان بقىدرة 

 .واط 555قدرته 

واط قد ال ٌعطٌنا إضاءة تزٌد على ربع ما ٌعطٌه مصباح فلوري أنبىوبً بالقىدرة نفسىها   555فمصباح عادي قدرته  كذلك

لكن فً الوالٌىات المتحىدة األمرٌكٌىة ٌىنص عىادة علىى مقىدار القىدرة بىالواط واإلضىاءة بىاللومن وٌىذكر ذلىك علىى صىنادٌق 

 المصابٌح

ا جسىىم مىىا علىىى بعىىده عىىن مصىىدر الضىىوء، وذلىىك اسىىتناًدا إلىىى قىىانون التربٌىىع تعتمىىد كمٌىىة اإلضىىاءة التىىً ٌسىىتقبله :المسااافة

 العكسً. فمثالً ٌستقبل جسٌم موضوع على مسافة مترٌن ربع كمٌة الضوء التً ٌستقبلها الجسم نفسه إذا

 .وضع على مسافة متر واحد من المصباح

 

 واألساسٌة ( ٌوضح األلوان الثانوٌة5)شكل رقم  

 االستخدام الكفء لإلضاءة:

ٌمكن التقلٌل من الحاجة إلى الطاقة باالستخدام الكؾء لإلضاءة، فهناك أنواع مختلفة من اإلضىاءة تىوفر لنىا كمٌىات مختلفىة 

بٌنمىا لىومن لكىل واط مىن القىدرة  05من الضوء، لكنها تستخدم كمٌة الطاقة نفسها. فمثالً ٌعطٌنا المصباح المتىوهج حىوالً 

 .لومن لكل واط 05ٌعطٌنا المصباح الفلوري 

مشكالت فً اإلضاءة. قد َتْحُدث بعُض المشكالت فً اإلضىاءة حتىى فىً حىال تىوّفر إضىاءة كافٌىة للقٌىام بنشىاط مىا. فمىثالً، 

أضىواء ٌمكن أن ٌسبب ضوء ساطع أو ضوء ٌنعكس مباشرة إلى العٌن نوعاً من اإلجهاد للعٌن وبهىًرا شىدًٌدا كالىذي تسىببه 

ع الضوء إضاءة أكثىر راحىة للعىٌن.  عالٌة آتٌة من السٌارات، وٌمكن أن ٌتسبب فً عمى مؤقت. وُتْنتج المصابٌح التً توزِّ

 .أما اإلضاءة ؼٌر المباشرة حٌث ٌنعكس الضوء من األسقؾ والجدران فتوفر إضاءة مرٌحة دون بهر للعٌن

                                                           


تقاس كميت الضىء بىحذة لىمه/واط. وهي تشكل وصيلت  lm = 1 cd · srصتراديان أو: · شمعت  1لىمه =  1لىمه هي وحذة قياس التذفق الضىئي يرمز له بالرمز والعالقت هي:  

   لمقاروت اقتصاديت أوىاع اللمباث المختلفت ؛ أي كلفت التيار الكهربائي المارة في لمبت وما تىتجت اللمبت مه شذة إضاءة.
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 ٌوضح مصادر الضوء المختلفة )الفلوروسنت والتنجستٌن و االضاءة الطبٌعٌة (( 6)شكل رقم  

 
 ( ٌوضح األعتبارات المرئٌة للضوء وفقا لطبٌعة المصدر الضوئ7ً)شكل رقم  

 

 نظم االضاءه المتقدمة 

 االضاءه التفاعلٌة

 -: األجهزة المستخدمة فى التصمٌم التفاعلى

 -: األجهزة المستخدمة فى التصمٌم التفاعلى و من أشهرها ما ٌلىتتعدد 

 Sensors المجسات 

 Detectors المكشافات 

 Transducers محوالت الطاقة 

 Actuators المشؽالت المٌكانٌكٌة 

 

