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 تقديم
فهي تساهم بشكل كبري بتحسني نشاط االشخاص يف مكان العمل   الكل منا يعلم أمهية اإلنارة يف األماكن الداخلية

 كما ا�ا تساهم براحة االنسان وتلعب دورا كبريا يف ابراز املعامل املعمارية وتؤثر يف ارتباط االنسان باملكان عاطفيا  
 ذلك اذا ما مت اخذ عوامل التصميم بعني االعتبار.و 

ملهندسني يبسط املوضوع بقانون حيسب عدد األجهزة املطلوبة لكل غرفة دون من ا لكن يف عاملنا العريب جند ان العديد

اليت ترقى بالتصميم لتجعله مالئم للنشاط واملكان والشكل املعماري ومع اجلو املالئم  عوامل التصميم املهمةأخذ 

 متخصصني يف الك مصممنينأصبح هحيث يف الدول املتقدمة مثل أوربا وأمريكا  وذلك بعكس احلال يفاملطلوب 
 تصميم اإلنارة .

 هذا الكتاب الذي يتحدث عن أقدم  ،ولوجود نقص كبري يف املكتبة العربية يتحدث عن تطور هذا العلم وأمهيته

اكون قد وفقت يف جعل هذه املادة مفيدة وسهلة وممتعة سائال املوىل أن من جانب هندسي ومعماري تصميم اإلنارة 

 للقارئ.

وذلك حبالة  الطبيعية االنارة خصائص دراسةعن فيه ت حتدمت تقسيم هذا الكتاب اىل عدة فصول ففي الفصل االول 

من حيث الظل والوهج وشدة االنارة  واالشياء وجود ضوء الشمس مع سحب او بدو�ا وماهو تاثريها على االنسان
 ... اخل.

وكيفية االستفادة من خصائص االنارة الطبيعة وااكاتا يف تصميم  االنارة تصميم اسسويف الفصل الثاين حتدثت عن 

تطبيق فكرة التصميم واليت تعترب مهمة جدا ل اإلنارة مصطلحاتاالنارة الكهربائية اما يف الفصل الثالث فقد حتدثت عن 

يري اختيار املصباح الفصل الرابع فتم شرح اهم مصابيح االنارة املستخدمة يف التطبيقات الداخلية وماهي معااما 
 الفصل اخلامس عن اجهزة االنارة وكيفية اختيار اجلهاز املناسب للتطبيق املناسب. يتحدثاملناسب للمكان املناسب 
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 المقدمة 
 كهربائيةمن االنارة الطبيعية اىل االنارة ال-االنارة بني املاضي واحلاظر

 بطريقة اخرى. والحياةاليمكن وصف العالقة بين النور النور هو الحياة...

تكون من خالل أعيننا حيث اننا نعيش يف عامل بصري. إن حاسة خالل حياتنا م املعلومات اليت حنصل عليها ظإن مع

خالل من % من مجيع املعلومات اليت حنصل عليها 80 منإن مايقارب البصر هي أهم حاسة عند االنسان حيث 
 لقراءة ومشاهدة التلفاز واالنرتنت وغري ذلك.احاسة البصر ك من خاللحنصل عليها حياتنا 

عدم  و الضوء هو الوسط الذي جيعل عامل الرؤية فعال.حيث أن من غري الضوء فإن حاسة البصر تكون غري فعالة 

االحساس بعدم االمان ويصاحبه نقص ونفقد املعلومات كما نفقد االجتاهات وبالعكس عندما  يزيدوجود ضوء كاف 

 حنصل على النور الكاف يف وقت الظالم فإننا حنس باالمان.

 يغري مزاجنا وأحاسيسنا.طريقة حياتنا و يغري فالنور ال ميكننا من الرؤية فحسب وإمنا 

بالتايل فإن النور خلق قبل االنسان وكان الضوء الطبيعي يف حياة االنسان لقد خلق اهللا الشمس قبل ان خيلق االنسان و 

 مصدره الشمس يف النهار وضوء القمر يف اليل.االوىل 

بعد ذلك اكتشف االنسان النار وكان احد استخداماتا هي االنارة ليال او حىت �ارا يف االماكن املظلمة مثل الكهوف 

ب لالنارة عند عدم وجود الكهرباء. ومع تطور البشرية مت اكتشاف ادوات اخرى والشمعة كانت تسخدم حىت وقت قري
 م.1887يف عام مثل املصباح الغازي ويف بعد ذلك مت اكتشف العامل االمريكي توماس اديسون املصباح الكهربائي 

 قصة مصباح أديسون

األيام مرضت والدته مرض شديد، وقد استلزم كان الخرتاع املصباح الكهربائي قصة مؤثرة يف حياة أديسون، ففي أحد 

األمر إجراء عملية جراحية هلا، إال أن الطبيب مل يتمكن من إجراء العملية نظراً لعدم وجود الضوء الكايف، واضطر 

لالنتظار للصباح لكي جيري العملية هلا، ومن هنا تولد اإلصرار عند أديسون لكي يضئ الليل بضوء مبهر فأنكب على 

جتربة يف إطار سعيه من اجل جناح  900وااوالته العديدة من اجل تنفيذ فكرته حىت انه خاض أكثر من  جتاربه

اخرتاعه، وقال عندما تكرر فشله يف جتاربه " هذا عظيم.. لقد أثبتنا أن هذه أيضا وسيلة فاشلة يف الوصول لالخرتاع 

مل ييأس وواصل عمله مبنتهى اهلمة باذًال املزيد من اجلهد  الذي حنلم به"، وعلى الرغم من تكرار الفشل للتجارب إال انه
 م.1887إىل أن كلل تعبه بالنجاح فتم اخرتاع املصباح الكهربائي يف عام 
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مكنتنا من هذا االجناز العظيم حيث مل يعد هنالك اي كما يقال فإن احلاجة ام االخرتاع. فحاجتنا إىل النور هي اليت 

النور الكايف واليوم أصبحت االنارة الكهربائية أحد اهم املصادر اليت نعتمد عليها ليال  مشكلة يف العمل ليال بوجود

غري و�ارا يف كل حلظة من حلظات حياتنا يف االنارة الداخلية و انارة الشوراع واملالعب واملطارات والساحات العامة و 
 املصنع واملستشفى واملسجد ويف كل مكان وزمان.واملدرسة و  كتبأصبحنا نرى االنارة الكهربائية يف البيت واملذلك و 

بعد إخرتاع اديسون توالت االحباث يف جمال االنارة الكهربائية حيث مت إخرتاع العديد من املصابيح الكهربائية واجهزة 

يتم  واصبحت ادوات االنارة عديدة ومتنوعة والبد من دراستها ومعرفة مميزاتا حىت االنارة واجهزة التحكم باالنارة

تصميم االنارة بطريقة ارتفة ولكن قبل البدء بدراسة اجهزة االنارة وادوات االنارة فإنه من املفيد ان نقوم بدراسة النور 

 أنواع خمتلفة من االنارة.بطرق خمتلفة حتت  واالنارة وماهي خصائص الضوء وكيف نرى االشياء خمتلفة

 لعالم العربياالسلوب الشائع والمتبع في تصميم االنارة في ا

من خالل جتربيت وخربيت يف العامل العريب فإن أغلب مصممي االنارة هم مهندسون يقومون بدراسة مستوى االنارة 

عن كيفية االنارة الناجتة وماهو تأثريها كافية ويوزعون االجهزة يف ترتيب واحد يتبعه مجيع املهندسون بدون وجود فكرة  
 االسلوب سهل ولكن بشكل عام هو اسلوب غري ارتف يف تصميم االنارة.على االنسان واملكان وهذا 
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 ولالفصل األ
 دراسة خصائص االنارة الطبيعية
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 حاالت االنارة الطبيعيةدراسة خصائص االنارة باالعتماد على 

العاملني وهي اإلنارة بدراسة الضوء وكيف ينتشر يف املكان وكيف يغري املكان من خالل اإلنارة اليت خلقها رب سنقوم 
 الناجتة من ضوء الشمس واليت تنري كوكبنا اجلميل يف النهار.

 حاالت االنارة الطبيعية

يأثر تأثريا كبريا على نوع  غيومالوجود حالة الطقس حيث إن تعتمد االنارة اليت حنصل عليها �ارا بشكل كبري على 
 :وهنالك ثالث حاالت وهي االنارة

 .المباشرة نسمي هذا النوع من االنارة باإلنارة و وجود اي غيومالطقس صحو بدون  .1

 .او املنتشرة الغير مباشرةهذا النوع من االنارة باالنارة  ونسمي الطقس غائم والغيوم تغطي الشمس متاما .2

 الغير مباشرة /المباشرةباإلنارة هذا النوع من االنارة نسمي و الطقس شبه غائم مع وجود بعض الغيوم  .3

 .(املختلطة)

   
 الغير مباشرة /االنارة المباشرة اإلنارة الغير مباشرة (التوجد غيوم)نارة مباشرة اإل
 ولكن ما عالقة الطقس والغيوم بتصميم االنارة الداخلية ؟! 

بطريقة  فهم هذه العالقةيتم ندعونا نلقي نظرة أقرب على املوضوع ونقوم بداسة املوضوع بشيء من التفصيل حىت 
 :ةالتاليالنقاط جتعل التصميم مناسب وسندرس 

 )Shadowالظل ( .1

 )Uniformityجتانس االنارة ( .2

 )Glareالوهج ( .3

 )Illuminanceمستوى االنارة ( .4

 )Color Temperatureدرجة حرارة اللون ( -لون الضوء .5

 )Color Rendering(خاصية إظهار االلوان  .6
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 )Shadow( الظل

أما يف حالة إذا امعنا النظر يف حالة االنارة املباشرة واليت يكون فيها ضوء الشمس مباشر فإننا جند أن الظالل قوية 

الغري مباشرة تكون هنالك ظالل خفيفة وموضوع الظالل  /االنارة الغري مباشرة فإننا جند إنعدام الظل ويف االنارة املباشرة
  االعتبار عند تصميم االنارة.موضوع مهم جدا جيب دائما اخذه بعني

   
 اإلنارة الغير مباشرة في تنعدم الظالل تماما تكون ظالل قوية في اإلنارة مباشرة

 

منعن النظر يف الشكل التايل وهو جزء من جدار متت انارته بطريقة مباشرة وغري مباشرة دعونا  وملعرفة أمهية الظالل

املباشرة يف االنارة  واضحة تفاصيل اجلداراجلزء نفسه من هذا اجلدار حتت نوعي االنارة ونالحظ  شاهدحيث أننا ن
 بينما تنعدم هذه التفاصيل يف االنارة الغري مباشرة.

  
 إنارة مباشرة (الظالل تظهر تفاصيل اجلدار) إنارة غري مباشرة (إنعدام الظالل)

 

خيتلف بإختالف االنارة حسب  (كرة ومكعب وخمروط) االبعاد يف الشكل التايلإن ادراكنا البصري لألشكال الثالثية 

 التايل
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 اإلنارة المباشرة 

ظالل قوية وجتسيد قوي ينتج عنها 
 للشكل الثالثي االبعاد.

لكن التفاصيل قد ختتفي بوجود 
 الظالل القوية

 اإلنارة المباشرة/ الغير مباشرة
ظالل االنارة املختلطة ينتج عنها 

خفيفة حبيث يظهر الشكل الثالثي 
االبعاد بدون إخفاء اي تفاصيل على 

 السطح االقل انارة

 اإلنارة الغير مباشرة
يف هذه احلالة تبدوا االجسام باهته 

وبدون اي عمق يبني الشكل الثالثي 
 االبعاد وتبدو الكرة وكأ�ا دائرة 

حيث هنالك تطبيقات يكون وجود الظل فيها ابذ وله تأثري إجيايب إن معرفة الظل ونوعه يف تطبيقات االنارة مهم جدا 
 مثل املتاحف مثال كما يف املثال التايل

   

وجود الظالل جتسد العنصر ثالثي االبعاد وتظهره بطريقة مميزة وهذا النوع من االنارة املباشرة له أثر فعال يف إبراز اجلسم 
ونالحظ الفرق بني الصورة الثانية والثالثة النارة عنصر بطريقتني ونرى ان الطريقة الثانية  بطريقة جتعله ملفت للنظر

 بوجود ظالل تربز العنصر اكثر وتظهر عمق االبعاد اكثر
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ن هذه مو  لكن على العكس متاما فهنالك حاالت النريد فيها الظل حيث ان الظل خيفي تفاصيل مهمة نريد معرفتها

ب واملستشفيات وصالونات احلالقة واالنارة جبانب املرأة حيث يريد االنسان إظهار تفاصيل الوجه التطبيقات املكات

 بأقل ماميكن من الظالل

وصالونات  الوجه صالونات تصفيف الشعر واملكياج  ومن التطبيقات االخرى اليت حنتاج اىل جتنب الظالل على
 احلالقة.

الحقا مماسبق نرى ان شدة الظل ونوعه مهم جدا ملصمم االنارة وجيب اخذه بعني االعتبار عند تصميم االنارة وسنرى 
 كيف يتم إختيار االجهزة املناسبه للتطبيق املناسب.يف الفصل اخلامس  

 )Uniformity( تجانس االنارة

االنارة اما اذا مل يكن هنالك جتانس او قيمة التجانس قليلة فهذا  بتساوي قيم يقصد بتجانس االنارة يف مكان معني 
 االنارة . مستوى االنارة تقاربة وهنالك تباين يفيعين ان قيم االنارة يف ذلك املكان تكون غري م

  
 مباشرةالاإلنارة 

وذلك ناتج عن وجود الظل طبعا تكون االنارة غري متجانسة 
انارتا اقوى من مناطق  االرضفنجد ان هنالك مناطق على 

 اخرى

 االنارة الغير مباشرة 
تكون االنارة متجانسة بشكل كبري حيث أننا النرى اي اختالف لإلنارة 

 فمثال نرى العشب بلون واحد بعكس احلالة االوىل

نالحظ من خالل الصورتني اجلانبيتني وحه 
انسان متت انارته بطريقتني خمتلفتني حيث 
نالحظ يف احلالة الثانية تكون الظالل اليت 

شائع حتجب تفاصيل الوجه وهذا خطأ 
عند العديد من املصميمني حيث يتم وضع 

 سبوت اليت فوق املرآة.
النارة جبانب املرأة جيب ان تظهر  تفاصيل 

 الوجه بأقل ماميكن من الظالل.
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 )Glareالوهج (

فالشمس مثال عندما التغطيها الغيوم هو وجود سطح له سطوع عايل جدا مقارنة باحمليط مما يعيق الرؤيا قصد بالوهج ي

فإننا جند الوهج عايل وعندما تغطيها الغيوم فإنه ال يعد هنالك داع لوضع نظارات مشسيه يف اليوم الغائم لعدم وجود 
  اي وهج.

 )Illuminanceمستوى االنارة (

االنارة عند طريق الشمس  فبينما يكون مستوى (Lux)يقصد مبستوى االنارة أي كمية االنارة واليت تقاس باللكس 

 لكس. 10000لكس ينخفض مستوى االنارة يف وجود غيوم إىل    100000مباشرة 

 )Color Temperatureدرجة حرارة اللون ( -لون الضوء

من الشروق إىل الغروب يتغري لون الضوء خالل النهار من 
. ويقصد باللون الدايف هو اللون اللون الدايفء إىل اللون البارد

 األبيض املصفر بينما يكون اللون البارد هو االبيض املزرق
لتحديد اي نوع من درجات الوان االبيض فقد مت إستخدام 

مصطلح درجة حرارة اللون وهو عبارة عن رقم يعرب عن درجة 
كالفن   2800اللون ويكون عن شروق الشمس صباحا حوايل 

)K(   وعندها يكون لون الضوء اصفر بينما يكون بعد العصر
كالفن وعندها يكون اللون ابيض مزرق   6000حوايل 

 ).Daylightويسمى هذا اللون بلون النهار (
فد ختتلف هذه القيم من بلد الخر او من فصل  مالحظة

 بدقة الخر لذلك مت إجياد االرقام للوصول إىل لون الضوء 
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  2800درجة حرارة اللون تبدا صباحا بـ  الدافيءاالبيض 

 كالفن

 كالفن  4000حيث تكون درجة احلرارة  االبيض المعتدل

  

 او اكثر كالفن  12000تصل درجة حرارة اللون إىل  كالفن  6000 االبيض البارد

املصابيح هلا درجات حرارة تبدأ ومعرفة درجة حرارة اللون يسهل إختيار املصباح املناسب يف االنارة الكهربائية حيث أن 

او  12000احلديثة قد تصل درجة حرارة اللون إىل   LEDويف مصابيح الليد  كالفن  8000كالفن إىل   2000من 
 .أكثر

 )Color Renderingااللوان ( خاصية إظهار

إن أحسن مصدر ضوئي لرؤية االشياء بلو�ا الطبيعي هو ضوء الشمس بال 
وخاصية شك لذلك يعترب مصدر الضوء الطبيعي هو املعيار لأللوان احلقيقية 

ويتم   =Ra 100) له هو Color Rendering(إظهار االلوان 
مقارنة املصابيح الكهربائية به فمثال إذا كان هنالك مصباح كهربائي له درجة 

% مقارنة مع الضوء 80أي انه مييز االلوان بدرجة  =Ra 80متييز الون 
الطبيعي وهو معيار هام جدا النتقاء املصابيح الكهربائية املناسبة للتطبيق 

 .املناسب
 

 

مثل مصابيح  Ra=100مصابيح هلا درجة عاليه من متييز االلوان تصل إىل  هنالك العديد من املصابيح منها

أو حىت أقل وسنتطرق هلذه  Ra=60اهلالوجني ومنها مصابيح هلا درجة منخفضة من درجة متييز االلوان تصل إىل 
 .يف الفصل الرابعاألنواع بتفصيل اكثر 
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 الخالصة

 االنارةأنواع حاالث من  ةثالث مت مالحظةمن خالل دراسة االنارة الطبيعية  .1

 االنارة املباشرة  −

 االنارة الغري مباشرة (املنتشرة) −

 االنارة املباشرة/غري املباشرة (املختلطة) −

 خصائص االنارة المباشرة 

 الظالل قوية −
 اإلنارة غري متجانسة فهنالك فرق كبري بني مستويات اإلنارة بني الظل والضوء −
 وهج الشمس عايل −
  Modelingجتسيم جيد لألجسام ثالثية األبعاد  −
 

 خصائص االنارة الغير مباشرة  

 اإلنارة متجانسة  −
 اليوجد ظالل  −
 اليوجد وهج للشمس (الحنتاج إىل نظارات مشسية أو حاجب للوهج) −
 اليوجد جتسيم لألجسام ثالثية األبعاد  −

 

 هم جدا يف تصميم االنارة.م أمهية شدة الظل ونوعه وتأثريه على االجسام واالنسانمعرفة  .2

 ).Color Temperatureمعرفة خاصية درجة حرارة لون الضوء ( .3
 .Ra=100معرفة خاصية إظهار االلوان وتكون لالنارة الطبيعية  .4
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 الفصل الثاين
 اسس تصميم االنارة

  



 ezzatbaroudi@yahoo.com 14 عزت بارودي 

 اسس تصميم االنارة
خصائص معينة ولكن السؤال هو كيف نستثمر تعرفنا يف الفصل االول على انوع االنارة الطبيعية وكيف ان لك نوع 

 هذه الطرق لتصميم انارة جيد وماهي االنارة اجليدة؟

إن إحابة هذا السؤال ستكون خمتلفة فمعظم مهندسي الكهرباء يعتقدون أن االنارة اجليدة هي اليت حنصل عليها بأقل 

املتطلبات العاملية بينما املعماريني ومهندسي إستطاعة ممكنة وبإختيار املصابيح املناسبة لتحقيق مستوى انارة حسب 

 التصميم الداخلي يرون ان شكل جهاز االنارة الديكوري او املتناسق مع العمارة يعطي انارة جيدة.

 ويف احلقيقة كل االمرين مهم ولكن االجابة ببساطة الهذا والذاك.

مع االخذ بعني االعتبار كال العاملني السابقني. االنارة اجليدة تتحق عندما حنقق اسس االنارة ونطبقها بشكل سليم 

 ويف هذا الفصل سأحتدث عن هذه االسس مع شرحها بشكل يوضح الصورة للقاريء.

 أسس تصميم االنارة
 يف مخسينيات القرن املاضي. Richard Kileyسأناقش املباديء الثالثة اليت وضعها املعماري ريتشارد كيلي 

 ارة هيلقد الحظ كيلي بأن أسس اإلن

 Ambient lightingاإلنارة العامة 
هي اإلنارة اليت تكون عامة والغرض منها جعل األشخاص ترى 

 املكان والنشاط بشكل مالئم.
 

 Accent lightingاإلنارة المركزة 
الغرض من هذه اإلنارة الرتكيز على العناصر املهمة وإظهارها أكثر 

 من غريها حىت جتذب اإلنتباه.
 

  Play of brillianceاإلنارة الديكورية  
 هي اإلنارة اليت يقصد منها إظهار الضوء كعنصر مجايل يف املكان

 
من خالل عملي يف جمال اإلنارة وتعريف على العديد من املهندسني واملعماريني يف الوطن العريب وخصوصا يف دول 

الحظت بأن معظم مهندسي الكهرباء يهتمون بشكل كبري واالردن ولبنان والعراق اخلليج العريب ومصر وسوريا 

 بالنوع األول (اإلنارة العامة) ويتجاهلون النوعني األخريني.

أما معظم املعماريني يهتم باإلنارة الديكورية ويرتك اإلنارة العامة ملهندس الكهرباء ويبقى العنصر الثاين مهمل مع أين 

هم يف العديد من احلاالت وسنرى امهية  هو األ خرين بل أين يف احلقيقة أراهاجده اليقل امهية عن اي من النوعني األ

 .كل نوع وكيف ميكن اجلمع بني مجيع هذه االنواع للحصول على إنارة معمارية جبودة عالية
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 Ambient lightingاإلنارة العامة 

ان جلعل الناس ترى األشياء هذا النوع من اإلنارة يكون الغرض األساسي منه هو إجياد ضوء مناسب يف املك

 واالجسام واالماكن ألننا النرى األشياء يف الظالم أو نرها بدون أي تفاصيل.

 أنواع االنارة 

 كما رأينا يف الفصل االول فإن انواع االنارة هي 

 مباشرة −

 غري مباشرة −

 خمتلطة (مباشرة وغري مباشرة) −

 )(direct Lighting اإلنارة المباشرة

 بوضع اجهزة تعطي ضوء مباشر مثل االجهزة اليت توضع بالسقفبأبسط الطرق إن االنارة املباشرة يتم احلصول عليها 

 املثالني التاليني:كما يف   Downlightوتسمى الدوان اليت  سوءا غاطسة او معلقة

  
 ويوجد نوعني من االنارة املباشرة ومها 

 االنارة املباشرة املوجهة −

 املباشرة املنتشرةاالنارة  −

ويعتمد نوع االنارة حسب نوع اجلهاز فاالجهزة اليت هلا عاكس تعطي انارة مباشرة موجهة أما األجهزة اليت تعطي إنارة 

الفصل  يفشرح اجهزة االنارة بتفصيل أكثر  متقد و  منتشرة فيكون هلا ناشر من االوبال او الربيزماتيك او أنواع أخرى

 .اخامس
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 العاكس يف جهاز االنارة يعطي ضوء مباشر موجه الناشر يف جهاز االنارة يعطي ضوء مباشر منتشر 

  
نالحظ أنه يف األجهزة اليت هلا ناشر ينتشر الضوء ويكون 

 السقف واجلدران مضيئان
نالحظ أنه يف األجهزة اليت هلا عاكس أن الضوء اجوب 

األوىل مع أن واجلدران والسقف معتم أكثر من الصورة 
 مستوى اإلنارة على سطح العمل هو متساو يف احلالتني

 الخصائص التالية: لهاالموجهة  المباشرة اإلنارة 

 .كفاءة عالية  يف استخدام الطاقة الكهربائية −

 السقف يبقى غري ناصع وبالتايل يعطي إحساس بأن الغرفة غري مضأءة بشكل كاف. −

 .بشكل عام يكون أعلى من اإلنارة غري املباشرة الوهج يعتمد على نوع االجهزة ولكن −

 اليعتمد هذا النوع بشكل كبري على ألوان االسطح مثل السقف واجلدران. −

 .وهو مياثل الضوء الطبيعي بدون وجود غيومظالل عالية  −

 الخصائص التالية: المباشرة المنتشرة لهااإلنارة 

 .قل من اإلنارة املباشرة املوجه بشكل عامولكن أ كفاءة عالية  يف استخدام الطاقة الكهربائية −

 السقف واجلدران تكون أكثر نصوع وبالتايل تعطي إحساس بأن الغرفة مضأءة بشكل كاف. −

 ولكن بشكل عام يكون أعلى من اإلنارة املباشرة املوجه. الناشرالوهج يعتمد على نوع  −

 ون أكثر من اإلنارة املباشرة املوجه.اليعتمد هذا النوع بشكل كبري على ألوان االسطح ولكن إعتماده يك −

 .ظالل ناعمة حيث يعمل الناشر عمل الغيوم يف اإلنارة الطبيعية −
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 )(Indirect Lighting اإلنارة الغير مباشرة

حنصل على االنارة الغري مباشرة يف االماكن الداخلية بوضع اجهزة إنارة تنري أسطح ثانوية مثل السقف أو اجلدران 

 كما يف االمثلة التالية:  االنارة من هذه االسطح حنصل على اإلنارة يف كامل الغرفةوبانعكاس هذه 

  
 إنارة غري مباشرة ناجتة عن أجهز إنارة معلقة يف اجلدار إنارة غري مباشرة ناجتة عن أجهز إنارة معلقة يف السقف

  
إنارة غري مباشرة ناجتة عن أجهزة إنارة غاطسة يف السقف  إنارة غري مباشرة من االنارة املخفية يف السقف

 )وال واشر( اجلهاز مبنري اجلدار سمىويوتنري اجلدار 
Wallwasher 

 الخصائص التالية: اله اإلنارة الغير مباشرة

 .ألن اإلنارة تنتشر بالغرفة بشكل غري مباشر  يف استخدام الطاقة الكهربائية  قليلةكفاءة  −

ناصع وبالتايل يبدوا أن إرتفاع الغرفة عايل إذا كانت االنارة الغري مباشرة تعتمد على السقف السقف يكون  −

 أما إذا كانت تعتمد على اجلدران فتبدو الغرفة أكرب مساحة.

 إنعدام الوهج بشكل كامل إذا مت تصميم هذه االنارة بطريقة صحيحة . −

فإذا كانت اإلنارة ناجتة عن السقف  سقف واجلدرانيعتمد هذا النوع بشكل كبري على ألوان االسطح مثل ال −

فإ�ا تعتمد اإلنارة املنعكسة بشكل كبري على لون السقف(األلوان الفاحتة هي اليت تعكس االنارة بشكل 

 .جيد)

 .وتكون مماثلة لإلنارة الطبيعية بوجود غيوم أو تكون خفيفة جداظالل إنعدام ال −

 )(Direct/Indirect Lightingة وغير المباشرة  اإلنارة المختلطة أو االنارة المباشر 
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غري و ى هذا النوع من االنارة بطريقتني. إما بوضع جهاز واحد له خاصية االنتشار بطريقة مباشرة يتم احلصول عل
 مباشرة كما يف املثال التايل:

 

 
إنارة مباشرة/غري مباشرة ناجتة من أجهزة متدلية من 

 وتنري االرض مباشرةالسقف حبيث تنري السقف 

أو بوضع نوعني او اكثر من األجهزة حبيث يعطي احد هذه االجهزة إنارة مباشرة بينما يعطي اجلهاز الثاين إنارة غري 
 مباشرة كما يف الشكل التايل

 

إنارة خمتلطة ناجتة عن وجود إنارة خمفية تعطي انارة غري مباشرة 
السقف وتسمى هذه وإنارة مباشرة من االجهزة الغاطسة يف 

 )Downlightاألجهزة بالداون اليت (

 الخصائص التالية: اله اإلنارة المختلطة

 .فهي أكثر كفاءة من اإلنارة الغري مباشرة وأقل من اة املباشرة  يف استخدام الطاقة الكهربائية متوسطةكفاءة  −

االنارة الغري مباشرة تعتمد على السقف السقف يكون ناصع وبالتايل يبدوا أن إرتفاع الغرفة عايل إذا كانت  −

 أما إذا كانت تعتمد على اجلدران فتبدو الغرفة أكرب مساحة.

 وهج قليل ويكون مناسب ومريح للعني إذا مت تصميم هذه االنارة بطريقة صحيحة . −

 يعتمد هذا النوع بشكل كبري على ألوان االسطح ولكن بدرجة أقل من اإلنارة الغري مباشرة. −

 .ناعمة وتكون حبالة توازن بني االنارة املباشرة والغري مباشرةظالل  −

 بعد التعرف على أنواع االنارة وخصائص كل نوع يظهر هنا سؤال وهو كيف خيتار املصمم النوع املناسب لتطبيق معني؟
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 وهي  AAAاجلواب ببساطة جيب معرفة نوع التطبيق وهنا أشري إىل العوامل الثالثية 

  Activity.  النشاط −

 . Architecture  العمارة  −

  Atmosphere. املالئم اجلو −
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 Activity النشاط

وطيبعة املكان الداخلي هل هو مكتب ام مستشفى او مطعم او فندق فكل نشاط قبل اي شيء جيب معرفة النشاط 

 إنارة معينة مناسبة .

احلالقة وتصفيف الشعر وغرف القياس  هل نريد التخلص من الظالل مثل االنارة فوق املرآة باحلمام أو صالونات
 باحملالت (إنارة مباشرة منتشرة أو غري مباشرة تكون مفضلة).

 
 إنارة غير مباشرة أو مباشرة منتشرة

إن عدم وجود الظالل على الوجه جيعل الرؤية 
جيدة يف أماكن تتطلب رؤية جيدة للوجه مثل 

 صالونات تصفيف الشعر واملكياج

 
 إنارة مباشرة 

يف حال وجود ظالل عالية ناجتة من أجهزة 
الداون اليت جيعل الرؤية سيئة يف التطبيقات اليت 

 تتطلب متييز الوجه 
 

فإننا نريد انارة مباشرة مثل تطبيقات املتاحف واحملالت   Modelingاألجسام  مأما يف االماكن اليت نريد فيها جتسي

 واملعارض.

  
 إنارة مباشرة جتسم االشكال  وجتعلها أكثر وضوحا مباشرة بدون ظالل اليوجد جتسيم لألشكال غري إنارة 
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 (اجلدار).أين نريد االنارة على السطح االفقي ام السطح العمودي

  

 يف املعارض حنتاج اإلنارة على املستوى العامودي يف املكاتب حنتاج اإلنارة على املستوى االفقي
 العملتحديد سطح 

هو السط الذي حيدث يف معظم  سطح العملويقصد ب
خيتلف باختالف النشاط  النشاط يف املكان املراد إنارته و

 m 0.75فمثال باملكتب يكون على إرتفاع 
 m 0.1بينما يكون سطح العمل يف املمرات 

 

 
 مامدى حساسية الوهج على االداء البصري؟

شرح الوهج وكيفية  متاملناسب أن نفكر يف االنارة الغري مباشرة أو املختلطة و إذا كنا نريد أن خنفض من الوهج فمن 

تفضل االنارة للمكاتب وبشكل عام فإن مجيع الدراسات واحباث االنارة .يف الفصل الثالثالتخلص منه بالتفصيل 

هنالك توازن بني الظالل  املختلطة اليت تنري السقف او اجلدران بانارة غري مباشرة مع وجود إنارة مباشرة حيث يكون
 وتوزيع االنارة على االسطح وخفض الوهج.

  
إنارة خمتلطة مباشرة وغري مباشرة جتعل الغرفة تبدو مضاءة  سفف مظلم –إنارة مباشرة 

 اكثر وتبدوا أكثر إرتفاعا
 غري املباشرة. إذا متعنا بني احلالتني السابقتني فسنالحظ بأن الظالل حتت الطاولة هي اخف بوجود االنارة
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  Architecture العمارة 

ليس بالضرورة ان يتم إختيار اإلنارة املباشرة من غري املباشرة على النشاط فقد تفرض املتطلبات املعمارية إختيار أحد 

غري  هذه االنواع دون االخرى فمثال إذا كان املعماري يريد إبراز السقف أو اجلدران فقد يتم اللجوء إىل إنارتا بطريقة
 مباشرة.

 

إن الشكل املعماري هلذا السقف يتطلب وجود إنارة غري 
 مباشرة

 

 

مت وضع أجهزة غاطسة يف اجلدار وهلا توزيع ضوئي بإجتاه 
السقف وتسمى هذه األجهزة أجهزة غاطسة باجلدار إلنارة 

 السقف 
Wall-recessed ceiling washer 

لتحقيق  ومت إستخدامها ال لتحقيق متطلبات النشاط بل
 املتطلبات املعمارية

 
 

 
 

  Wallwasherاجلدار املتموج متت إنارته بأجهزة الوال واشر 
دون  من ونرى ان هذه األجهزة قد سامهت يف إظهار املبىن داخليا وخارجيا

 بإنارة غري مباشرة. أن تكون ظاهرة
  تصميم اإلنارة يف هذا املثال مت بعد فهم متطلبات العمارة.
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 نوعية االسطح

ومدى انعكاس الضوء فإذا كان السقف غامقا فإنه يكون من الصعب وضع الوان االسطح على املصمم معرفة جيب 

إنارة غري مباشرة من السقف كما جيب معرفة نوعية االسطح ومدى انعكاسها فهل هي اسطح المعة ام أ�ا اسطح 

معة فعندها تكون االنارة غري املباشرة افضل لتجنب الوهج مطفية غري المعة فعند وجود اسطح المعة مثال أرضية ال
 .املنعكس

  
المعة تسبب وهج  أرضيةاالنارة املباشرة بوجود 

منكعس يؤدي إىل إخنفاظ أداء الرؤية ويكون مزعج 
 للمكان

الالمعة وحتسن  رضيةتكون مناسبة لألاإلنارة الغري مباشرة 
 .جمال الرؤية بإنعدام الوهج املنعكس

 

كما جيب معرفة نوعية السطح فهل هو خشن ام املس فلو فرضنا ان لدينا جدار خشن فإن االنارة املباشرة تظهر 
 تفاصيل اجلدار من خالل الظالل كما يف املثال التايل

   
إنارة غري مباشرة التظهر التفاصيل 

 ويبدو السطح كانه املس
إنارة مباشرة تظهر تفاصيل السطح 

 اخلشن
تظهر بالنسبة للجدار اإلنارة املباشرة 

 تفاصيل هذا اجلدار
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  Atmosphereالمالئم الجو

إن معرفة اجلو املالئم املرغوب به يف التطبيق املعني حيدد نوع اإلنارة املطلوبة فمثال إذا أردنا إظهار الغرفة بشكل عال 

فمثال إذا  مبساحة كبرية فيكون من املناسب إنارة اجلدران. فقد يكون من املالئم إنارة االسقف أما إذا أردنا إظهارالغرفة

اردنا إنارة ممر فندق فإن وجود ظالل او عدم وجودها يكون أمر ثانوي وهنا جيب معرفة ماهو اجلو املطلوب يف هذا 
 املمر وجند من خالل الصور التالية حاالت خمتلفة جتعل املكان يبدو خمتلفا.

  
 إنارة مباشرة منتشرة إنارة مباشرة موجه

  
 إنارة مختلطة بإستخدام جهازين أنارة مختلطة بإستخدام جهاز واحد

 

هي شرحه الحقا  متكما وهنا جيب التنوية بأن النشاط يعتمد على االمور الفنية فمعرفة مستوى االنارة والظالل والوهج  

بشكل أساسي على الفن لذلك فإن علم االنارة يعتمد على متطلبات العمارة واجلو املالئم يعتمد امور فنية حبتة بينما 

 العلم والفن بنفس الوقت.

 

إن إنارة هذا املمر إعتمد بشكل رئيسي على الفن فاملصمم يرى انه هو 
 اجلو املناسب هلذا التطبيق.
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  Bright Atmosphere المشرق (الناصع)الجو 

األسطح العمودية لذلك فإن األسطح % من الال البصري لإلنسان يقع جتاه 80إن 
العمودية هي اليت حتدد نصوع املكان وإذا أردنا إظهار األماكن بشكل مضيء فيحب 

 اإلهتمام بإنارة األسطح العمودية.
 

 

  

    
يف هذا املثال مت إستخدام مخس أجهزة داون اليت ملصباح 

 وات  175بإستطاعة 
ولكن املكان يبدو أقل إضاءة هنالك إنارة أعلى على األرض 

 ألن اجلدران أقل إضائة من املثال الثاين.

 )وال واشرمنري اجلدار (يف هذا املثال مت إستخدام ثالث أجهزة 
Wallwasher  وات 105بإستطاعة 

من احلالة االوىل ومع ذلك % 40أي أنه بإستخدام طاقة أقل بـ 
ألن اإلنارة مركزة على اجلزء العمودي  إشراقا يبدو أكثر فهو

 % من جمال رؤية اإلنسان80الذي يعرب عن 

جتعل املكان مضيء وقد تغين يف بعض احلاالت عن   wallwasher)الوال واشر منري اجلدار ( إنارة اجلدران بأجهزة

لوب جعل املكان يبدو مضيئا الرتكيز على إنارة اجلدران إذا كان املطينصح بلذلك  أي أجهزة أخرى لإلنارة العامة

االملاين لتطبيقات االنارة  ومن النتائج أيضا أ�ا تعطي راحة نفسية وتكون أكثر جاذبية   DIALوذلك حسب معهد 

% من 60-50توصي بأن تكون اإلنارة على اجلدران من  SLL)كما أن مواصفات مجعية النور واإلنارة الربيطانية (
  .املكتب مثال) اإلنارة على سطح العمل (طاولة

االنارة ناجتة من يف الصور التالية جند أن 
 )واشر-الوالأجهزة منري اجلدار (
Wallwasher ارالذي ينري اجلد. 
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الغاطس يف السقف على اجلانبني ونالحظ أن  Wallwasherإنارة غري مباشرة من جهاز منري اجلدار (وال واشر) 

 و نالجظ إنعدام الوهج متاما حىت أن املكان يبدو بدون أجهزة إنارة.املكان مشرق بدون وجود أي إنارة أخرى 
باملناسبة الظالل منعدمة والذي نراه على االرضيه ليس ظالل وإمنا إنعكاس الضوء والسبب هو أن االسطح المعة 

 .ونالحظ بأن اإلنارة الغري مباشرة مناسبة لألرضية الالمعة املرأةتعكس الصور مثل 
 . الفص اخلامسيفالنارة اجلدران  )الوال واشرمنري اجلدار (شرح كيفية إستخدام  جهاز  مت
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 Accent lightingاإلنارة المركزة 

هذا النوع من اإلنارة مهم جدا جلذب إنتباه األشخاص إىل 
وهو نوع هام جدا ومهمل  املكانعناصر أكثر أمهية يف 

بشكل كبري يف معظم انواع التصاميم يف خمتلف الدول 
 العربية وهذا النوع جيعل األشياء تبدوا اكثر جاذبية.

وجيب معرفة ان اإلنارة املركزة جيب ان تكون قيمتها أعلى 
  وإال فإ�ا على االقل من اإلنارة العامة خبمس أضعاف 

  لكس فإن اإلنارة املركزة جيب ان تكون على 200العامة أي إذا كانت اإلنارة العامة ضمن اإلنارة  ستختفي

شرح مت و  ضعف 25لكس ويف بعض احلاالت قد تتجاوز عشرة أضعاف اإلنارة العامة أو حىت  1000ألقل ا
 .يف الفصل الثالثمستوى اإلنارة باللكس 

اإلنارة تكون كئيبة إذا تأملنا ضوء الشمس عندما يكون مغطى بغيوم فإن 
واليبدوا أي جسم بطريقة  حيث تبدو مجيع العناصر واألجسام باهتة

 جذابة ويف هذه احلالة ختتفي الظالل وتبدوا مجيع العناصر متساوية.
لذلك جتد العديد من الناس يبدو مكتئبا يف اليوم الغائم الذي اليوجد فيه 

 ضوء مركز.
 

مباشرة على االماكن واالشياء  والعكس اذا كانت اشعة الشمس مسلطة
فسنرى أن تدرج الظل والضوء يضفيان ملسات فنية على الطبيعة واملكان 

 واالجسام وتكون هنالك عناصر مركزة أكثر من غريها.
 