انواع المؤثرات 
 البصرٌة

 الشاشات التفاعلٌة
األسقاط الضوبً 
 على األسطح 

 الخداع البصري  الهولوؼرام 
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 أمثلة لألضاءة التفاعلٌة فى عناصر التصمٌم الداخلى )االسقف واألرضٌات والحوائط ( وعناصر االثاث 

الهدؾ الربٌسً لهذه الواجهىات هىو جعىل الواجهىة ؼىالؾ نشىٌط ٌؽٌىر مىن خصابصىه اسىتجابة إلىى الظىروؾ البٌبٌىة ٌتمثل 

 LCD " داخىل و خىارج المبنىى، ومىن الخامىات الذكٌىة التىً تسىتخدم فىً الواجهىات التفاعلٌىة شاشىات الكرٌسىتال السىابل

liquid crystal displays 

         

 تتأثر بالحرارة والرٌاحواجهات تفاعلٌة صورة 
 

 -: االضاءه المتقدمة فً واجهات المبانً التارٌخٌة والفنٌة

 Sydney Opera House, Sydney, Australia : دار األوبرا بسدنى

دار أوبرا سٌدنً تقع فً مدٌنة سىٌدنً بأسىترالٌا، وهىً ؼالًبىا مىا ُتَعىد  أفضىل مىا تىم بنىاؤه فىً أسىترالٌا فىً القىرن العشىرٌن 

المٌالدي، وٌرتفع هذا المبنى على أرض بٌنٌلونج بوٌنت وهً شبه جزٌرة تشىكل نتىوًءا داخىل المٌنىاء، ولقىد تىم بنىاء سىقفها 

ا متمٌىًزا. وبإمكىان داراألوبىرا هىذه اسىتٌعاب أكثىر مىن  ًٌ ا عالم ًٌ  6,655على هٌبة شراعٌن متشابكٌن مما جعلها عمالً هندس

حفىالت الموسىٌقى وكىل مىن المعزوفىات الكبٌىرة والصىؽٌرة وعىروض األوبىرا،  من المشاهدٌن، وقاعاتها مخصصة إلقامىة

 . والمسرحٌات

    
 تبٌن تأثٌر الضوء على العمارة الخارجٌة لمبنً اوبرا سٌدنً بأسترالٌاصورة 

 -:االضاءة المتقدمة والمتغٌرة علً فنون النحت بالمٌادٌن

 منه طبقا لرد الفعل التعاطفً مع موقع النت للبرج ٌمٌنا برج بنثرالند الذي ٌتؽٌر لون الضوء المنبعث
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 نحت خشبً و ٌظهر فٌه تأثٌر األضاءة الصناعٌة المختلفةصورة 

 -: االضاءة التفاعلٌة فً األرضٌات

  : Interactive Floorاألرضٌة التفاعلٌة الحساسة للضغط

الحركة على األسطح و األرضٌة . فاألرضىٌة التفاعلٌىة تحىول تجمع األرضٌة التفاعلٌة بٌن إدراك حركة الجسم و اثر هذه 

فراؼات األرضٌة او المساحات الؽٌر ملحوظة الى تجربة ممتعىة نتٌجىة لتؽٌىر شىكل األرضىٌة تبعىا لحركىة الشىخص المىار 

 فوقها

 

   

 توضح االرضٌات التفاعلٌة وهى تستجٌب على للضغط علٌها صورة

 : Magic Carpet السجادة السحرٌة

 فً هذا المشروع ٌقوم الشخص بالتحرك فوق السجادة و ذلك للحصول على الرسم البٌىانى الصىوتى ( الخرٌطىة الصىوتٌة

(Sonic Mapping امىىا اذا إتخىذ الشىىخص مسىاره بطرٌقىىة اخىرى فىٌمكن مشىىاهدة مشىاهد علىىى شاشىة عىىرض فىً نفىىس

 الحجرة و بتؽٌر موقعه على السجادة تتؽٌر المشاهد التى ٌراها

 
 توضح حركة األطقال على السجادة وظهور حركتهم على الشاشة المقابلة لهم صورة
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 The Mysterious Ice Passage ممر الثلج الغامض