 
يف هذا املشروع نرى أن اإلنارة املركزة على العنصر ذو اللون الربتقايل 

األخرى املتواجدة يف هذا جيعله أكثر امهية واكثر وضوحا من االجسام 
املكان لذلك فقد الحظه القاريء قبل مالحظة األشخاص الواقفني مع 

ويف الواقع سيبدوا هذا العنصر أكثر جاذبية  أن هذه صورة وليست حقيقة
  بينما سيكون أقل جاذبية لوكانت اإلنارة عامة بدون وجود اإلنارة املركزة.

ارة املركزة  اكثر من عشرة أضعاف أما يف هذا املتحف فكانت كمية اإلن
اإلنارة العامة حيث إختفت التفاصيل االخرى يف هذا املتحف وبقيت 

 اللوحات هي االكثر وضوحا. 
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اإلنارة املركزة على هذه الطاولة تضيف هلا قيمة وجتعلها تبدوا جذابة يف 
هذا املكان اما بدون وجود إنارة مركزة على هذه الطاولة جتعلها تبدو 
متساوية مع بقية العناصر يف هذا املكان وحتما لن تكون ملفتة للنظر  

  كما هو احلال مع اإلنارة املركزة. 
لى طاولة الطعام يف املطعم جتعله هاديء وتضفي إلنارة املركزة عأما ا

 بأسرتاليا داراألوبرا يف سيدينيف طعم هذا املخصوصية لألشخاص مثل 

 
 نسبة اإلنارة المركزة إلى اإلنارة العامة

جيب ان تكون نسبة اإلنارة املركزة أعلى من اإلنارة العامة خبمس أضعاف ونرى ذلك واضح من اإلنارة باملتحف  
 املبني بالصورة التالية

 
لذلك يفضل أخذها بعني االعتبار عند فهي جتعل املكان يبدوا اكثر جاذبية إن االنارة املركزة مهمة جدا يف التصميم 

 تصميم االنارة حىت لو كانت االنارة لنشاط مكتيب.

العاملني يف املكتب وتعطي  وتزيد من نشاط االشخاص جتعل املكتب يبدو اكثر جاذبيةفوجود االنارة يف املكاتب 

 .وذلك حسب دراسة من معهد املاين لتطبيقات االنارة شعور اكثر بالراحة النفسية

.يف الفصل اخلامس بالتفصيل شرح كيفية إختيار االجهزة املناسبة لإلنارة املركزة مت
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 دراسة ألمانية عن أحسن أنواع اإلنارة للمكاتب

وهو   DIALسأذكر لكم نتائج دراسة أجراها املركز األملاين لتطبيقات اإلنارة بعد ذكر االنارة العامة واإلنارة املركزة 

وذلك ملعرفة اي احسن انواع االنارة  DIALuxنفس املركز الذي ينتج برنامج ديالكس الشهري حلسابات اإلنارة 
 .بشكل عام

ن أنواع اإلنارة يف املكاتب وقد مت وضع خيارات عديدة لإلنارة العامة لدراسة أحس 1999الدراسة كانت يف عام 
 واإلنارة املركزة ومتت دراسة ومقارنة عشرين حالة كما يف اجلدول التايل

 
مع إنارة مركزة على 

 الجدران والطاولة

 
مع إنارة مركزة على 

 الجدران

 
مع إنارة مركزة على 

 الطاولة

 
 بدون إنارة مركزة

 اإلنارة المركزةنوع 
 

 1احلالة  6احلالة  11احلالة  16احلالة 
 

  2احلالة  7احلالة  12احلالة  17احلالة 

  3احلالة  8احلالة  13احلالة  18احلالة 

  4احلالة  9احلالة  14احلالة  19احلالة 

  5احلالة  10احلالة  15احلالة  20احلالة 

 

 نوع اإلنارة العامة

 إنارة مباشرة

 غير مباشرة/إنارة مباشرة

 إنارة غير مباشرة

 إنارة مباشرة مع إنارة الجدران

إنارة الجدران فقط 

Wallwasher 
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هي إنارة اجلدران عن طريق الوال واشر  15فمثال احلالة الثالثة هي إنارة غري مباشرة بدون أي إنارة مركزة بينما احلالة 

Wallwasher   مع إنارة مركزة على اجلدران.ومتت دراسة تأثري أي من هذه احلاالت أفضل على اإلنسان من حيث

 العوامل التالية

  Brightnessسطوع اإلضاءة  .1

 أحسن نوع يعطي أحسن شعور بسطوع املكان

   Attractivenessجاذبية اإلنارة  .2

 أكثر نوع من حيث اجلاذبية

  Activationزيادة النشاط  .3

 يساعد األشخاص على اإلحساس بالنشاط أكثر نوع 

  well-beingالراحة النفسية  .4

 أكثر نوع مريح لألشخاص

النتائج يف اجلدوال التالية مع العلم بأن الرقم األقل يعرب عن احلالة األحسن كذلك فإن هنالك لون مت وضع 

 يعرب عن نوع احلالة حسب اجلدول التايل
     

 فضل حالةأللون  لون حلالة أفضل لون حلالة جيدة سيئةلون حلالة  حالة سوءل أللون
 Brightnessنتائج سطوع اإلضاءة 

 1.93جند أن أحسن حالة هي احلالة اليت نتيجتها 
وهي إنارة اجلدران مع إنارة مركزة على الطاولة 

وبشكل عام عند وجود إنارة على اجلدران فإن املكان 
الال البصري  % من80يبدو مضيئا أكثر ألن 

 لإلنسان يقع على السطح العامودي.
أسوء حالة هي احلالة األوىل وهي إنارة مباشرة بدون 

 إنارة مركزة .
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 فضل حالةأللون  لون حلالة أفضل لون حلالة جيدة لون حلالة سيئة حالة سوءل أللون

 Attractivenessنتائج جاذبية اإلنارة 
دئما ترفع نسبة اجلاذبية يف   جند إن اإلنارة املركزة

 املكان.
وهي حالة  2.09أحسن حالة هي احلالة ذات الرقم 

اإلنارة املباشرة مع إنارة اجلدران مع إنارة مركزة على 
 اجلدران والطاولة.

 
 Activationنتائج زيادة النشاط 

جند إن اإلنارة املركزة هلا دور كبري يف زيادة النشاط 
 لألشخاص.

وهي حالة  23.2أحسن حالة هي احلالة ذات الرقم 
اإلنارة املباشرة مع إنارة اجلدران مع إنارة مركزة على 

 اجلدران والطاولة.

 
 well-beingنتائج الراحة النفسية 

جند إن اإلنارة املركزة هلا دور كبري يف زيادة احلالة 
 النفسية لإلنسان.

وهي حالة  57.2أحسن حالة هي احلالة ذات الرقم 
اإلنارة املباشرة مع إنارة اجلدران مع إنارة اجلدران 

 .وإنارة مركزة على اجلدران

 
) الوال واشر  منري اجلدار ( ويتبني من نتائج الدراسة أنه يفضل دائما إستخدام أجهزة اإلنارة العامودية

Wallwasher   لتحسني مستوى اإلنارة يف املكاتب.على الصور او اي عناصر اخرى مع أجهزة اإلنارة املركزة 
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 Play of brillianceاإلنارة الديكورية  

 والذي قد يكون ناتج من  طبعا اإلسم يغين عن شرح هذا النوع من اإلنارة

 جهاز ديكوري حيث يكون اجلهاز حبد ذاته ديكوري. −

 تفاصيل معمارية تنتج ضوء ديكوري −

 الربوجكتور(يكون الضوء الناتج من اجلهاز ديكوري).جهاز من أجهزة اإلنارة املعمارية مثل  −

 مثال عن بعض األجهزة الديكورية
أجهزة اإلنارة الديكورية تكون حبد ذاتا عنصر مجايل 

 باملكان مثل األجهزة التالية

 

 مثال عن تفاصيل معمارية تنتج ضوء ديكوري
 يكون الشكل املعماري مصمم حىت يتنج ضوء مجايل

 

 
 

  
 عن من أجهزة اإلنارة المعماريةمثال 

 يكون جهاز اإلنارة حبد ذاته غري ديكوري ولكن ينتج ضوء ديكوري
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 بعض األمثلة عن تصميم اإلنارة مع التعليق

 بالسويد  Teatteriمطعم تيتيري .1

 

إذا تأملنا تصميم اإلنارة يف هذا املطعم السويدي فسنجد أنه 
 يشمل اآليت

 إنارة عامة جتعل من السهل التنقل من مكان آلخر  .1
 إنارة مركز على طاوالت الطعام  .2
إنارة ديكورية تشمل إنارة خمفية متغرية األلوان من  .3

خالل ستارة مت تصميمها من قبل مهندس العمارة 
الداخلية وثريا (قطعة جنف) يف منتصف هذه 

 الستارة.
 .أسس االنارة املعماريةمت حتقيق مجيع 

   

 

 جامع الشيخ زايد في أبوظبي .2

 

لقد حاز هذا املشروع على جائزة أحسن تصميم لإلنارة يف الشرق األوسط من 
وقام بتصميم املشروع مكتب تصميم  2008يف عام  MELDA منظمة

وإذا تأملنا تصميم   1TSpeirs and Major1Tسبريز أند ميجرز  اإلنارة الربيطاين
 أنه يشمل اآليتاإلنارة يف هذا اجلامع فسنجد 

 إنارة عامة جتعل من السهل التنقل من مكان آلخر. .1
 إنارة مركزة بني األعمدة.  .2
 وإنارة باأللياف البصرية على اجلدران. إنارة ديكورية تشمل جنفة كبرية .3
 . Wallwashingإنارة اجلدرارن بشكل جيعل املكان مضيء  .4
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 الخالصة

االنسان ووجهه حسب تشكل الظالل وعلى العناصر واالماكن الداخلية وتغري طريقة لقد الحظنا بأن اإلنارة تؤثر على 

رؤيتنا هلا بل وحىت تؤثر يف نشاط االنسان ويف راحته النفسية لذلك جيب فهم املكان والنشاط بشكل جيد ومراعاة 
 اسس تصميم االنارة وهي

 اسس تصميم

 اإلنارة العامة .1

  اإلنارة املركزة .2

 الديكوريةاإلنارة  .3

وهنا جيب أن نشري بأن االنارة الديكورية جيب استخدامها حسب حاجتها فمثال يف املصانع قد الحنتاج اىل االنارة 

 .الدكورية او حىت االنارة املركزة

 .AAAلتصميم االنارة العامة يجب دراسة العوامل الثالثية 

  Activity.  النشاط −

 . Architecture العمارة  −

 Atmosphere.  املالئم اجلو −

 بناءا على هذه العوامل نحدد اي نوع من اإلنارة

 .مباشرة −

 .غري مباشرة −

 .خمتلطة (مباشرة وغري مباشرة) −

 بعض النقاط المهمة

 .أمهية الظل يف التصميم −

 .او اخلشونة أمهية دراسة االسطح والوا�ا ونوعها من حيث اللمعان −

 جتنب الوهج املباشر واملنعكس. −

 .Wallwasherأمهية إنارة اجلدران جلعل املكان مشرق بإستخدام أجهزة منري اجلدار  −

 أمهية إستخدام االنارة املركزة. −
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 الفصل الثالث
 مصطلحات اإلنارة
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لقد تعرفنا يف الفصلني السابقيني على أمهية االنارة  وكيف تؤثراإلنارة على االنسان واملكان والعناصر وتؤثر على الراحة 

النفسية والنشاط. وقبل ان يتم شرح أدوات من مصابيح وأجهزه االنارة وملحقاتا وطريقة تصميم االنارة فانه البد من 

فهم املصطلحات الفنية لالنارة حيث أن اإلنارة هي علم وفن يف آن معا وحىت يتم تعلم هذا العلم فإن البد من فهم 
 تسب من خالل اخلربة والتجربة واحلس اهلندسي.هذه املصطلحات بطريقة سليمة اما الفن فإنه يك

هذا الفصل لالسف قد يكون للوهله األوىل جامدا بعض الشيء النه عبارة عن تعربف ملصطلحات فنية هندسية حبتة 

إال أن أمهيته الكبرية يف فهم اإلنارة هو ماجعلين اقدمه على باقي الفصول ولقد حاولت جاهدا ضرب عدة امثلة لنفس 

لتبسيط الفكرة ونقل الصورة بطريقة سهلة وسلسة تكسر هذا اجلمود وحتوله إىل متعة يف فهم هذه  املصطلح

 املصطلحات وأنا انصح القاريء أن يعيد قراءة هذا الفصل أكثر من مرة لفهمه بصورة سليمة.

ميم االنارة لقد مت وضع املصطلحات االكثر أمهية يف هذا الفصل واليت تساعد بشكل كبري على فهم عملية تص

لالماكن الداخلية وبالطبع فهنالك العديد من املصطلحات االخرى الكثرية واليت مل توضع هنا لكي ال جتعل هذا 

الفصل كبري وثقيل على القاريء بدون فائدة تذكر خصوصا أن بعض هذه املصطلحات هي ثانوية وغري مهمة او رمبا 
 مت شرحها ضمنيا يف بعض الفصول االخرى. امسها يدل عليها وال حتتاج اىل شرح او انه قد

 وكل قسم له مصطلحاته حسب التايل: قسمني رئيسينيمت تصنيف املصطلحات إىل 

 مصطلحات كميات اإلنارة .1
 Luminous flux الفيض الضوئي  .أ 

 Illuminance مستوى اإلنارة  .ب 

 Luminous Intensity الشدة الضوئية   .ج 

 Luminance النصوع   .د 
 

  مصطلحات عامة .2
 Uniformity التجانس  .أ 

 Contrast التباين  .ب 

 Glare الوهج  .ج 

 UGR عامل الوهج املوحد   .د 
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 Luminous flux الفيض الضوئي

باح الكهربائي يف مجيع االجتاهات يعرف الفيض الضوئي بكمية الضوء الصادر عن منبع الضوء وهي املص

. وهو مهم جدا فمن خالله نستطيع إختيار اإلستطاعة املناسبة Lumenويقاس بوحدة تسمى اللومن 

ملصباح معني واجلدول التايل يبني كمية الفيض الضوئي لبعض هذه املصابيح علما بأنه مت شرح مفصل 

 .يف الفصل الرابعللمصابيح وكمية الفيض الضوئي هلا 

 الفيض الضوئي  نوع المصباح
 لومن   750 وات 60املصباح املتوهج 

 لومن 2200 وات 100مصباح هالوجني 
 لومن 1350 وات 14مصباح فلورسنت 

 لومن 1250 وات 17مصباح فلورسنت مدمج 
 لومن 1700 وات 20مصباح ميتل هااليد 

 

 باختصار الفيض الضوئي هو كمية الضوء اليت  يعطيها املصباح يف مجيع االجتاهات.

 
 

 املناسب يف التطبيقات وعادة ماتستخدم القيم التالية بشكل عامويتم إختيار اللومن املناسب للمصباح 

 لومن. 2000-1000امتار  3لإلنارة العامة لألسقف ذات االرتفاع املنخفض أقل من 

 لومن. 5000امتار حىت  5لإلنارة العامة لألسقف ذات اإلرتفاع املتوسط حىت أقل من 

 لومن. 15000لإلنارة العامة لألسقف ذات االرتفاع العايل حىت 
 وهذه القيم إرشادية وقد ختتلف بإختالف املكان وطبيعة النشاط.
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 Illuminanceمستوى اإلنارة 

 . والواحد لكس تعادل لومن لكل مرتمربع و من  Luxيف املكان ويقاس بوحدة تسمى اللكس هو كمية الضوء  

 نستطيع معرفة كمية الضوء املناسبة ملكان معني. جدا معرفته حيث من خالله  املهم

لومن/مرتمربع  500جيعل االمر اسهل لذلك حنن النقول بأننا حنتاج اىل  بالطبع إستخدام قيمة ادة التتعلق باملساحة

لومن بل نقول ان كال املكتبني له نفس مستوى  50000لومن واملكتب الكبري اىل  5000فاملكتب الصغري حيتاج اىل 
 لكس . 500االنارة وهو 

الشخص الذي يعمل يف صناعة الساعات حيتاج إن دقة املعلومات وصغر حجمها جيعلنا حنتاج اىل انارة عالية فمثال 

لكس ونفس الشيء ينطبق على طبيب االسنان أما يف املمر فإننا ال نريد  3000اىل مستو عال من االنارة يصل اىل 

لكس. وتعطي املواصفات  100ان نرى اشياء صغرية وامنا نريد التنقل من مكان الخر فلذلك حنن الحنتاج اكثر من 

الضوء املنصوح با على سطح العمل ألماكن خمتلفة وذلك حسب نوع النشاط واجلدول التايل يبني كمية العاملية كمية 
 الضوء على سطح العمل لبعض التطبيقات.

  

اللكس يعادل لومن لكل مرت مربع فإذا قلنا انه يف املكاتب 
لومن لكل  500لكس أي اننا حنتاج اىل   500اىل حنتاج 

 مرت مربع من املكتب.
 مرت حنتاج اىل  10فمثال يف املكتب ذو مساحة 

 (lumen x 10 meter 500)لومن  5000 
مرت فإننا حنتاج اىل  100اما املكتب الذي مساحته 

 (lumen x 100 meter 500)لومن  50000

 

 إرتفاع سطح العمل عن االرض مستوى االنارة نوع التطبيق  
 مرت 0.85 – 0.75على سطح املكتب   لكس 500 املكاتب

 مرت 0.85 – 0.75على طاولة االستقبال  لكس 300 الفنادقأماكن االستقبال يف 
 مرت 0.85 – 0.75على الطاوالت  لكس 200 املطاعم 

 مرت 0.1-0.2  لكس 100 املداخل الرئيسية
 مرت 0.85 – 0.75 لكس 200 غرف اإلنتظار

 مرت 0.1-0.2 لكس 100 املمرات
 مرت 0.1-0.2 لكس 150 السالمل الثابتة اوالسالمل املتحركة
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اليعين حتقيق كمية االنارة حسب املواصفات العاملية ان االنارة جيدة وإمنا يعين ان االنارة كافية. فمستوى االنارة اليعرب 

لكس بعدة طرق  500عن جودة االنارة وامنا يعرب عن كمية االنارة ويف املثال التايل نالحظ مكتب متت انارته بـ 

نوعية االنارة تؤثر على النشاط والراحة النفسية وجاذبية املكان لذلك من  خمتلفة حيث نالحظ ان هنالك فرق واضح يف

اخلطأ االعتماد حصريا على مستوى االنارة مثل ماهو شائع عند العديد من املهندسني والبد من أخذ العوامل السابقة 
 بعني االعتبار. 

 

 

 

 

 

 
 سطح العمل يختلف بإختالف النشاط

  
 لها عاكس)إنارة مباشرة (أجهزة  إنارة مباشرة منتشرة (أجهزة لها ناشر)

  
 إنارة غير مباشرة )Downlightإنارة مباشرة (
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 Luminous intensity الشدة الضوئية

فبينما يعرب الفيض الضوئي عن كمية الضوء يف كافة االجتاهات Cd وتقاس بالكانديال هي كمية الضوء يف إجتاه ادد 

 فإن الشدة الضوئية تكون يف إجتاه ادد.

  
 الفيض الضوئي هو كمية الضوء في كافة االتجاهات الضوئية هي كمية الضوء في إتجاه معينالشدة 

 

 
 Cdكانديال   3100الشدة الضوئية هلذا املصباح يف الزاوية صفر (حتته مباشرة ) تساوي 

 كانديال  50تساوي   °30بينما نالحظ بأن هذه الشدة عند الزاوية              
وتربز امهية الشدة الضوئية يف االنارة املركزة حيث اننا نريد معرفة قوة الضوء يف اجتاه معني وميكن تشبيه هذا الفرق عندما 

يكون لدينا خرطوم ماء ويتدفق منه املاء بكمية معينة فإذا قمنا بالضغط على هذا اخلرطوم فإن املاء سيطل ملنطقة ابعد 
 تساوية يف احلالتني ولكن ضغط املاء جعله مركز اكثر.مع ان كمية تدفق املاء ستكون م
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ميكن تشبيه التدفق الضوئي بكمية املاء بينما ضغط املاء ميكن تشبيهه 
 بالشدة  الضوئية .

 
 فقد تتساوى كمية املاء ولكن الضغط يكون خمتلف ونفس الشيء

 قد يتساوى الفيض الضوئي ملصباحني بينما ختتلف شدتما الضوئية
  
لك نوع من املصابيح نوع يعطي الضوء يف مجيع االجتاهات بينما هناك نوع يعطي الضوء بإجتاه معني لوجود هنا 

 عاكس له وطبعا املصباح ذو العاكس تكون شدته الضوئية أقوى فالعاكس يعمل عمل الضغط على خرطوم املاء.

  
 الضوء بزاوية معينةاملصباح ذو العاكس ينشر  مصباح ينشر الضوء يف مجيع االجتاهات

هنالك انواع عديدة من العواكس تنشر الضوء بزوايا خمتلفة فكلما كانت الزاوية ضيقة اكثر كانت الشدة اكرب فمثال 

لومن من الضوء وتكون شدته خمتلفة بإختالف زاوية  1450وات يعطي  50ملصباح هالوجني ذو العاكس بقدرة 
 احلزمة الضوئية كما يف اجلدول التايل

 الشدة الضوئية زاوية الحزمة الضوئية الفيض الضوئي إلستطاعة الكهربائيةا
 كانديال  1430 60° لومن 1450 وات 50
 كانديال  16000 10° لومن 1450 وات 50

  
 دائما تكون الشدة الضوئية اعلى لألجهزة او املصابيح اليت هلا حزمة ضيقة وذلك لنفس كمية الفيض الضوئي

شرح إستخدام الزاوية املناسبة للتطبيق املناسب الحقا ولكن  هنا هو توضيح املصطلح حىت يتم التفريق بينه وبني  مت
 الفيض الضوئي.
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  Luminanceالنصوع 

ماتراه العني من مقدار نصوع الضوء فقد تكون بعض العناصر اكثر نصوعا من اخرى ويقاس بالكانديال/مرت مربع  هو

cd/m P

2
P. 

وعلى ورقة سوداء يف نفس الوقت ويف  لكس تسقط على وقة بيضاء 500أن   هذا املصطلح اكثر نفرضولتوضيح 
هذه احلالة فإن العني ترى أن الورقة البيضاء هي اكثر نصوعا من الورقة السوداء مع أن مستوى اإلنارة يكون نفسه يف 

 احلالتني.

    
 الغامقة عند نفس مستوى اإلنارةترى العين العناصر الفاتحة أكثر نصوعا من 

cd/m 100هي  اليت تراها العني من الورقة البيضاء  فتكون كمية النصوع  P

2
P سوداء فتكون كمية النصوع الورقة أما ال

cd/m 10هي  P

2
P . 

لو فرضنا انه يوجد مستوى إنارة على طاولة مكتب لو�ا 
لكس فنجد أن النصوع على الورقة  200بيج مبقدار 

 يكون أكثر من الطاولة.البيضاء 
والسبب هو إنعاكس الضوء من الورقة البيضاء يكون 

 اكثر.

 
ألنه يف احلقيقة هو ماتراه العني وما حتس به ويف رأيي هو اهم وهذا املصطلح هو احد اهم املصطلحات يف علم االنارة 

املصمم حتديد نصوع االنارة جلميع مصطلح على االطالق يف تصميم إنارة يعتمد على اجلودة,فبمعرفته يستطيع 
 العناصر املوجودة يف املكان وجعل املكان مالئم.

إن إنعكاس الضوء من االسطح هو العالقة اليت تربط بني النصوع ومستوى االنارة وإنعاكس الضوء يعتمد على اللون 
 وهذه بعض قيم إنعاكس بعض االلوان:

 % من الضوء85االبيض يعكس 
 من الضوء% 5االسود يعكس   
 % من الضوء 19األخضر يعكس 
 % من الضوء50األصفر يعكس 
 % من الضوء11األمحر يعكس 
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% ومنها 75القيم السابقة هي قيم بعض درجات هذه االلوان فمثال للون االبيض درجات كثرية منها ماله إنعكاس 
 إستخدام برامج كمبيوتر.% وعادة لتحديد درجات اإلنعكاس والنصوع بطريقة دقيقة يتم 85ماله إنعكاس 

وملعرفة أمهية هذا املصطلح يف تصميم اإلنارة سأضرب مثال يعتمد على األلوان التمثيلة لقيم مستوى االنارة وقيم نصوع 
  االنارة.

) على اجلدران واالرضية Luxحساب مستوى االنارة ( مت
Pهلذه الغرفة وكذلك مستوى النصوع (

2
Pcd/m.( 

أرضية رمادية داكنة وجدران بيج نالحظ ان الغرفة هلا 
فاحتة ومانريد معرفته هو اي االسطح اكثرها من حيث 

 مستوى االنارة وأيها اكثر نصوعا.
رمبا يكون واضحا لدينا هنا بأن اجلدار هو اكثر نصوعا 
من االرضية ولننظر اىل نتائج حسابات برنامج حساب 

 االنارة التالية:

 
 )Lux(لكس نتائج مستوى االنارة  

 

 
لقيم  )False color rendreing or pseudo(تظهر الغرفة بالشكل السابق مع إظهار االلوان املستعارة او التمثيلية 

مستوى اإلنارة وتستخدم هذه االلوان لسهولة معرفة قيم مستوى االنارة يف هذه الغرفة ففي هذا املثال نالحظ أن اللون 
لكس واللون االخضر يعرب عن  262لكس أو اكثر بينما يعرب اللون االمحر عن  300االبيض يعرب عن مستوى انارة 

 لكس . 75لكس واللون االزرق عن  150
 لكس 300هنا جند ان االرضية عليها كمية أعلى من الضوء فمستوى االنارة عليها يبلغ او يزيد عن طبعا 

 لكس أي نصف كمية الضوء على االرضية. 150بينما اجلدار فعليه مستوى انارة حبدود 
 ) 2cd/mكانديال/مترمربع ( نصوع االنارةنتائج 



 ezzatbaroudi@yahoo.com 44 عزت بارودي 

 

 
 

 False color rendreing orااللوان املستعارة او التمثيلية (تظهر الغرفة بالشكل السابق مع إظهار 
pseudo 50 نصوعاإلنارة يف هذا املثال نالحظ أن اللون االبيض يعرب عن مستوى نصوع ) لقيم مستوى cd P

/
Pm P

2
P  

cd واللون االخضر يعرب عن P

/
Pm P

2
P  25. 

cdطبعا هنا جند ان اجلدار اجلانيب له لون بني الربتقايل واالمحر لذلك جند به خطوط محراء وكمية النصوع حبدود  P

/
Pm P

2
P  

cdاما االرضية فنصوعها أقل من  40 P

/
Pm P

2
P  20. 

 مالحظة يتم حتديد قيم النصوع باإلعتماد على مستوى اإلنارة أو العكس من القانون التايل 

 π /عامل اإلنعكاس) xالنصوع = (مستوى االنارة 
 السابقة النتائج

 الجدار األرضية 
 Lux 150 Lux 300 مستوى اإلنارة

cd/m 18 النصوع P

2 cd/m P

2 
P40 

 بيج فاتح رمادي داكن لون السطح
 %77 %18 عامل اإلنعكاس

 
واليعين ان املستوى االعلى من االنارة تراه العني من النتائج نعرف أن مستوى اإلنارة هو معيار غري مناسب ملاتراه العني 

اكثر نصوعا ففي املثال السابق شاهدنا ان اجلدار تراه العني اكثر نصوعا مبقدار الضعف مع ان كمية اإلنارة عليه هي 
 نصف ما على االرضية.
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ملصباح نصوع مثل االضوء مصدر ليس فقط لإلنارة املنعكسة من األسطح بل ايضا يستخدم لقياس نصوع والنصوع 
 نصوع بعض املصادر الضوئيةواجلدول التايل يبني 

 
cd/m) -(كانديال/مترمربع)  النصوع المنبع الضوئي P

2
P) Luminance 

 1600,000,000 الشمس 
  2500 القمر عندما يكون بدرا

 (حسب نوع الشاشة كما ميكن التحكم بالنصوع) – 500 50 والتلفزيون شاشة الكومبيوتر
 100,000 (ذو الزجاج املطفي)املصباح  املتوهج 

 10,000 مصباح الفلورسنت 
 10,000 ضوء النهار مع غيوم

Uالقيم املفضلة لألماكن الداخلية U50-500 
 100 لكس 500ورقة بيضاء حتت 

 
أكثر ونالحظ هنا أن نصوع املصباح التوهجي هو أكثر من نصوع مصباح الفلورسنت مع أن األخري يعطي ضوء 

والسبب يعود إىل أن الضوء موزع يف مساحة صغرية جدا بالنسبة للمصباح التوهجي بينما يكون موزع على مساحة  
 كبري يف املصباح الفلوري.

 
وأذكر أنين سألت مرات عديدة إذا كان هذا العامل مهم جدا وهو ما تراه العني فلماذا اذا توصي املواصفات العاملية 

 باللكس وليس نصوع االنارة؟ حبساب مستوى االنارة
اجلواب ببساطة هو ان املواصفات العاملية تضع قيم مستوى اإلنارة لسطح العمل والذي يكون سطح إفرتاضي فمثال 

مرت ولكن النعلم ماهو لو�ا وماهو لون االوراق   0.75حنن نعرف أن املكان هو مكتب وأن إرتفاع طاولة املكتب 
أوالعناصر األخرى اليت ستسخدم يف ذلك املكان لذلك مت وضع مستوى اإلنارة وليس مستوى النصوع ولكن عدم 
وضع املواصفات العاملية هلذه القيم اليعين امهال هذا العامل فكلما توفرت لدينا معلومات اكثر عن املكان كلما كان 

 نا بإختيار نوع االنارة املناسب.أسهل ل
باملناسبة يف إنارة الشوارع مبا أن الشارع دائما يكون له لون ثابت ومعروف مسبقا فاملواصفات العاملية تطلب مستوى 

cd/mالنصوع ( P

2
P( .وليس مستوى االنارة 

 
cd/mPنصوع املصباح الحيدد مستوى قوة االنارة اليت يعطيها فالقمر مثال له نصوع حبدود 

2
P 2500  لكن االنارة

لكس. كذلك االمر بالنسبة لإلشارات الضوئية يف اطرقات اليت ترى من بعيد ولكن التعطي  1الناجتة عنه التتجاوز 
 انارة وكذلك االمر بالنسبة للنجوم.

معرفة مصطلح النصوع مهم جدا سواءا كان إلنعكاس الضوء أو ملصدر الضوء وسنرى املزيد من تطبيقات هذا 
 املصطلح الحقا.

 ملخص مصطلحات كميات االنارة
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رمز  التعريف  المصطلح 
 المصطلح 

 الشكل المناسب الوحدة

 الفيض الضوئي
Luminous flux 

 لومن  كمية االنارة بكافة االجتاهات
Lumen 

 
  

 مستوى اإلنارة
Illuminance 

 لكس E كمية االنارة على سطح
Lux 

 
 

 الشدة الضوئية
Luminous 

Intensity 

 كانديال I كمية االنارة بزاوية اددة
cd 

 
 النصوع

Luminance 
Pكانديال/م L ماتراه العني من نصوع

2 
cd/m P

2 
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  Uniformity تجانس اإلنارة 

يقصد بتجانس اإلنارة هو مدى تقارب قيم مستويات االنارة (لكس) على سطح معني فلو فرضنا أنه لدينا تطبيق 

 200لكس فهذا يعين ان القيمة الوسطية اليت نريد احلصول عليها تساوي  200إنارة عامة يساوي ونريد فيه مستوى 

لكس  200لكس ومنها ماهو اعلى من  200لكس ولكن سنحصل يف الغرفة على قيم خمتلفة منها ما هو اقل من 
 لعمل كالتايل.وإذا نظرنا إىل املثال التايل نشاهد القيم  احملسوبة بربنامج كومبيوتر على سطح ا

 

لذلك يتم حساب القيمة  257ويصل حىت  200ومنها ماهو أعلى من  200جند عدة قيم فمنها ماهو اقل من 

بواسطة الربنامج وهي قيمة متوسط مجيع مستويات اإلنارة على ذلك السطح كما يتم حتديد القيمة ERavR الوسطية  
 التجانس والنتائج هي كالتايلالدنيا والقيمة العظمى وعامل 

نسبة القيمة العظمى  عامل التجانس القيمة العظمى قيمة اإلنارة الدنيا قيمة اإلنارة الوسطية

 للقيمة الدنيا

ERavR [lx] ERminR [lx] ERmaxR [lx] u0 ERminR / ERmax 

227 164 257  0.723  
 

0.636 

) وهي قيمة 0.723=164/227املتوسطة ففي املثال السابق هو (عامل التجانس هو نسبة االنارة الدنيا إىل اإلنارة 

 فرق أي تالحظ العلما بأن العني  0.5عالية جدا فتعترب قيمة عامل التجانس عالية إذا كانت القيمة أعلى او تساوي 
 أو أعلى. 0.5قيمة جتانس  عند اإلنارة مستويات يف
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يف املكاتب واألماكن  به ن جتانس اإلنارة قد يكون مرغوبال جيب أن تكون اإلنارة متجانسة يف كل احلاالت ولك

الوظيفية مثل املصانع واملطارات وورش الصيانة واملستشفيات وبصورة عامة أي مكان حنتاج فيه إىل جتنب الظالل 

على نفس   0.7ورمبا حنتاج إىل قيمة جتانس التقل عن  0.5فعندها يفضل أن اليقل جتانس اإلنارة يف املكان عن 
 واليت عادة ماتكون منطقة صغرية التتجاوز مرت مربع. (طاولة املكتب) سطح العمل

بل بالعكس متاما ميكن ان يشوه جتانس اإلنارة  أما يف كثري من التطبيقات االخرى فإننا الحنتاج فيها إىل جتانس اإلنارة
 ثل املتاحف واملعارض.املكان إذا كان املطلوب الرتكيز على عناصر اكثر من عناصر أخرى م

ليس هنالك  فاملمرات واملطاعم والفنادق واحملالت واملعارض بعض االماكن اليت الحتتاج  إىل عامل جتانس عال هي 

أو حىت أقل ولكن عندها جيب أن التكون نسبة التباين عالية جدا حبيث 0.2 مشكلة بأن تصل نسبة التجانس إىل 
 .تؤثر على االداء البصري 

  
 جتانس قليل لإلنارة يف هذا املمر  جتانس عال لإلنارة يف صالة هذا املطار
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  Contrast التباين

يف مكان ما أو هو نسبة نصوع عنصر لنصوع عنصر آخر. فمثال على هذه  هو الفرق بني مستويات النصوع

إننا لن نستطيع القراءة. فالتباين هو الصفحات جند تباين هذه الكلمات السوداء على الورقة البيضاء ولوال وجود تباين ف

ضروري ولكن وجود تباين كبري جدا جيهد العني  وجيعلها تتعب ولتوضيح ذلك يشاهد يف املثال التايل ان احلمام له 

جدران وأرضية سوداء أم املغاسل فهي بيضاء كما نالحظ ان جزء من اجلدار ناصع وجلزء آخر مظلم وبفرض أنه لدينا 

لكس على جزء اجلدار املظلم  50لكس على جزء اجلدار الناصع و  200لقطع البيضاء ولكس على ا 200
 فسيكون لدينا القيم التقريبية التالية من النصوع حسب القانون 

 π /عامل اإلنعكاس) xالنصوع = (مستوى االنارة 
 

cd/m 80املغاسل املضاءة  P

2
P  

cd/m 8اجلزء الناصع من اجلدار  P

2 

cd/m 2اجلزء املظلم من اجلدار  P

2 

 1/10التباين بني القطع البيضاء واجلزء الناصع 

  1/40التباين بني القطع البيضاء واجلزء املظلم 

وهو جمهد للعني إذا كان النشاط يتطلب أن نبقى يف  1/40التباين بني القطع البيضاء واجلزء املظلم يعترب عال جدا 

هو غري مرغوب به إطالقا وهو  1/10و فرضنا انه لدينا مكتب فإن وجود تباين أعلى من هذا املكان لفرتات طويلة فل

 يؤثر على النشاط وجيهد العني.

  

نسبة تباين عالية جدا جتعل التفاصيل غري واضحة وجتهد 
 العني 

بإغالق الستارة تصبح نسبة التباين أقل وجتعل التفاصيل 
 أوضح وهي بالطبع أريح للعني
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 أن بأن التتجاوز نسبة التباين احلدود التالية IESNAوتوصي مجعية اإلنارة االمريكية  

 1:3أو   3:1 بني الورق وشاشة الكوميوتر

 1:3أو   3:1 بني مكان العمل واالماكن القريبة منه

 1:10أو   10:1 بني مكان العمل واألسطح البعيدة عنه

 

 املذكورة سابقاوالشكل التايل يوضح نسب التباين 

 

 

 IESNAشكل يوضح نسب التباين يف املكاتب حسب توصيات مجعية االنارة االمريكية 

cd/mمثال لو فرضنا أن شاشة الكومبيوتر هلا نصوع  P

2
P 50  150فالنصوع على الورقة جيب أن اليتجاوز  cd/m P

2 

P نسبة التباين عالية بدرجة جتهد العني.لكس وإذا زاد فستكون  580أي أنه جيب أن اليتجاوز مستوى االنارة عن 

 



 ezzatbaroudi@yahoo.com 51 عزت بارودي 

هنالك العديد من املواصفات االخرى اليت توصي بتقليل نسب التباين لإلنارة العامة بشكل وخصوصا للمكاتب ومنها 

) Society of Light and Lighting  )SLLعلى سبيل املثال ال احلصر مجعية النور واإلنارة الربيطانية 

 %60-50توصيان بأن يكون مستوى اإلنارة على جدران املكاتب  (SASO)ة السعودية وكذلك مواصفات االنار 

من إنارة سطح مكتب العمل وهذا يتوافق مع الدراسة االملانية اليت مت ذكرها يف الفصل الثاين وكان من نتائجها أن 
 كل عاميزيد من االنتاجية والنشاط ونصوع الغرفة بش Wallwasherإستخدام جهاز منري اجلدار 

 

 )SASOوكذلك مواصفة اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس ( )SLLتوصي مجعية النور واالنارة الربيطانية (

 من إنارة سطح مكتب العمل  50-60%على أن تكون مستوى االنارة على اجلدران

 من إنارة سطح مكتب العمل      30-90%وان يكون مستوى اإلنارة على السقف 

 250-300لكس فإن مستوى االنارة على اجلدران جيب ان يكون حبدود  500فمثال لو كان على سطح العمل 
 لكس.

نسب التباين املذكورة سالفا هي لالنارة العامة أما بالنسبة لالنارة املركزة فإن وجود التباين هو الذي يطهر العنصر املراد 
 تركيز االنارة عليه.

  

 اإلنارة املركزة تتطلب وجود تباين كاف اليظهر العنصر بشكل مناسب عدم وجود تباين كاف
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 Glareالوهج  

 ولتبسيط مظلمة خلفية مع النصوع شديد ضوء تباين عايل جدا بني سطحني خمتلفني يف النصوع مثل وجود  هو الوهج

 التايل املثال بضرب سأقوم الوهج شرح

لعدم  الضوء من يتضايقو لن املارة فإن النهار يف العايل املستوى على األمامية السيارة أضواء بتشغيل شخص قام إذا

 األضواء هذه تشغيل مت إذا بينماعن طريق ضوء النهار   مضيئة أماكن وماحوله الضوء هذا خلفيةوجود تباين كبري ف

 وماحوهلا االضواء هذه خلفيةلوجود تباين كبري جدا  حيث أن  جدا مزعجة ستكون فإ�ا الليل يف العايل املستوى على

 فيكون دامس الظالم ويكون للشوارع إنارة التوجد حيث املدن خارج يف اإلنسان كان إذا سوأ األمر وسيزداد ظالم

 .(تباين عال بشكر يسبب الوهج)جدا كبري وماحوله الضوء بني الفرق

  

يف النهار التباين قليل لذلك ضوء السيارة اليسبب أي 
 وهج

التباين عال بوجود خلفية مظلمة ويسبب هذا يف الليل 
 الضوء وهج يعيق الرؤيا كلما زادت نسبة التباين

 ) وللوهج  نوعان مها:ظلماء خلفية مع ساطع ضوءتباين عال يف مستويات النصوع ( هو الوهج إذا

 Disability Glare املعيق الوهج .1

 Discomfort Glareالوهج غري املريح  .2

 نرى أن النستطيع فمثال اخلارجية األماكن يف يكونو  الرؤية عن الشخص يعيق الذي الشديد الوهج هو: املعيق الوهجف
 .االشياء عند وجوده
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  وينقسم إىل نوعان الداخلية باألماكن وقد يتواجد األول النوع من حدة أخف وهج هوف مريح الغري الوهجأما 

 مباشر وهج .1

 منعكس وهج .2

 ألنه خاص باالماكن الداخلية Discomfort Glareطبعا مايهمنا هنا هو الوهج الغري مريح 

 وهج مباشر من جهاز اإلناره على عني الشخص.