هو نقطة جذب جدٌدة حٌث تجوال الزابر خالل ؼرفة مظلمة أو ممر مظلم ٌصبح عنصرا هاما من عناصر التصىمٌم العىام 

عروفة فأرضٌات الممرات تبدأ فى توهجها وتؽٌٌرمظهرها وٌبدأ الممىر أن ، فعندما ٌقرر الزابر للدخول فى أراضى ؼٌر م

 ٌكشؾ عن أسراره فالهٌاكل البللورٌة تحت أقدام الزابرٌن تسمح لهم بالمرور بأمان عبر الممر وهناك ضوء ٌتتبع حركتهم

 
 

 senesce Interactive Floor : خالٌا األستشعار التفاعلٌة

 6األستشعار التى ٌمكن تجمٌعها على شكل أسطح تفاعلٌة من أى حجىم أوشىكل وهىو ٌتىالؾ مىن وهو نظام قابم على وحدة 

وأجهىزة األستشىعار ٌمكنهىا  LED Lighting وحدات مستقلة كل منها ٌحتوى على أجهىزة استشىعار تكنولوجٌىا الحاسىبات

ضا وفقا لذلك حتى من خالل مم وت 505الكشؾ عن األشخاص أو األجسام المتحركة على مقربة من السطح على مسافة 

  . المواد مثل الزجاج والمطاط والخشب

 :االضاءة التفاعلٌة فً األثاث

هذا المقعد ٌتفاعل وٌسىتجٌب مىع المسىتخدم والبٌبىة مىن   The Interactive Mood Chairs : مقعد التفاعل المزاجى

خالل أجهزة أستشعار تتأثر وتراقب التحركات وهو ٌتألؾ من أضىاءة ثنابٌىة الصىمام وكىذلك برنىامج ألكترونىى مكىون مىن 

 رقابق مجهرٌة وأجهزة األستشعار تتفاعل مع المستخدم وفقا لمزاجه والبٌبة المحٌطة به

      
 نشجاجٙ انتفاػهٗصٕرة انًقؼد ا
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 اضاءة الفراغ الداخلً باأللٌاف الضوئٌة

هً ثورة تقنٌة جدٌدة تعتمد باألساس على تمرٌر ضوء عبر خٌوط دقٌقىة جىدا مىن الزجىاج النقىً أو البالسىتٌك فٌسىطع فىً 

الضوء المتناهٌة فىً داخلها. تطوران أساسٌان كانا وراء تؽذٌة ثورة تقنٌة الخٌوط واأللٌاؾ البصرٌة أولهما تطور مصادر 

فحزمة من ضىٌاء األشىعة تحىت الحمىراء فىً أعلىى تىردد لهىا تتذبىذب  . الصؽر ، وثانٌهما توفر زجاج ذي نقاوة عالٌة جدا

حوالً مابة ترلٌون مرة فً الثانٌة . ومما ال ٌصدق ان الضٌاء المنظور ٌتذبذب أسرع مىن هىذا لىذلك فىإن للضىوء المتؽٌىر 

سىابل والمعلومىات حٌىث ٌجىري عملٌىا تحوٌىل الموجىات الصىوتٌة الىى إشىارات كهربابٌىة تحىول إمكانات هابلة فىً نقىل الر

بدورها الى رموز تنتقل على شكل نبضات ضوبٌة ومن الممكن القول نظرٌا ان حزمة ضوبٌة واحدة بامكانها أن تستوعب 

فً بلد ما . خاصة اذا ما اسىتعمل اللٌىزر فً وقت واحد جمٌع المكالمات التلفونٌة وما ٌقال فً محطات اإلذاعة والتلفزٌون 

تستخدم فىً كنىدا وبرٌطانٌىا وبلجٌكىا وفرنسىا والمانٌىا الؽربٌىة بىدأت باسىتخدامها فىً  . مع الخٌوط البصرٌة فً عملٌة النقل