 

 وهج منعكس من سطح شديد اللمعان مثل شاشة الكمبيوتر.

 

الوهج املباشر هو الذي يصدر من جهاز اإلنارة  وللتغلب 

 .ة حتجب الوهج املباشرعليه ميكن إستخدام أجهزة إنار 

 

الوهج املنعكس هو الذي ينعكس من االسطح شديدة 

اللمعان ويسبب تباين عال عليها مما جيعل الرؤيا صعبة وغري 

مرحية وللتغلب عليه جيب أختيار مكان وضع أجهزة االنارة 
 او إستخدام إنارة غري مباشرة. مناسبة بالوضع الصحيح
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 ؟أجهزة اإلنارةالمباشر الناتج من  كيف يتم حجب الوهج   

إذا أخذنا ضوء الشمس كمثال فنجد أن السائق بالسيارة لديه حاجب يف سقف السيارة متحرك  يوجهه لكي 

 وهج الشمس؛ كذلك األمر يف األماكن الداخلية يوجد هنالك أنواع خمتلفة من احلواجب منها,يتخلص من 

 .Louvers  الشرائح املعدنية −
 .الشفافة الناشرة لتخفيف حدة الوهجاملواد شبة  −
 إستخدام عاكس حيجب اجلزء العلوي من الضوء. −

 إستخدام اإلنارة الغري مباشرة. −
 

 Louvers تخفيف الوهج بإستخدام الشرائح المعدنية

 
 

الشرائح املعدنية حلجب وهج الشمس تستخدم يف بعض 
 الداخلية األماكن

 الكهربائية الشرائح املعدنية حلجب وهج املصابيح

 

 المواد شبة الشفافة الناشرة تخفيف الوهج بإستخدام 

  

 لتخفيف من شدة وهج( الستائر) املواد شبة الشفافة 
 الشمس يف االماكن الداخلية

للتخفيف من   Opal diffuser  ناشرابب أ وبال
 املصابيح الكهربائية وهج
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 تخفيف الوهج بإستخدام عاكس مناسب لحجب الوهج

  

 أجهزة حتجب الوهج املباشر أجهزة تسبب الوهج املباشر

 
 كما يف الصورة التاليةعن طريق العاكس   حبجب اجلزء العلوي من الضوء  اإلنارةيتم احلد من الوهج يف أجهزة 

هو الذي  85°والزاوية  45°الضوء الذي ينتج بني الزاويا 
وإذا مت حجب يزعج األشخاص يف االماكن الداخلية 

الضوء او تقليله يف هذا اجلزء من أجهزة اإلنارة فإن نصوع 
  أجهزة اإلنارة ستكون قليلة

 
لإلنسان الواقف  45°إلنسان اجلالس و 30°وقد مت حتديد هذه الزوايا الن جمال الرؤيا لإلنسان يف احلالة الطبيعية هي 

 حسب الشكل التايل:

  
 واقفالرؤيا الطبيعي لألنسان ال جمال جمال الرؤيا الطبيعي لألنسان اجلالس

 لك إذا مت حجب الضوء يف الزوايا املذكورة سابقا فإن اجلهاز يصبح مريح ويصبح التباين بني االجهزة والسقف قليل.لذ
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 الشكل التايل يبني منطقة حجب الضوء ومنطقة إنتشار الضوء 
  

 UGR عامل الوهج الموحد

االماكن الداخلية جيعل الرؤيا مرجية وحيسن من أداء االشخاص يف املكان وطبع من الطبيعي ان ختفيض الوهج يف 

الوهج اليعتمد فقط على أجهزة االنارة بل أيضا على الوان اجلدران والسقف فالتباين العايل بني مستويات النصوع 

أعلى مما لو كان السقف  يسبب وهج فمثال إذا استخدمنا اجهزة إنارة عادية يف غرفة هلا سقف أسود سيكون التباين
 ابيض كما يف املثال التايل

  
التباين عال يف االسقف الداكنة إذا كانت االجهزة 

 الحتجب الوهج
اجهزة بوجود التباين أقل يف االسقف الفاحتة حىت 

 الحتجب الوهج
 Unified Glare Rating (UGR) املوحد الوهج عامل إمسه معيار العاملية املواصفات وضعتلذلك 

ويعتمد هذا العامل على لون السقف واجلدران وكذلك نصوع أجهزة االنارة  الداخلية اإلنارة يف الوهج حدود ملعرفة
 ومكان إجتاه الرؤيا يف هذه االماكن.
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 يعتمد على  UGRعامل الوهج املوحد 
 لون اجلدران −
 لون السقف −
 نصوع املصابيح −
 إجتاه الرؤيا لألشخاص −

 
 28,25, 22, 19, 16, 13وهلذا العامل األرقام التالية  

 حيث يدل الرقم االصغر على أن الوهج أقل وكلما زادت قيمة هذا العامل زاد الوهج وهلذا العامل القانون التايل

 

 (جدران وسقف) نصوع اخللفية 

 نصوع مجيع أجزاء أجهزة اإلنارة يف إجتاه املشاهد 

 بني جهاز اإلنارة واملشاهدالزاوية الفراغية  
 

إال انه حلسن احلظ فإن مصميم اإلنارة التعتمد على هذا القانون وإمنا يتم حساب الوهج ببساطة عن طريق برامج 
 .الكمبيوتر أو جداول يضعها صانعو اجزة االنارة 

 لبعض التطبيقات UGRبعض قيم عامل الوهج املوحد 

 UGRالقيمة العظمى المسموح بها لعامل الوهج الموحد  التطبيق
  16أصغر او يساوي  كاتب الرسم اهلندسي الدقيق م

 19أصغر او يساوي  املكاتب 
 22 أصغر او يساوي املصانع اخلفيفة

 25 أصغر او يساوي مصانع املعدات الثقيلة
 28 أصغر او يساوي اطات القطار
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 Beam Angle  )الضوئية الحزمةالشعاع ( زاوية

اوللمصابيح ذو  هي الزاوية بني الشدة الضوئية العظمى ونصف الشدة  الضوئية العظمى لعواكس أجهزة اإلنارة
 العاكس.

  
زاوية الشعاع هي الزاوية اليت يتنشر فيها الضوء املركز وهي بني الشدة الضوئية العظمى ونصف الشدة العظمى فمثال لو  

من قيمة الشدة العظمى وهي  % 50فزاوية الشعاع تكون عند cd2000 =IRmax R كانت الشدة العظمى 
IR1/2maxR=1000 cd تقع بني خط الشدة العظمى  جلهاز اإلنارة جند ان نصف زاوية الشعاع هلذا ويف املثال السابق

(ميني ويسار خط  2x10°وطبعا زاوية الشعاع كاملة هي  °10وخط نصف قيمة الشدة العظمى وهي يف هذه احلالة 
 القيمة العظمى)

 )يسار الشدة العظمى °10ميني الشدة العظمى و°10 ( °20زاوية الشعاع يف املثال السابق هي 
من القيمة العظمى لكي يتم معرفة الضوء املركز الفعال  %50 ومت حساب زاوية الشعاع من القيمة العظمى إىل قيمة 

 من القيمة العظمى يبدأ الضوء بالتالشي إىل قيمة الصفر. %50الذي تكون عنده االنارة واضحة حيث انه بعد 
وطبعا الضوء املتسرب يقع خارج حدود زاوية الشعاع وهو اليساهم بشكل كبري يف االنارة وامنا جيعل االنارة تتناقص بتدرج 

ختتلف زوايا الشعاع الضوئي فمنها ماهو ضيق جدا  حبيث ينتشر الضوء ضمن زاية صغرية ومنها ماهو عريض وسنطلق و 
 جعالتسميات التالية لزوايا الشعاع يف هذا املر 

 الحزمة  رمز التسمية قيمة الزاوية
 Narrow Spot NS احزمة ضيقة جد   °10اقل من 

 Spot S حزمة ضيقة °20-°10بني  
 Flood F متوسطةحزمة  °30 -°21بني  
 Wide Flood WF حزمة عريضة  °40 -°31بني  

 Very Wide Flood VWF حزمة عريضة جدا °40اكرب من 
السابقة للتبسيط علما ان هنالك تسميات اخرى خمتلفة وذلك حسب املواصفات او حسب الشركة مت إطالق التسميات 

 الصانعه لذلك يفضل عند وضع املواصفات ذكر قيمة الزاوية بالرقم حتديدا.
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 حزمة ضيقة جدا حزمة ضيقة حزمة متوسطة حزمة عريضة جدا

 
تصميم اإلنارة املركزة فعن طريقها يتم إختيار اجلهاز او املصباح املناسب للعنصر  يفمهم جدا  املناسبة الزاويةإختيار و 

 كما يف املثال التايل.   املناسب حيث يتم إختيار الزاوية بناءا على حجم العنصر املراد تركيز اإلناره عليه

 
 شعاع ضيقة العنصر الصغير يحتاج إلى زاوية العنصر الكبير يحتاج إلى زاوية شعاع عريضة جدا

 
 .يف الفصل اخلامسكيفية اختيار الزاوية املناسبة للعنصر املناسب   شرح مت
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 Cut-off angleزاوية حجب الضوء 

هي الزاوية اليت حتجب الضوء لكي ختفف من نصوع األجهزة. فاحملافظة على نصوع منخفض لألجهزة يف زاوييت  زاوية حجب النصوع:
 جيعل اجلهاز مريح وخيفف الوهج بشكل كبري  °90 °45غاما 

 
زوايا غاما وهي الزوايا اليت تستخدم لقياس الشدة الضوئية حبيث تكون الزاوية حتت اجلهاز مباشرة هي الزاوية صفر و 

 والشكل التايل:

 
 تكون متعامدة  مع خط الزاوية صفر 90الزاوية صفر تحت الجهاز مباشرة والزاوية  -زوايا غاما

 

 Cut-off Angleزواية الحجب 
 تقع في المنطقة الحمراء المبينة في الشكل التالي

  90°و 60°هي زاوية حتجب الضوء بني زاوييت غاما  30°زاوية الحجب 
 90°و 50°هي زاوية حتجب الضوء بني زاوييت غاما  40°زاوية الحجب 

 

 
cd/m 1000 عن األجهزة نصوع اليزيد  أن الربيطانية املواصفات تشرتطو  P

2
P احلالة يف 90° و 65° غاما زاوييت بني 

 . العادية
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  30°أجهزة هلا زاوية حجب  هلا زاوية حجب سأجهزة لي

 90°و 60° غاما زاوييت بني الضوء حتجب
 

جيب التفريق بني زاوية الشعاع وهي الزاوية إنتشار الضوء من القيمة العظمى اىل قيمة نصف الشدة الضوئية العظمى 

وبني زاوية حجب الضوء فقد يكون هنالك ضوء ذو حزمة ضوئية ضيقة ومع ذلك اليكون له زاوية حتجب بقية الضوء 
 .90°و 60°بني زاوييت غاما 

 30°وزاوية حجب الضوء له  25°جهاز له زاوية شعاع 
 90°و 60° غاما زاوييت بنيأي أنه حيجب الضوء 

 أمااللون االصفر الداكن هو ضوء زاوية الشعاع 
 اللون االصفر الفاتح يعرب عن الضوء املتسرب
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 الفصل الرابع
 مصابيح اإلنارة
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تطبيقات اإلنارة الداخلية وبالطبع مل يتم دمة يف املستخ الكهربائية يف هذا الفصل سنتعرف على أهم مصابيح اإلنارة

شرح كل مصابيح االنارة واليت هي كثرية ومتنوعة ولكن مت الرتكيز على أهم مصابيح االنارة املستخدمة بشكل كبري ومت 

 جتاهل املصابيح القدمية او اليت التستخدم اال نادرا او اليت مت حظرها ال�ا تستهلك الكثري من الطاقة الكهربائية.

لقد مت شرح اهم اخلصائص هلذه املصابيح ومت جتاهل طريقة العمل الفيزيائي الن املهم هو معرفة تطبيقات هذه املصابيح 

الرتكيز على اخلصائص  متبغض النظر عن طريقة عملها فمصمم االنارة يهمه النتائج النهائية للمصباح املراد استخدامه و 
 التالية ملصابيح االنارة.

 Watt صباحإستطاعة امل  .أ 
 Efficacy كفاءة املصباح  .ب 
 Color Temperature درجة حرارة اللون  .ج 
 Color rendering درجة متييز االلوان  .د 
  Brilliance بريق اإلنارة  .ه 
  Accent خاصية اإلنارة املركزة  .و 
 Average Life عمر املصباح  .ز 
  Dimmable خاصية اإلعتام  .ح 

 

 إستطاعة المصباح

 .Wattهي مقدار مايصرفه املصباح الكهربائي من طاقة كهربائية وتقد بالوات 

 Efficacyكفاءة المصباح 

هي مقدار مايعطيه املصباح من ضوء باللومن لكل وات ويتم حسابا بقسمة كمية اللومن للمصباح على إستطاعته 

 واجلدول التايل يبني كفاءة بعض املصابيح

الكفاءةلومن/وات  الفيض الضوئي  نوع المصباح
Lumen/Watt 

 12.5 لومن   750 وات 60املصباح املتوهج 
 22 لومن 2200 وات 100مصباح هالوجني 
 96 لومن 1350 وات 14مصباح فلورسنت 

 85 لومن 1700 وات 20مصباح ميتل هااليد 
 أضعاف كفاءة املصباح املتوهج. 7نالحظ بأن كفاءة مصباح الفلورسنت تزيد عن 

 حرارة اللوندرجة 
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وهي خاصية مهمة ملعرفة إختيار لون االنارة الناجتة يف الفصل االول  الناتج من ضوء الشمس مت ذكر درجة حرارة اللون

 من املصباح الكهربائي.

  
 Cool whiteدرجة حرارة اللون أبيض بارد  Warm whiteدرجة حرارة اللون أبيض دايفء 

 

الفلورسنت وكذلك مصباح   LEDاليد  وأكثر نوع من املصابيح الكهربائية اليت هلا تدرج كبري يف األلوان هو مصباح 
 .للونقيم درجات حرارة ايبني بعض أو الفورسنت املدمج واجلدول التايل 

 درجة الحرارة  لون الضوء

 2700K األبيض الدايف (مييل للحمرة)

 3000K أصفر)األبيض الدايفء (ابيض 

 4000K أبيض عادي

 Daylight 6500Kضوء النهار) أبيض بارد (

 8000K أبيض بارد جدا 
 

  
 2700Kلون ابيض ديفء درجة حرارة اللون  6500Kلون ابيض بارد درجة حرارة اللون 
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 ماهو تأثير لون الضوء على اإلنسان

فالضوء األبيض البارد حيفز مادة يف اجلسم  Biologicalأثبتت الدراسات احلديثة بأن لون الضوء له تأثري بيولوجي 

أما الضوء األبيض  لذلك هو مناسب لتطبيقات اإلنارة اليت حتتاج إىل نشاط,إمسها الكوريتزول وهي  تنشط اجلسم 
 ي حتفز اجلسم على اإلسرتخاء.الدايفء فهو حيفز مادة باجلسم إمسها امليالتونني وه

 إختيار درجة حرارة اللون الناسبة للمواد المعمارية الداخلية

اللون االبيض الدايفء يناسب املواد الدافئة مثل اخلشب واجللد بينما يكون اللون االبيض البارد مناسب لألمسنت او 

 لون املعادن.

  

اللون االبيض البارد 
  مناسب للون الرمادي

اللون االبيض الدايف 
  مناسب للون البيج

 
 )Color Rendering( دجة تمييز االلوان

 هذه اخلاصية تعرب عن مدى قابلية املصباح االكهربائي إلظهار األلوان لألجسام  باملقارنة مع ضوء الشمس.

والرقم هو عبارة عن Ra  وتعترب األلوان اليت ترى حتت ضوء الشمس هي األلوان احلقيقة؛ ويرمز هلذه اخلاصية بالرمز 
 .Ra= 100نسبة مئوية فخاصية إظهار األلوان للشمس هي 

 وختتلف املصابيح الكهربائية بذه اخلاصية واجلدول التايل يوضح بعض هذه القيم

 Raاأللوانخاصية إظهار  المصباح

 100 اهلالوجني واملتوهج

 Halo-Phosphor 60مصباح الفلورسنت األحادي الفسفور

 Tri-phosphor 80مصباح الفلورسنت املتعدد الفسفور
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 %100مصباح له درجة متييز الوان عالية قريبة من  40مصباح له درجة متمييز الوان اقل من 

 النتقاء املصابيح الكهربائية املناسبة للتطبيق املناسب. معيار هام جداخاصية إظهار االلوان 

 Brillianceاإلنارة  بريق

هو ملعان اإلنارة على عناصر عاكسه مثل السرياميك وهو خيتلف عن الوهج حبيث ان التباين يف النصوع ليس كبري 

بريق االنارة مهم جدا يف بعض التطبيقات مثل االت الوهرات او االماكن اليت تتطلب ابراز العناصر العاكسة و 

بطريقة ملفتة للنظر وهذه اخلاصية هلا عالقة بنوع املصباح املستخدم فاملصابيح الكبرية احلجم مثل الفلورسنت 

مثل   Point Sourceاحلجم وتسمى املنابع النقطية  والكومباكت فلورسنت التنتج اي بريق اما املصابيح صغرية
 مصابيح اهلالوجني وامليتل هااليد فتمتاز عن االوىل بأ�ا تظر بريق على االسطح العاكسة.

  

 املصابيح الصغرية مثل اهلالوجني تظهر الربيق املصابيح الكبرية مثل الكومباكت فلورسنت ختفي الربيق
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  Accentالمركزة اإلنارة خاصية

عند استخدام إنارة مركزة جيب اختيار مصابيح تكون مناسبة هلذا النوع من االنارة وهي املصابيح الصغرية مثل اهلالوجني 

 وامليتل هااليد اما املصابيح الكبرية مثل الكومباكت فلورسنت والفلورسنت فهي غري مناسبة إطالقا لإلنارة املركزة

 

 مناسبة لإلنارة املركزة  Point Sourceنابع النقطية مايسمى باملاملصابيح صغرية احلجم او 
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 1Tالمصباح عمر  Average Life 
يعطي فيه املصباح الضوء قبل ان حيرتق, ويتم حساب هذا املر االفرتاضي من قبل الذي  بالساعات هو العمر االفرتاضي

احرتق نصفها فعنئذ يتم حتديد عمر املصباح بعدد  الشركات املصنعة للمصابيح عند اختبار عينة من املصابيح فإذا 
 الساعات.