ط الخدمات الهاتفٌة . كما فً نٌوٌورك توجه نحىو اسىتخدام هىذه الخٌىوط البىث التلفزٌىونً وفىً الٌابىان بىدأت كىابالت الخٌىو

البصرٌة تربط بىٌن الكمبٌىوترات المنزلٌىة ومركىز ربىٌس لالسىتقبال واإلرسىال ٌىتم عىن طرٌىق نقىل برنىامج مىا الىى إشىارة 

 . التلفزٌون المنزلٌة حسب الطلب

 -األلٌاف الضوئٌة فً التصمٌم الداخلً واألثاث :

أللٌىاؾ الزجاجٌىة بمىادة األربٌىوم الٌهىا ، كمىا ٌمكىن بتطعىٌم ا ٌمكن باسىتخدامها توصىٌل الضىوء ألمىاكن ٌصىعب الوصىول 

الحصول علً مضخمات ضوبٌة عالٌة عرفت بمضخمات اللٌؾ المطعم باالرٌوم. كما ٌمكن استخدام اللٌىزر فىً التوصىٌل 

 . الضوبً خالل األلٌاؾ بأسلوب سرٌع وقوي فً كافة مجاالت االتصاالت

 .عٌدهزٌادة سعة األرسال الضوبً للٌؾ البصري والوصول به الً مسافات ب 

 .استخدام مكبرات صوتٌة وضوبٌة عالٌة القوة 

 DWDM ارسال القنوات التلٌفزٌونٌة العدٌدة عبر لٌؾ بصري واحد بتقنٌة 

 .فً اضاءة المسطحات المابٌة والنوافٌر الداخلٌة والخارجٌة فً األماكن العامة والخاصة 

 .رجٌةفً االضاءة الممٌزة والتعبٌرٌة للفراؼات المختلفة الداخلٌة والخا 

 .عمل تأثٌرات تمثٌلٌة فً دٌكورات المسارح والتلٌفزٌون 

 ٌمكن تؽٌٌر الوان االضاءة والتحكم فٌها حسب التصمٌم 

 بعد كل ما سبق ٌمكننا استنتاج ما ٌلً: 

 مواصفات األضاءة الجٌدة فى التصمٌم الداخلى 

 توفر الراحة وتخفؾ حسور البصر 

 ماتؤثر على طول المدة التى نقضٌها فى عمل  

 تظهر مناطق القوة فى تصمٌم الفراغ وتخفى عٌوبه 

 تحقق األمن واألمان فى الفراغ من الداخل والخارج 

 تولد اجواء ممٌة ولها تأثٌرات نفسٌة 
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 مواصفات األضاءة الغٌر جٌدة فى التصمٌم الداخلى

 اللمعان وهو توجٌه مباشر من مصدر الضوء للعٌن 

 فى جزء من الفراغ اكثر من جء اخرتناقضات ضوبٌة حٌنما تشتد الظلمة  

 ظالل ؼٌر مرؼوبة وتنشأ الظالل نتٌجة وجود جسم ما بٌن مصدر الضوء والجسم المراد اضاءته 

 األضاءة الضعٌفة وهى الؽٌر كافٌة الناتجة عن التوزٌع السا لألضاءة تسبب اضطرابات عصبٌة ومزاجٌة 

 وٌكون مسلط على المشاهد فٌؤذى العٌن زجاج ( –كروم  -انعكاس الضوء على سطح ما ) الومنٌوم 

 
ٕٚضخ ْذا انجدٔل انجٕاَب انًختهفت نألَٕاع انزئٛسٛت نهًصباح ، يًا ٕٚفز يقارَاث نًساػدة انًُٓدص انًؼًار٘ فٙ اختٛارِ. انؼٕايم 

فٙ االػتبار أًٚضا ، ْٔٙ انتكانٛف انتٙ تى تذدٚدْا ْٙ كفاءة انكفاءة ، ٔػًز انًصباح ٔانهٌٕ ، نكٍ ُْاك ػٕايم أخزٖ ٚجب أخذْا  انًختهفت

 ٔانًزاقبت.
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