 
 تحديد العمر اإلفتراضي للمصابيح

 
إن معرفة العمر اإلفرتاضي للمصابيح مهم جدا وذلك للتقليل من الصيانة وخصوصا يف االرتفاعات العالية واجلدول 

 التايل يبني العمر اإلفرتاضي بشكل تقرييب لبعض أنواع املصابيح
 العمر اإلفتراضي نوع المصباح

 ساعة 2000 هالوجني 
 ساعة 5000 هالوجني بتقنية األشعة حتت احلمراء

1T مصباح فلورسنتT5 20000 ساعة 
 ساعة 12000 مصباح ميتل هااليد

1T مصباح ليدLED 50000 ساعة 

 
1Tاإلعتام  خاصيةDimmable  

ادوات حتكم وهي خاصية تتمتع با أغلب املصابيح اليت هي القدرة على إعتام املصباح وحتفيف ضوءة بإستخدام 
تستخدم لإلنارة الداخلية بإستثناء مصباح امليتل هااليد لذلك إذا كان لدينا تطبيق مثل قاعة حفالت وكنا نريد التحكم 

بشدة اإلنارة عن طريق إعتامها فيجب جتنب املصابيح اليت الميكن إعتامها مثل مصباح امليتل هااليد.
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 اع مصابيح اإلنارةأنو 
مع أنواع املصابيح كثرية إال انه مت ذكر أحدث هذه املصابيح و أكثرها إستخداما مع ذكر أهم ااسنها وأهم مساوئها 
ومن يريد اإلطالع على كافة املعلومات الفنية فعليه مراجعة كاتالوجات الشركات املصنعة للمصابيح وأشهر هذه 

 الشركات هي الشركات التالية:
1T كة اوسرام االملانية شرOsram  
1T شركة فيليبس اهلولنديةPhilips   
1T شركة جي إي االمريكيةGE  
1T تتيح هذه الشركات على مواقعها على االنرتنت كاملة ومفصلة عن املصابيح لذا ميكن اإلطالع عليها ملعرفة ااملزيد من

 التفاصيل.
1Tمت شرح املصابيح التالية 

  
 1THalogen lamp  مصباح اهلالوجني

 1TMetal halide lamp  مصباح امليتل هااليد
 1TFluorescent lamp مصباح الفلورسنت

 1TCompact Fluorescent Lamp  مصباح الفلورسنت املدمج
1T1 مصباح اليدTLED 

 
1T
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  Halogen lamp مصباح الهالوجين
 تستخدم مصابيح اهلالوجني يف التطبيقات التايل

 إنارة تنسيق املواقع •

 واحملالتإنارة املعارض  •

 إنارة الصور واللوحات الفنية •

 إنارة السمات الفنية •

 اإلنارة املنزلية •

 اإلنارة الغاطسة حتت املاء •

 بالوات فلها تنوع كبري وأشهرها الكهربائية أما القدرة

20 -35 -50-75-100-150-300-500 

 أنواعها من حيث الجهد

فولت (خيتلف بإختالف البلد)  230مايسمى جهد الشبكة هلا نوعني رئيسيني نوع يعمل على اجلهد األساسي أو 

 .)V 12ونوع يعمل باجلهد فائق اإلخنفاض ويسمى للسهولة اجلهد املنخفض (

 (الذي يعمل على اجلهد األساسي)  الميزة الرئيسية للنوع األول

   ال حيتاج إىل اول .1

جد جبهد أساسي  فقط وال وات تتوا 2000وات و 500وات و  300أن تنوع الوات فيه كبري فمثال  .2

 .ميكن احلصول عليها جبهد منخفض

 (مصابيح اجلهد املنخفض)  الميزة الرئيسية للنوع الثاني

 50حجم املصباح صغري باملقارنة مع النوع األول وكذلك حجم جهاز اإلنارة يكون صغري جدا قد يصل إىل  .1

 ملم. 30ملم أو حىت أصغر وقد تصل فتحة جهاز اإلنارة إىل 

 ساعة عمل. 6000إىل   IRCعمره أطول لذلك يكثر إستخدامه فقد يصل عمر مصابيح تقنية الـ  .2

 

 أنواعها من حيث وجود العاكس

 مصباح بدون عاكس ومصباح مع عاكس حسب الشكل التايلهنالك نوعان رئيسيان ومها 

 هنالك نوعني من املصابيح ,نوع ينتج ضوء بإجتاه ادد حيث يكون هلا عاكس وآخر ينتج الضوء بكافة االجتاهات 
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  صباح العادي ينتج ضوء بكافة االجتاهاتامل املصباح ذو العاكس ينشر الضوء لألسفل بزاوية معينة
 

  
الحجم الصغير للنوع ذو  مصباح بدون عاكس

 الجهد المنخفض
الحجم الصغير للنوع ذو الجهد  المصباح ذو العاكس

 المنخفض
املصابيح الصغرية يف الشكل السابق هي من النوع ذو اجلهد املنخفض  اما املصابيح الكبرية فهي من النوع ذو اجلهد 

الرتكيز  متالعادي لذلك فإن املصابيح ذو اجلهد املنخفض(صغرية احلجم) هي االكثر إستخداما يف الوقت احلايل لذلك 
 عليها اكثر من املصابيح اليت تعمل على اجلهد العادي.

 أنواع مصابيح الهالوجين العادية التي تعمل على الجهد األساسي (جهد الشبكة)

 الشكل الرمز األسم
 QT-DE مصباح  اهلالوجني ذو النهايتني

 

 QT-32و  QT-18 مصباح هالوجني بنهاية واحدة
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و  QPAR30 مصباح هالوجني بعاكس
QPAR38 

 
 الرتكيز على املصابيح ذات اجلهد املنخفض. تمنظرا الن هذه املصابيح اصبحت قليلة االستخدام ف

 أنواع مصابيح الهالوجين ذات الجهد المنخفض 

 الشكل الرمز األسم
 QT-12و  QT-9 مصباح هالوجني بنهاية واحدة

 
 و QR-111   مصباح هالوجني ذات العاكس

 QR-CBC-51 

 
 أهم محاسن مصابيح الهالوجين

) عالية جدا أعلى من مجيع املصابيح األخرى وتصل إىل color renderingهلا درجة إظهار لون ( .1

 % مقارنة مع ضوء الشمس .100

 الطيف اللوين هلا قريب من الطيف اللوين لضوء الشمس. .2

 .Warm White  لو�ا أصفر دايفء .3

 الوهرات واملعادن.مثل بريق ربيق الإلظهار وهي ممتازة   Point sourceتعترب من املنابع النقطية  .4

 .جيعل التحكم باحلزمة الضوئية سهلصغري الحجمها ممتازة لإلنارة املركزة حيث ان  .5

 جهاز اإلنارة هلذه املصابيح هو من اصغر اجهزة اإلنارة. .6

 %.100 -0) بسهولة من dimmingميكن إعتامها ( .7

سعرها رخيص بشكل عام مقارنة مع املصابيح األخرى ويعترب رخيص جدا مقارنة مع مصابيح امليتل هااليد  .8

 اليت تتساوى معها يف إظهار الربيق واحلجم الصغري.
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 أهم مساويء مصابيح الهالوجين

 .لومن/وات 22وكفاءتا تكون مبعدل هلا مردود ضعيف أي أ�ا تستهلك طاقة كبرية  .1

 كن إستخدامها يف لإلنارة العامة اإلرتفاعات العالية لعدم توفر تدفق ضوئي عايل(لومن).المي .2
 مما يرفع من تكاليف الصيانة.ساعة  6000اليتعدى عمرها قصري  .3

وبالرغم من املساويء إال أن وجود ااسن فريدة مثل درجة إظهار لون عالية والقدة على إظهار الربيق وإعتامها بأنظمة 

 جعلها منتشرة بشكل كبري جدا يف العديد من التطبيقات.رخيصة 

 رمز هذا المصباحكيفية قراءة 

يوجد العديد من اإلختصارات للمصابيح ولكن أكثرها إنتشارا هو الصادر عن اهليئة الفيدرالية األملانية لصناعة الكهرباء 

 لذلك فإن إغلب كاتلوجات اجهزة االنارة تعتمد عليها. ZVEIواإللكرتونيات 

 من اليسار لليمين  رمزشرح ال

والقسم الثاين هو الرقم واحيانا يكون مصحوبا بأحرف  QRالقسم االول هو  QR-51يكتب الرمز بقسمني مثل 

 واجلدول االول يفسر معاين القسم االول بينما اجلدول الثاين يفسر القسم الثاين.

 الرمز QTأو  QR أحرف القسم األول 
 )Quartz Tungsten Halogenهي للكوارتز ( Q Qاحلرف األول 
 Tubular )للمصابيح أنبوبية ( R Tأو  Tاحلرف الثاين 

R ) للمصابيح ذو العاكسReflector( 
 

 الرمز أحرف وأرقام القسم الثاني
بالــ يكون هنالك أرقام للقسم الثاين تعرب عن قطر املصباح 

ملم وقد يكون هنالك بعض األحرف تعرب عن املصباح 
 العاكس أو لألنبوب ذو النهايتني.

DE للمصابيح ذو النهايتني 
 

CB .مصباح له ضوء بارد ويرسل احلرارة ألعلى املصباح 
 CBC  العاكس مغطى من األسفل مثل السابق ولكن

 بزجاج.
 ملم12مصباح له قطر  12
 ملم35مصباح له قطر  35
 ملم51مصباح له قطر  51

 ملم 111مصباح له قطر  111
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 مثال عن كيفية قراءة الرموز

 

 

 المصابيح االكثر إستخداما هي المصابيح التالية

   

 أكثر مصابيح الهالوجين إستخداما

 

لمصابيح مثل  وسأترك للقاريء بالرجوع إىل كاتالوجات الشركات املصنعة ل  QR-111و  QR-51 شرح مت

 .كاتالوج شركة أوسرام
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 QR-51مصباح 

صباح  هو األكثر إنتشارا وهذا النوع من املصابيح يسمى حسب النظام هذا امل

أما الرقم  0T 0T1TMultifaceted Reflector1Tوتعين  MR-16األمريكي بـ 

16  مثن أي  16فهو يعرب عن عدد أمثان اإلنش وهو  16
8

إنش وهو بامللم  
  ملم 51

وقطره  (R)) ذو عاكسQفمن تسميته نستطيع أن نعرف انه هالوجني(وكماذكرنا يف النظام األملاين األكثر إنتشارا 
 ملم 51

 وات 50- 35- 20 يتوفر هذا املصباح بعدة قدرات أمهها

 التالية. الزوايا وغالبا ماتكون) Beam Angle(االشعاع ذكورة سالفا هنالك تنوع يف زاويولكل قدرة من القدرات امل

 قيمة الزاوية الرمز نوع الزاوية
 Spot S 10° حزمة ضيقة 

 Flood F 24° متوسطة حزمة 
 Wide Flood WF 38° حزمة عريضة 

 Very Wide Flood VWF 60° حزمة عريضة جدا 
 التايلوتسبب هذه املصابيح وهج شديد وغري مريح لذلك ينصح إستخدام عاكس إضايف لكي مينع الوهج مثل الشكل 

 

 
 

عاكس جهاز اإلنارة اإلضايف لعاكس املصباح مينع الوهج 
 QR-51الصادر عن مصابيح 

 

 

 العاكسية املادة املصنوعة منها من حيث نوع QR-51أنواع مصابيح 

 هنالك أنواع خمتلفة من حيث العاكس هلذه املصابيح وأمهها التايل
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QR-51  العاديةStandard lamp 

مصنوعة من عاكس من األملنيوم وترسل احلرارة بإجتاه الضوء مما يقلل من عمر هذا املصباح (العمر وهذه املصابيح 

 عايل.اعة)وجيعل احلرارة يف الغرفة س 2000اإلفرتاضي 

QR-CB-51  ذات الحزمة الباردةCool Beam 

هذه املصابيح (العمر هي مصابيح مصمم العاكس فيها ألن يرسل احلرارة بعكس إجتاه الضوء مما يطيل من عمر 

ساعة) وجيعل إنتشار احلرارة تنتشر أعلى اجلهاز مما جيعلها يف أغلب احلاالت اليت يكون فيها  4000اإلفرتاضي 

 اجلهاز غاطس بأن تنشر احلرارة يف السقف املستعار بدال من الغرفة.

 

QR-CB-51-RE  الباردة ذات الحزمةCool Beam  وتقنية األشعة تحت الحمراءIRC 

حتتاج مصابيح اهلالوجني إىل احلرارة لكي تضيء وحتصل على احلرارة الالزمة من الكهرباء وذلك بتسخني فتيلتها 

ويف تقنية هذه املصابيح اليت مت طالء عاكسها باألشعة حتت احلمراء يقوم العاكس بإعادة احلرارة الناجتة من 

الكهرباء املستخدمة لتسخينه, أي أن املصباح يأخذ احلرارة املصباح لتسخني سلك الفتيلة مما يوفر من كمية 

 الالزمة لتسخني فتيلته من الكهرباء ومن احلرارة الناجته عنه اليت ترتد من العاكس وتعود إىل الفتيلة.

% وجتعل حزمة الضوء باردة فتطيل من عمر املصباح أكثر (العمر 30توفر هذه العملية جزء من الكهرباء حبدود 

 35ساعة عمل) والترسل حرارة بإجتاه الضوء وتوفر يف كمية الكهرباء فمصباح  6000اإلفرتاضي هلذه املصابيح 

وات من النوعني السابقني لذلك فهي تسمى أحياننا مصابيح  50وات يعطي نفس كمية الضوء ملصباح 

 اهلالوجني املوفرة للطاقة.

على مجيع املهندسني أن يوصفوها وأن يلتزموا با ) هي تقنية جيب IRC  )Infra Red Coatingتقنية 
 .أل�ا توفر بالكهرباء وتطيل بعمر املصباح وختفف من كمية احلرارة املنتشرة يف الغرفة وختفف من محل الكييف
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 QR-111مصباح 

هي مصابيح هالوجي ذات العاكس هلا غطاء من املعدن يغطي رأس املصباح 
 بالصورة اجلانبية ملم كما هو موضح 111وعاكس بقطر 

 
 يتوفر هذا املصباح بعدة قدرات أمهها

 
 وات 35
 وات 50
 وات  75

 وات 100

 

وجود غطاء للمعدن خيفف بشكل كبري من الوهج وللتخلص من الوهج بشكل كامل يتم إستخدام أجهزة إنارة عاكس 
 تتخلص من كامل الوهج هلذا املصباح

 قيمة الزاوية الرمز نوع الزاوية
 Narrow Spot NS 4° جداحزمة ضيقة 
 Narrow Spot NS 8° جداحزمة ضيقة 

 Flood F 24° متوسطةحزمة 
 Very Wide Flood VWF 45° حزمة عريضة جدا 

 

وذلك بسبب وجود رأس معدين يغطي  QR-51وتسبب هذه املصابيح وهج أخف من تلك اليت تسببه مصابيح 
 املصباح من األسفل وللتخلص من كامل الوهج تستخدم أجهزة إنارة هلا عاكس مينع الوهج

 

 
 

عاكس جهاز اإلنارة اإلضايف لعاكس املصباح مينع الوهج 
 QR-111الصادر عن مصابيح 

مثلها مثل بقية أنواع مصابيح اهلالوجني ذات الضغط  IRCأيضا يوجد هلذا النوع تقنية األشعة حتت احلمراء 
 املنخفض

1T
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  Metal halide lamp مصباح الميتل هااليد

 إنارة الشوارع على سبيل املثال ال احلصر تطبيقات كثرية منها تستخدم مصابيح امليتل هااليد يف 

 إنارة تنسيق املواقع •

 إنارة املالعب  •

 إنارة الساحات العامة •

 املطاراتإنارة  •

 إنارة املعارض واحملالت •

 إنارة األماكن اليت هلا أسقف مرتفعة •

 أما القدرة بالوات فلها تنوع كبري وأشهرها
20 -35 -70-150-250-400-1000-2000 

 أنواعها

 هلا أنواع كثرية فمنها

 األنبوبية الصغرية 

 
 

 األنبوبية بنهايتني

 
 املصابيح اليت هلا عاكس

 
 إيديسوناملصابيح األنبوبية بقابس 

  

 املصابيح ذو القطع الناقص
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فتقنية السرياميك هلا خصائص أعلى وهي  مالحظة هنالك نوعان يف تقنية التصنيع وهي تقنية الكوارتز وتقنية السرياميك
 وينصح دائما بتوصيف تقنية السراميك اليت هلا كفاءة أعلى ومتييز أعلى لأللوان. أغلى من تقنية الكوارتز

 أهم محاسن مصابيح الميتل هااليد

 لومن لكل وات. 90تصل إىل أعلى من  كفاءة عالية .1

 ساعة. 12000يصل إىل  عمر طويل .2

 .نوع ذو تقنية السرياميك % يف90تصل إىل قدرة عالية على متييز األلوان  .3

 الوهرات واملعادن.مثل بريق ربيق الإلظهار وهي ممتازة   Point sourceتعترب من املنابع النقطية  .4

 .جيعل التحكم باحلزمة الضوئية سهلصغري الحجمها ممتازة لإلنارة املركزة حيث ان  .5

مناسبة لإلرتفاعات العالية جدا حيث يتوفر منها مصابيح بإستطاعات عالية تعطي لومن كاف هلذه  .6

 االرتفاعات.

 .حجم صغري وخصوصا عند املقارنة مع مصابيح الفلورسنت والفلورسنت املدجمة .7

 أهم مساويء مصابيح الميتل هااليد

 حتتاج إىل وقت طويل لإلشتعال وإعادة التشغيل إال يف أنواع خاصة مرتفعة الثمن .1

 Dimmingخلفت لإلعتام أو اال تصح  .2

 سعرها مرتفع .3

 المصباحكيفية قراءة كود هذا 

 شرح الكود من اليسار لليمين 

  أحرف القسم األول

 يستخدم ملصابيح التفريغ عالية الضغط Hاحلرف األول 

 ميتل هااليد  M Iأو  Sأو    Iاحلرف الثاين قد يكون 

 Sصوديوم 

M مريكوري 

 للمصابيح األنبوبية R  Tأو  Eأو  Tاحلرف الثالث قد يكون 

E للمصابيح ذو شكل القطع الناقص 

R للمصابيح ذو العاكس 
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  أحرف القسم الثاني

TC  أوDE أو الشيء TC للمصابيح الصغرية 

DE للمصابيح اليت هلا �ايتني 

 

  أحرف القسم الثالث

CE أو الشيء CE مصابيح تقنية السرياميك 

 

 مثال لقراءة رمز (كود) املصباح

 

 

 

 
1T
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  Fluorescent lampمصباح الفلورسنت

 على سبيل املثال ال احلصر كثرية منها  تستخدم مصابيح الفلورسنت يف تطبيقات

 إنارة املكاتب •

 إنارة مواقف السيارات الداخلية •

 إنارة املمرات •

 إنارة املصانع •

 إنارة املخازن الكبرية مثل االت السوبرماركت •

 إنارة  الورشات  •

 إنارة قاعات املدارس •

 إنارة املكتبات  •

 إنارة مالعب الراياضة الداخلية •

 أمتار 7إنارة الصاالت والغرف اليت يقل إرتفاعها عن  •

 أنواعها من حيث قطر أنبوب الفلورسنت

 تتواجد بأقطار خمتلفة وأمهها

 أهم أنواع اإلستطاعة  المتوفرة بالوات قطر األنبوب الرمز األوربي الرمز األمريكي 

T12 T38 38 20 -40-60 

T8 T26 26 18-36-58 

T5 T16 16 14-21-24-28-35-39-54-80 

 T12مصابيح 

هي مصابيح قدمية والينصح إستخدامها أبدا يف التطبيقات احلديثة و هلا أسوء خصائص من حيث الكفاءة ومتييز 

كما أن هلا خاصية متييز الوان   T5و    T8وهلا مردود ضعيف مقارنة مع   T8األلوان كما ينصح إستبداهلا مبصابيح

 % وال تصلح مطلقا للمكاتب وحتتوي على نسبة عالية من الزئبق.60سيئة حبدود 

 T8مصابيح 

 ثالثي الفسفور  T8أحادي الفسفور ونوع  T8هنالك نوعان من هذه املصابيح نوع 

  النوع األول

T8 ) أحادي الفوسفورHalophosphor Fluorescent lamp(  له خصائص مشابة لـT12  وال ينصح

 بإستخدامه إطالقا فمردودها ضعيف وخاصية متييز االلوان أيضا ضعيفة.
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 النوع الثاني

 T8 ) ثالثي الفوسفورTri-phosphor Fluorescent lamp(  له خصائص أحسن من النوع األول مع

% لذلك أصبح مجيع مهندسي اإلنارة 80إىل فرق بسيط جدا بالسعر فمردوده أعلى وخاصية متييز االلوان عالية تصل 

 .T8يستخدمون هذا النوع فقط من الـ 

 T5مصابيح 

وميزتا بصغر قطر إنبوبا  وكفائتها العالية والقدرة على  1996هي مصابيح مت إنتاجها يف التسعينات من القرن املاضي 

%) وهي التعمل إال بكوابح 80تصل إىل متييز األلوان بشكل مقبول يف معظم التطبيقات (خاصية متييز األلوان 

 ) Electronic Ballastإلكرتونية (
 وهلا نوعان رئيسيان منتشران 

 النوع األول

وهي مصابيح هلا أعلى كفائة  )T5 HE  )T5 High Efficiencyعالية الكفائة وتسمى  T5مصابيح  

لومن  96لومن تصل كفاءته حىت ( 1350) كمية الفيض الضوئي له 549وات (طوله  14ضوئية فمثال مصباح 

 لكل وات) .

 النوع الثاني

وهي مصابيح هلا أعلى فيض ضوئي  )T5 HO  )T5 High outputعالية الفيض وتسمى  T5مصابيح  

حنصل  549لومن أي أننا بطول  2000) كمية الفيض الضوئي له 549وات (طوله  24لنفس الطول فمثال مصباح 

لومن لكل  83أي  2000/24لومن للمرت ولكن الكفاءة هي أقل حيث تكون  3600على  أعلى لومن أي حبدود 

 .  T12لى من وات وهي أقل من النوع األول ولكنها حتما أع
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 مقارنة بين الفيض الضوئي والكفاءة لمختلف أنواع مصابيح الفورسنت

 ملم من أنواع خمتلفة. 1200سأقارن مصباح فلورسنت يستخدم يف األجهزة اليت هلا طول 

مع العلم بأن الفيض الضوئي (لومن) خيتلف إختالف طفيف بإختالف درجة حرارة اللون (كالفن) ومعظم القيم 

  Natural white)كالفن أبيض طبيعي (  4000دة يف اجلدول لدرجة حرارة املوجو 

معظم املعلومات مأخوذة من كاتالوج شركة أوسرام التالبعة لشركة سيمنز األملانية, أمتىن الرجوع للكاتالوج ألخذ آخر 

 القيم.

 
 T12 T8 Halo 

phosphor 

T8 Tri-

phosphor 

T5 HE T5 

HO 

 فيض عالي كفاءة عالية ثالثي الفوسفور الفوسفورأحادي   خاصية المصباح

 54 28 36 36 40 اإلستطاعة (وات)

 1149 1149 1200 1200 1200 الطول بالـ (ملم)

 5000 2900 3350 2800 2800 الفيض الضوئي (لومن)

الكفاءة 

)Lumen/Watt( 

70 79 93 103 93 

 الفيض لكل متر

Lumen/ meter 

2333 2375 2791 2523 4351 

 18,000 18,000 18,000 13,000 10,000 عمر المصباح

 خاصية تمييز األلوان

Color rendering 

60-

69% 

60-69% 80-89% 80-89% 80-

89% 

 

 من الجدول السابق نالحظ التالي

 وات  T5 HE 28أكثر مصباح كفائة هو مصباح  •

 وات وبكفاءة مقبولة T5 HO 54هو مصباح لكل مرت  أكثر مصباح يعطي لومن •

هلا خصائص رديئة جدا من حيث  T8  Halo phosphorو   T12املصابيح من كال النوعني  •

 الكفاءة والعمر ومتييز األلوان لذلك الينصح إستخدامها مطلقا.

هي أقصر قليال من املصابيح األخرى والسبب حىت تكون ضمن جهاز اإلنارة (حيث أن   T5مصابيح الـ  •

سيكون جزء منه مغطى باجلهاز مما  1200ويستخدم يف جهاز غاطس طوله  1200لذي طوله  املصباح ا

 يقلل من كفائة اجلهاز)
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وإذا أردت إستخدام أكثر مصباح  T5 HEبإختصار إذا أردت إستخدام أكثر مصباح كفائة فعليك إختيار مصباح 
 .T5 HOيعضي ضوء (لومن) فعليك إختيار 

 مصابيح الفلورسنت الخاصة

بكفائة   T5 HOتعطي ضوء عايل مساو ملصابيح    T5قامت شركة أوسرام بإنتاج مصابيح 2008 عام يف
 وأمستها مصابيح عالية الفيض عالية الكفاءة.  T5 HEمصابيح 

وهنالك مصباح التحريضي الذي يصل عمره إىل  أو مصابيح دائرية الشكل Uكما يوجد مصابيح على شكل حرف 
 .LEDقليل االستخدام وخصوصا بعد ظهور مصابيح اليد اإل أنه  ساعة 100000

وهنالك بالطبع مصابيح كثرية خاصة ذات عمر طويل أو ألوان خمتلفة أو مصابيح خاصة لتطبيقات خمتلفة ميكن الرجوع 
 إليها باإلطالع على كاتالوجات الشركات املصنعة.

 درجات حرارة اللون لمصابيح الفلورسنت

وهي حسب اجلدول  صباحي اهلالوجني وامليتل هااليدأعلى جمال لدرجات حرارة اللون  مقارنة مبمصابيح الفلورسنت هلا 
 التايل

 

 اللون (مائل لألصفر) إسم اللون حسب كاتالوج أوسرام درجة حرارة اللون المكافئة

2700 Inertia (مائل لألمحر) أبيض دايفء جدا 

3000 Warm white  أبيض دايفء 

4000 Natural White  أبيض عادي 

6500 Cool white (Day Light)  (مائل لألزرق) أبيض بارد 

8000 Sky white (مائل لألزرق بدرجة كبرية) أبيض بارد جدا 

) تعرب عن لون الضوء الصادر عن املصباح .أما ميزة إظهار اللون  Color temperatureدرجة حرارة اللون (
(Color Rendering)  .فتعرب عن مدى ميزة إظهار ألوان األجسام حتت ضوء املصباح مقارنة مع لون الشمس 



 ezzatbaroudi@yahoo.com 86 عزت بارودي 

 

قراءة رمز اللون املوجود على املصباح 

 

تضع الشركات الصانعة للمصابيح رمز( كود) متعارف عليه دوليا على املصباح جند هذا الرمز على مجيع مصابيح 

 Osram, Philips, GEركات الكبرية مثل الفلورسنت املصنعة يف الش

L58/880 

 وات 58إستطاعة املصباح 

 880يف الشكل املقابل جند أن الرمز هو 

 10يضرب الرقم األول بـ 

 100ويضرب الرقم الثاين والثالث بـ 

 80فخاصية إظهار اللون هلذا املصباح هي 

 Sky White(أبيض بارد)  8000ودرجة حرارة اللون هي 

 .في معظم تطبيقات اإلنارة الداخلية 80أن التكون خاصية إظهار األلوان أقل من  يجب
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 أهم محاسن مصابيح الفلورسنت

 .T5 HE  مصابيح % يف 95تصل إىل هلا كفاءة عالية  .1

 ساعة يف بعض انواع هذه املصابيح. 20000يصل إىل  عمر طويل .2

 .%89تصل إىل قدرة جيدة على متييز األلوان  .3

 8000حىت  2700واسع من درجات احلرارة (جمال واسع من درجات لون الضوء األبيض) من هلا جمال  .4

نصوع املصباح خفيف مقارنة مع املصابيح األخرى لذلك ميكن إستخدام بعض أنواعها بشكل مباشر بدون  .5

 .يف بعض التطبيقات اليت الحتتاج إىل حدود منخفضة من الوهج عاكس أو ناشر

 ).Dimmingكوابح إلكرتونية خاصة لإلعتام (ميكن إعتامها بوجود   .6

 .وهي جيدة لإلنارة املخفية حجمها الكبري يساعد على إنتشار الضوء بشكل متجانس .7
 سعر ها رخيص جدا مقارنة مع أغلب أنواع املصابيح األخرى. .8

 أهم مساؤي مصابيح الفلورسنت

 ال تصلح لإلظهار بريق أو ملعان الوهرات واألجسام املعدنية. .1

 إستخدامها لإلنارة املركزة.الميكن  .2

 حىت مع وجود ميزة إظهار عالية إال أ�ا ال تصل إىل املئة مثل مصابيح اهلالوجني. .3

 غري مثالية إلظهار األلوان الدافئة مثل اللون األمحر ولإلظهار أنواع الطعام اليت هلا اللون الدايفء مثل اللحم. .4

 لإلستخدام يف الفراغات املعمارية املهمة. حجم أجهزتا كبري مما جيعلها غري مثالية .5

 مقارنة النصوع ملختلف أنواع مصابيح الفلورسنت

 

مها له كمية  املاء املتدفقة أيهما تكون شدة تدفق املاء القطر كبري وآخر صغري القطر ولدى كلوقارنا بني أنبوب ماء له 

 أعلى من اآلخر.
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تدفق أعلى من األخر وكذلك األمر يف هذه املصابيح حيث كلما حتما سيكون األنبوب ذو القطر الصغري له شدة 
 صغر قطر األنبوب تكون ذات نصوع أشد وذلك بسبب أن كمية اللومن تكون أعلى لسطح أصغر.

اليت هلا فيض عايل ولذلك الينصح أبدا إستخدامها بدون  T5 HOوأكثر هذه املصابيح نصوعا هي مصابيح 
 عاكس أو ناشر خيفف من نصوعها (خيفف الوهج) ويستثىن من ذلك املصابيح اليت تستخدم لإلنارة املخفية.

وبشكل عام ميكن إستخدام بقية املصابيح بدون أي أجهزة(عاكس أو ناشر) ملنع الوهج يف املستودعات واملصانع 

. لذلك 19عن  UGRكاتب الميكن ذلك ألن املواصفات تتطلب أن التزيد قيمة عامل الوهج املوحد ولكن يف امل

إستخدام مصابيح الفلورسنت للمكاتب جيب أن تكون ضمن أجهزة هلا عواكس متنع النصوع العايل (الوهج)  دعن
 ضمن زوايا معينة.

 اخلالصة

يف  T5) أو مصابيح الـ  (Tri phosphorرمتعدة طبقات الفوسفو  T8يفضل إستخدام مصابيح فلورسنت 
 التطبيقات احلديثة.

 
1T



 ezzatbaroudi@yahoo.com 89 عزت بارودي 

  Compact Fluorescent Lamp مصباح الفلورسنت المدمج

 يف التطبيقات التالية تستخدم مصابيح الفلورسنت املدجمة

 إنارة املمرات •

 إنارة املكاتب •

 إنارة الغرف العامة •

 إنارة دورات املياه •

 الداخليةإإلنارة العامة لالماكن  •

 تطبيقات ادودة لإلنارة اخلارجية •

 أما القدرة بالوات فلها تنوع البأس به وأشهرها

 (للنوع الغري متضمن الكابح)26-32-42-57- 14-17-18- 13

 أنواعه من حيث إحتواء الكابح اإللكتروني

ومن ااسن هذا  E27,E14الذي يتضمن الكابح ويكون رأسه رأس إديسون  النوع األول (متضمن الكابح)

مساوئه فحجمه كبري ألنه أما  )Incandescent lampاملصباح أنه ميكن إستخدامه بدل املصابيح املتوهجة (

وهو أقل كفائة من النوع الثاين, لذلك فإن معظم  Non-dimmable)(حيتوي على الكابح والميكن إعتامه 

دم للتمديدات القدمية حيث يتم إستبدال املصابيح املتوهجة شركات اإلنارة التصنع أجهزة له وهذا النوع غالبا ما يستخ
 بذا النوع من املصابيح, أما للتمديدات احلديثة فيتم إستخدام النوع الثاين.

يكون الكابح اإللكرتوين غري متضمن باملصباح وإمنا يكون مفصوال عنه ويف هذه  النوع الثاني (غير متضمن الكابح)

أصغر حجما ويكون أكثر كفائة لذلك فإن مهندسي تصميم اإلنارة غاليا ما يقومون احلالة فإن املصباح يكون 

لذلك سوف يتم التوسع يف شرح هذا ) (dimmableبتوصيف هذا النوع من املصابيح ويوجد نوع منه ميكن إعتامه 
 النوع من املصابيح

  

 النوع غير متضمن الكابح النوع المتضمن الكابح
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 األنابيب المنحنيةأنواعه من حيث عدد 

 قد يكون مصباح الفلورسنت املدمج ذو أنبوب واحد منحين أو إنبوبني أو ثالثة أنابيب أو على أشكال اخرى

 
 

 مصابيح هلا ثالثة أنابيب منجنية مصابيح هلا أنبوب منحين واحد

 

 مالحظة هامة جدا 

وذلك باملقارنة مع املصباح  Energy saving lampsيطلق على هذه املصابيح باملصابيح املوفرة للطاقة 
التوهجي وقد وجدت ان العديد من املهندسني يعتقدون بأن هذه املصابيح توفر الطاقة أكثر من الفلورسنت أو امليتل 

فقط وغالبا ما يكون إستخدام  التوهجية هااليد وهذا إعتقاد خاطيء فكما ذكرت هي موفرة للطاقة مقارنة باملصابيح
 فورسنت موفر أكثر للطاقة من إستخدام هذه املصابيح (وذلك حسب كفاءة اجلهاز)مصباح ال

  )1TCompact Fluorescent Lamp1T( أهم محاسن مصباح الفلورسنت المدمج

 لومن لكل وات. 73كفاءة عالية  .1

 ساعة. 13000يصل إىل  عمر طويل .2

 .%82تصل إىل قدرة جيدة على متييز األلوان  .3

 T5, T8حجم صغري باملقارنة مع مصابيح الفلورسنت الطويلة  .4

  )1TCompact Fluorescent Lamp1T( أهم مساويء مصباح الفلورسنت المدمج

 ال تصلح لإلظهار بريق أو ملعان الوهرات واألجسام املعدنية. .1

 إستخدامها لإلنارة املركزة.الميكن  .2

 إىل املئة مثل مصابيح اهلالوجني.حىت مع وجود ميزة إظهار عالية إال أ�ا ال تصل  .3

 غري مثالية إلظهار األلوان الدافئة مثل اللون األمحر ولإلظهار أنواع الطعام اليت هلا اللون الدايفء مثل اللحم. .4

 .أكرب من أجهزة مصابيح امليتل هااليد واهلالوجنيحجم أجهزتا كبري  .5
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 كيفية قراءة كود هذا المصباح

 شرح الكود من اليسار لليمين 

  أحرف القسم األول

 TC وتعين االنبويب املدمج(Tubular compact)  

 

  أحرف القسم الثاني

  S,D,T,Lاحلرف األول قد يكون 

 

S   أنبوب واحد منحين(Single) 

D ) أنبوبان منحنيانDouble( 

T ) ثالثة أنابيب منحنيةTriple( 

L ) أألنبويب الطويلLong( 

 تعين أنه يعمل بكابح إلكرتوين فقط EL أو الشيء SEأو ELاحلرف الثاين قد يكون 

SE يعين أنه يتضمن الكابح 

 إذا مل يوجد فتعين أنه يعمل بكابح مغناطيسي فقط

ويشرتك يف تكوينه مادة األمالغم وهو مصباح متطور عن  Iاحلرف الثالث 

 غريه
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 قراءة رمز األلوان 

 يتم وضع كود هلذه املصابيح بنفس الطريقة اليت يوضع با كود على مصابيح الفلورسنت 

  80تعين أن املصباح له خاصية إظهار ألوان  827فمثال 

 2700ودرجة حرارة اللون هي 

 

تضع الشركات الصانعة للمصابيح رمز( كود) 

متعارف عليه دوليا على املصباح جند هذا الرمز على 

ففي الشكل املقابل الرمز و الفلورسنت  مجيع مصابيح

 هو 

840 

 10يضرب الرقم األول بـ 

 100ويضرب الرقم الثاين والثالث بـ 

 80فخاصية إظهار اللون هلذا املصباح هي 

 (أبيض عادي) 4000ودرجة حرارة اللون هي 
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 LEDمصباح اليد 

حتل هذه املصابيح ال معظم أنواع املصابيح االخرى حيث انه من املتوقع ان هي مصابيح حديثة وتتطور بسرعة كبرية 

 وذلك ملزايها العديدة ومنها

 LEDأهم محاسن مصابيح اليد 

 % وهي تتحسن بإستمرار.90كفاءة عاليه تصل إىل  .1

 حجم صغري جدا. .2

 مناسبة لإلنارة العامة واإلنارة املركزة. .3

 عام أو اكثر. 15 ساعة مما جيعل فنرة صيانتها كبري كل 50000عمر طويل يصل إىل  .4

 التولد حرارة. .5

 .Dimmableميكن إعتامها  .6

 هلا درجات حرارة متنوعة بني االبيض الدايفء إىل االبيض البارد. .7

 %.95درجة تتميز االلوان فيها تصل إىل  .8

 LEDأهم مساويء مصابيح اليد 

 سعرها مرتفع جدا فهي أغلى انواع املصابيح. .1

عايل(لومن)  لذلك فهي مقصورة على االرتفاعات املنخفضة التتوفر منها اجهزة بكميات تدفق ضوئي  .2

والميكن استخدامها يف االرتفاعات العالية جدا ولكن من املتوقع خالل السنوات القادمة ان تتوفر أجهزة 

 تغطي االرتفاعات العالية مع تطور هذه التقنية.

 

 LEDبعض أنواع مصابيح اليد 

   
1TT-type LED 1TSMD LED 1TCOB LED 

 

 طبعا يف اجهزة اإلنارة فإن اجلهاز حيتوي على عدد من هذه املصابيح وذلك خيتلف بإختالف نوع اجلهاز

 8عاما اذا كان متوسط إستهالكها يوميا  16الف ساعة أي حبدود  50000عمر هذه املصابيح كبري يصل إىل 

 ساعات.
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الكرتونية مع وجود عاكس أوناشر مناسب  الشكل التايل يبني مثال لعدد من مصابيح اليد املستخدمة على شرحية

 إلنتاج الضوء بطريقة مناسبة:

 

 

بعد إستخدام   LEDالضوء الناتج عن شرحية اليد  LEDشرحية إلكرتونية حتتوي على عدد من مصابيح اليد 

 الناشر املناسب يف اجهزة االنارة

عند استخدام هذا النوع من الصابيح فمن املهم جدا اختيار اجلهاز املناسب بغض النظر عن عدد املصابيح داخل  

 اجلهاز.
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 إختيار المصباح المناسب

 جدول يبين أهم خصائض المصابيح

 

فلورسنت  فلورسنت ميتل هااليد هالوجين الخاصية

 المدمج

 LEDاليد 

كفاءة 

 المصباح

Efficacy 22 90 95 77 90 

 مناسب غير مناسب غير مناسب مناسب مناسب Brilliance بريق اإلنارة

 مناسب غير مناسب غير مناسب مناسب مناسب Accent اإلنارة المركزة

 مناسب مناسب مناسب غير مناسب مناسب Dimmable اإلعتام

 Average Life 3000 12000 18000 12000 50000 عمر المصباح

درجة تمييز 

 االلوان

Color 

rendering 
100% 90% 88% 82% 95% 

درجة حرارة 

 اللون

Color 

Temperature 
3000 3000-

4000 

2700-

8000 

2700-

8000 

2700-

12000 
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 الفصل اخلامس
 أجهزة اإلنارة
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 تعريف جهاز اإلنارة

ومكانيكية وأنظمة ضوئية ومصباح أو جهاز اإلنارة هو عبارة عن جهاز كهربائي حيوي بداخله على عناصر كهربائية 

 أكثر النتاج ضوء كهربائي بتوزيع ضوئي معني.

  العناصر الكهربائية

 قد تكون عبارة عن كابح أو اول لتغذية املصباح بالتيار الكهربائي الالزم باإلضافة إىل اداة حلمل املصباح .

  العناصر المكانيكية

بداخله على مجيع العناصر األخرى وحيدد جسم اجلهاز درجة احلماية تكون عبارة عن جسم اجلهاز الذي حيتوي 

للجهاز من الغبار واملاء وذلك حسب طريقة تصنيعه وقد يكون هنالك عناصر أخرى لتحمل اجلهاز على سطح معني 

 مثل اجلدار أو فوق السقف املستعار.

 األنظمة الضوئية 

ح وطريقة إنتشارة ومتنع الوهج وهي عناصر أساسية ورئيسية فقد تكون عبارة عناصر تتحكم بالضوء الصادر من املصبا 

 تكون عبارة عن عاكس أو ناشر أو كالمها.

وحيدد شكل العاكس أو الناشر طريقة توزيع اإلنارة فمنها ما يكون ضيق أو عريض التوزيع ومنها ما يكون غري متماثل 

 التوزيع.

  

  
 توزيع اإلنارةشكل العاكس ونوع العاكس يحدد طريقة 

 المصابيح

 هي ارك جهاز اإلنارة فبدو�ا التعمل هذه األجهزة.

 ملحقات أخرى

قد يكون هنالك ملحقات أخرى مثل فلرت ليحد من األشعة حتت احلمراء أو األشعة فوق البنفسجية أو فلرت يغري لون 

 الضوء أو ملحقات ملنع الوهج.
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 أنواع أجهزة اإلنارة

 شرح اهم انواع أجهزة اإلنارة االكثر إستخداما حسب التايل متأجهزة اإلنارة و  هنالك عدد الحيصى من

 أجهزة األنارة العامة .1

 األجهزة الغاطسة يف السقف (الداون اليت) −

 .األجهزة املعلقة على السقف −

 األجهزة املعلقة على اجلدران. −

 أجهزة اإلنارة املركزة. .2

 اإلنارة املخفية يف الديكور. .3

 الديكورية.أجهزة اإلنارة  .4
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 األجهزة الغاطسة في السقف -أجهزة األنارة العامة

وتعين بالعربية أجهزة الضوء النازل وتكون هذه  Downlightهي اجهزة غاطسة يف السقف وتسمى داون اليت 

 االجهزة بأحجام خمتلفة وهلا حجم صغري وحجم كبري فاحلجم الصغري يتوفر للمصابيح التالية

 اهلالوجني. .1

 االيد.امليتل ه .2

 فلورسنت املدمج. .3

 .LEDمصابيح الليد  .4

  
 LEDجهاز داون اليت ملصباح اليد  جهاز داون اليت ملصباح فلورسنت املدمج

 

 LEDقتصر على مصباح الفلورسنت ومصباح الليد يأما احلجم الكبري فغالبا ما

  
 LEDليد  mm x 600 mm 600جهاز  فلورسنت mm x 600 mm 600جهاز 

 

 شرح كال النوعني وكيفية إختيار اجلهاز املناسب للتطبيق املناسب. مت
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 أجهزة داون اليت الحجم الصغير 

أهم ميزة هلا هي حجمها الصغري مقارنة باألجهزة الكبرية ملصابح الفلورسنت وقد يكون هذا السبب هو احد االسباب 

املهمة اليت جعلها تنتشر يف الفراغات املعمارية املهمة وكما مت ذكره سابقا فهي تستخدم للمصابيح صغرية احلجم 

و هنالك مصطلح خاطيء وهو شائع بني العديد من  )LED-الكومباك فلورسنت -امليتل هااليد -(اهلالوجني

وكلمة سبوت اليت تطلق على أجهزة اإلنارة املركزة   Spotlightاملهندسني حيث يطلق عليها إسم سبوت اليت 

 شرحه الحقا. متكما 

 ء ومهاتستخدم هذه االجهزة لإلنارة العامة يف معظم الفراغات املعمارية وهلا نوعان رئيسيان من حيث توزيع الضو 

  Symmetrical  ضوء متماثل .1

 Asymmetricalضوء غري متماثل  .2

  
 ضوء متماثل

Symmetrical 

ضوء غري متماثل 

Asymmetrical 

 Symmetricalأجهزة الضوء المتماثل 

تستخدم أجهزة الضوء املتماثل النارة االسطح االفقية مثل االرض واماكن العمل وهنالك نوعان منها أنواع من حيث 

 نوع الضوء ومها 

 ضوء مباشر موجه عن طريق عاكس. .1

 ضوء مباشر منتشر عن طريق ناشر للضوء. .2

  
 داون اليت له ناشر داون اليت ذو عاكس 
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إستخدام جهاز داون اليت له ناشر وجهاز داون اليت له عاكس مينع الوهج وتكون طبعا هنالك فرق كبري جدا بني 

 الفروقات كثرية منها:

 الفرق االول 

 نصوع داون اليت العاكس قليل بينما نصوع دوان اليت الناشر عايل.

 يف املثال التايل جند تطبيقني خمتلفني متاما 

  
الوهج العاكس ينتج ضوء مباشر وله زاوية تحجب 

 وتجعل الجهاز له نصوع خفيف جدا

الناشر يجعل الضوء ينتشر في كل اإلتجاهات ويكون 

 حهاز اإلنارة هو اكثر عنصر له نصوع بالمكان

 

  التطبيق االول

ميكن مالحظة أجهزة اإلنارة اليت هلا عاكس حيث ان هلا زاوية حجب عالية ونصوع منخفض بشكل جيعلها تبدو 

وذلك ال�ا تنتج الضوء   Darklight Reflectorمطفأة التعمل وتسمى هذه العواكس بعواكس الضوء املظلم 

 عل الضوء مركز على العناصر.بدون ان تكون ظاهرة يف املكان وهي مرحية للعني بشكل كبري كما ا�ا جت

 التطبيق الثاني

أجهزة اإلنارة تنتج الضوء بكل اإلجتاهات وال يوجد هلا زوايا حلجب الضوء ويف هذه احلالة تكون أجهزة اإلنارة هي 

 االكثر نصوعا باملكان.

 مالحظة:

حبيث تراها العني كاول عنصر باملكان لذلك يف التطبيق  العناصر االكثر نصوعا دوما تلفت انتباه عين اإلنسان أوال

االول نالحظ أن قطع الذهب هي االكثر نصوعا يف ذلك املكان فهي اليت جتذب عني االنسان يف ذلك املكان أما 

يف التطبيق الثاين فإن أجهزة اإلنارة هي االكثر نصوعا يف املكان لذلك فإ�ا تبدو واضحة ألي شخص يدخل ذلك 

 ان وهي جتعل بقية العناصر يف ذلك املكان غري ذي أمهية.املك
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 الفرق الثاني

اجهز داون اليت العاكس هلا زاوية حجب عالية تقلل اإلنارة العمودية (على اجلدار) بينما جهاز داون اليت الناشر 

 ينشر الضوء بشكل متساو مما جيعل اإلنارة العمودية جيدة.

 

 

 

 

 

له داون اليت العاكس 

زاوية حتجب الضوء 

ومتنعة من اإلنتشار يف 

 اإلجتاه العمودي

داون اليت الناشر 

ينشر الضوء  يف اإلجتاه 

 العمودي

 كامل اجلدار مضاء بطريقة متساوية القسم العلوي من السطح العامودي (اجلدار) مظلم

بداون اليت العاكس وذلك يعتمد على نالحظ بأن القسم العلوي لألسطح العمودية تكون مظلمة عندما يتم إنارتا 

 زاوية حجب الضوء وعلى بعد اجلهاز عن اجلدار وتعطي انطباع بأن الغرفة مظلمة.

  
اإلنارة العمودية على الجدران ضعيفة بحيث تجعل 

 والخزائن في القسم العلوي تبقى مظلمةالغرفة مظلمة 

اإلنارة العمودية على الجدران تجعل المكان يبدو 

ونالحظ توازن بين اإلنارة العمودية على مضي 

 الجدران واإلنارة األفقية على الطاولة

 

حبيث جيب على مصمم اإلنارة هنالك تطبيقات كثرية حيب أن تكون اإلنارة العمودية جدية مثل املطابخ واملستودعات 

 إختيار اجلهاز املناسب هلذه األماكن.



 ezzatbaroudi@yahoo.com 103 عزت بارودي 

 أنواع العواكس لجهاز داون اليت العاكس

حيجب العاكس الضوء يف زوايا غاما اليت مت شرحها مسبقا وذلك يعتمد على حجم العاكس فمثال العاكس االكثر 

 إرتفاعا حيجب الضوء بطريقة افضل

 Cut-off Angleزواية الحجب 

 تقع في المنطقة الحمراء المبينة في الشكل التالي

هي زاوية حتجب الضوء بني زاوييت  30°زاوية الحجب 

  90°و 60°غاما 

هي زاوية حتجب الضوء بني زاوييت  40°زاوية الحجب 

  90°و 50°غاما 

  
ملم له زاوية حجب أعلى من  200عاكس له إرتفاع  ملم 100عاكس له إرتفاع 

 العاكس االقل إرتفاعا

طبعا كلما كانت زاوية حجب الضوء أعلى كلما قلت اإلنارة العمودية على اجلدران والشكل التايل ينب الفرق بني زاوية 

 40°وزاية احلجب  30°احلجب 

 

   
 40°زاوية حجب أجهزة لها    30°زاوية حجب أجهزة لها 



 ezzatbaroudi@yahoo.com 104 عزت بارودي 

فهنالك العديد من  قليلليس مجيع أجهزة داون اليت العاكس حتجب الوهج بطريقة جيدة أو جتعل نصوع األجهزة 

 ونرى ذلك واضح من خالل الثال التايل أنواع العواكس الرديئة املمنتشرة يف السوق اليت الحتجب الوهج بشكل مناسب

  

  30°أجهزة هلا زاوية حجب  أجهزة ليس هلا زاوية حجب

 90°- 60°حتجب الضوء بني زاوييت غاما 

 

 لجهاز الداون اليتالمعلومات المهمة 

عند إختيار جهاز داون اليت فإن مصمم اإلنارة حيتاج إىل بعض املعلومات اهلامة إلختيار اجلهاز املناسب وأهم هذه 

 املعلومات.

 املصباح. .1

 اإلستطاعة. .2

 كفاءة اجلهاز. .3

 .UGRزاوية احلجب ونصوع اجلهاز وعامل احلد من الوهج  .4

 نوع الكابح/احملول. .5

 الشكل والتناسق املعماري مع املكان. .6

 .IPإختيار درجة احلماية  .7
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 المصباح

يف الفصل الرابع مت ذكر أهم املصابيح وخصائصها وكيفية إختيار املصباح املناسب ويعد إختيار املصباح هو العامل 

إختيار جهاز الداون اليت حيث ان نوع املصباح يؤثر يف حجم اجلهاز فمصابيح اهلالوجني هلا قطر صغري  االول عند 

 ب بينما مصابيح الكومباكت فلورسنت هلا حجم كبري جدا .

واهلالوجني واالستطاعات الصغرية من مصابيح امليتل  LEDبشكل عام تكون االحجام الصغرية هي ملصابيح الليد 

ملم بينما تكون األحجام الكبرية هي ملصابيح الليد  150-75وات) حيث يرتاوح قطر اجلهاز من  35-20هااليد (

وات) حيث  150-70والكومباكت فلورسنت (فلورسنت املدمج) واالستطاعات الكبرية من مصبايح امليتل هااليد(

 ملم. 275 -150يرتاوح قطر اجلهاز من 

ة واحجام صغرية والسبب هو ان اجلهاز حيتوي على عدد من هذه املصابيح أجهزة مصابيح الليد تتواجد بأحجام كبري 

 على شرحية الكرتونية فكلما كان العدد اكرب كلما كان احلجم اكرب.

  
 ملم 105جهاز لمصباح هالوجين له قطر 

  
 ملم 169جهاز لمصباح ميتل هااليد له قطر 

  
 ملم 255المدمج) له قطر جهاز لمصباح كومبات فلورسنت (فلورسنت 

 

االجهزة السابقة ملصابيح خمتلفة من أحد شركات اإلنارة وهذه االبعاد ختتلف من شركة ألخرى ولكنها بشكل عام 

 تكون متقاربة لألبعاد السابقة.
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 اإلستطاعة

 1250يعطي  وات هالوجني 50ستخدام اإلستطاعة املناسبة يعتمد على كمية اللومن املطلوبة من اجلهاز فمصباح إ

وبشكل عام فإن كمية اللومن املطلوبة تعتمد  2200وات فإنه يعطي  100لومن بينما مصباح هالوجني له إستطاعة 

على إرتفاع اجلهاز عن سطح العمل وعلى كمية اإلنارة املطلوبة واجلدول التايل يوضح القيم التقريبة إلختيار كمية 

ارة املطلوبة ولذلك إلستطاعات خمتلفة ملصابيح خمتلفة وهي قيم تقريبة اللومن املناسبة حسب اإلرتفاع وكمية اإلن

 وليست دقيقة.

 متر 4 – 2.7إرتفاع الغرفة 

 لكس 500 -300مستوى اإلنارة  لكس 300 -100مستوى اإلنارة  نوع املصباح

 لومن 3000 لومن 1500 كمية اللومن املناسبة 

 وات 100 وات 50 هالوجني

 وات 35 وات 20 ميتل هااليد

 وات 2x26 وات 26 كومباكت فلورسنت

 متر6- 4إرتفاع الغرفة  

 لكس 500 -300مستوى اإلنارة  لكس 300 -100مستوى اإلنارة  

 لومن 6000 لومن 3000 كمية اللومن املناسبة 

 غري مناسب وات 100 هالوجني

 وات 70 وات 35 ميتل هااليد

 وات 2x32 وات 2x26 كومباكت فلورسنت

 متر-610إرتفاع الغرفة  

 لكس 500 -300مستوى اإلنارة  لكس 300 -100مستوى اإلنارة  

 لومن 12000 لومن 6000 كمية اللومن املناسبة 

 غري مناسب غري مناسب هالوجني

 وات 150 وات 70 ميتل هااليد

 الينصح بإستخدامه الينصح بإستخدامه كومباكت فلورسنت

فهذا يعين مصباحني يف جهاز واحد و غالبا ماتكون فقط ملصباح  وات 2x26يف اجلدول السابق عندما يتم ذكر 

الكومباكت فلورسنت وطبعا مصباح الليد الذي يعتمد على عدد من النقط الصغرية لكن جهاز اهلالوجني او امليتل 

 هااليد حيتوي يف الغالب على مصباح واحد فقط.
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 14اعة املصباح اكرب كلما كان جهاز اإلنارة أكرب فمثال مصباح كومباكت فلورسنت له إستطاعة كلما كانت إستط

وات  2x26لومن) يكون قطره أصغر من جهاز له مصباحني كومباكت فلورسنت  1050وات (

2x1800)=3600 ( لومن 

  
 لومن 3600وات  2x26 لومن) 1050وات ( 14

 

 )L.O.R )Light Output Ratioكفاءة جهاز اإلنارة 

كفاءة اجلهاز هي مقدار اللومن اخلارج من اجلهاز كنسبة مئوية من لومن املصابيح املستخدمة يف اجلهاز فمثال لو كان 

لومن وكان اجلهاز يصدر ضوء مبقدار  3300وات  35لدينا جهاز إنارة حيتوي بداخله على مصباح ميتل هااليد 

%  وهذه القيمة ميكن احلصول عليها من كاتالوجات شركات اإلنارة أو 50 لومن فتكون كفاءة اجلهاز هي 1650

 بإستخدام امللفات الضوئية جلهاز اإلنارة يف أحد برامج الكومبيوتر حلسابات اإلنارة. 

إن معرفة كفاءة اجلهاز هي مهمة جدا عند إختيار أجهزة اإلنارة حيث ان هنالك حاالت ميكن استخدام جهاز واحد 

 عالية بدل من جهازين هلما نصف كفاءة اجلهاز االول. له كفاءة

 
 كفاءة الجهاز تقل عند وجود عاكس لتحديد إنتشار الضوء أوللحد من الوهج 

طبعا كلما زادت زاوية حجب اإلنارة كلما قلت كفاءة جهاز اإلنارة وختتلف هذه القيمة حسب جودة جهاز اإلنارة 

اإلختصارات التالية تعين أن جهاز له كفاءة وعادة تضع كاتالوجات شركات اإلنارة الكفاءة ألجهزة اإلنارة فمثال 

62% 
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  UGRلحجب ونصوع الجهاز وعامل الحد من الوهج زاوية ا

تفرض املواصفات العاملية بأن تكون حدود نصوع أجهزة اإلنارة ادودة ضمن منطقة معينة يف املكاتب اليت با 

-ISO-CIE-8995وكذلك املواصفة العاملية SLLشاشات كومبيوتر فمثال توصي مجعية النور واإلنارة الربيطانية 

كانديال للمرت املربع وهذا حسب نوعية شاشة   1000واملواصفات السعودية بأن يكون النصوع أقل أو   2002

 الكومبيوتر ونوع الربامج املستخدمة . 

 
 معرفة نصوع جهاز اإلنارة لتجنب الوهج المنعكس

إستخدام برامج . وعند 1000عند إستخدام برامج هلا خلفية سوداء أو غامقة مثل األوتوكاد فيكون النصوع  املسموح 

 . 1500) فقط فيمكن أن يكون النصوع حىت positive polarity softwareهلا خلفية بيضاء أو فاحتة (

او زاوية   °65لذا جيب معرفة زاوية احلجب واذا مل يتم ذكرها يف الكاتالوج فيجب معرفة نصوع اجلهاز عند زاوية 

وضع هذه القيم يف بعض كاتالوجات شركات اإلنارة كام ويتم   UGRعامل الوهج املوحدوكذلك معرفة قيمة  55°

 ميكن قراءة هذه القيم بإستخدام أحد برامج الكومبيوتر حلسابات اإلنارة.

 اجلدول التايل يبني بعض القيم الفنية لبعض اجهزة اإلنارة من احد الشركات 

 %60كفاءة اجلهاز 

 17.5عامل الوهج املوحد 

Pكانديال/م  200أقل من  °90- °55نصوع بني الزاويتني 

2  
 تكون تقريبية ولدقة احلساب تستخدم برامج الكومبيوتر. UGRطبعا قيم عام الوهج املوحد 

  1000املنطفة اليت جيب أن بكون فيها النصوع األجهزة أقل من 

cd/m)كانديال/مرت مربع  P

2
P)  كما هو مبني   °90- °65بني الزاويتني

 يف الشكل اجلانيب

ويف احلاالت اليت يتطلب فيها احلد من الوهج بشكل كبري تكون منطفة 

 °90- °55النصوع املنخفض  بني الزاويتني 
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 نوع الكابح/المحول

حتتاج املصابيح إىل أدة كهربائية لتشغيها فثال مصابيح اهلالوجني ذو اجلهد املنخفض حتتاج إىل 

) أما Ballastيتل هااليد والكومباكت فلورسنت إىل كابح () بينما حتتاج مصابيح امل Transformerاول(

 وهنالك أنواع متعددة من اهذه االدوات وهي Driverحتتاج اىل درايفر  LEDمصابيح الليد 

 مغناطيسي./اول كابح  .1

 مع حتسني معامل القدرة لزيادة كفاءة إستخدام الطاقة الكهربائية./اول كابح  .2

 كابح إلكرتوين. .3

 )volt Dimmable 10-1فولت ( 10-1معتم لإلنارة بنظام  كابح إلكرتوين .4

 )DALI Dimmable كابح إلكرتوين معتم لإلنارة بنظام دايل ( .5

ويعترب أحسنها لإلستخدام بدون إعتام  الكابح أو الول اإللكرتوين ألنه يصرف كهرباء بشكل اقل وله وزن اخف  

هو النوع األخري كابح إلكرتوين معتم لإلنارة بنظام ) Dimmingكما يعترب أحسنها لإلستخدام مع اإلعتام (

 ) وهو النظام احلديث لإلعتام.DALI Dimmable دايل (

 

 الشكل والتناسق المعماري مع المكان

إختيار اجلهاز املناسب جيب ان يتناسق مع الشكل املعماري للمكان ومن اهم هذه اخلصائص هي الشكل واحلواف 

 تدير كما يف الشكل التايلفالشكل قد يكون دائري اومس

  
 جهاز داون اليت دائري  جهاز داون اليت مربع

 

يكون إختيار الشكل حسب التفاصيل املعمارية اليت يضعها املصمم الداخلي للمكان وهنالك خاصية وجود احلواف 

 أجهزة إنارة بدون حواففحواف جهاز اإلنارة مهمتها تغطية عيوب الفتحة اليت تكون يف الغالب غري مشذبة وهنالك 

وهي تكون متناسقة بشكل اكرب مع السقف ولكن مشكلتها يف الرتكيب حيث ا�ا  )Trimless( (بدون إطار)

تتطلب مهارة ووقت كبري للرتكيب وميكن إستخدامها يف املشاريع الصغرية اليت اليوجد با عدد كبري من اجهزة الداون 

رة لرتكيب مثل هذه األجهزة اليت تتطلب فتحات مشذبة ومناسبة متاما لفتحة اليت ويشرتط لرتكيبها وجود عمالة ماه

 جهاز الداون اليت والشكل التايل يبني جهازين إنارة أحدمها بدون حواف واالخر بوجود حواف بيضاء.
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يجب أن تكون ) Trimlessجهاز عديم الحواف (

 فتحته مشذبة ونظيفة 

عيوب الفتحة الغير جهاز له حواف بيضاء لتغطي 

 مشذبة

وهنالك أجهزة داون اليت هلا حواف من اجلبس حبيث يبدو اجلهاز وكأنه مندمج بالسقف متاما ولكن يتطلب تركيبها 

جهد كبري جدا ومهارة عالية وسعرها يكون مرتفعا جدا وبشكل عام يكون اصور إستخدامها لألماكن الصغرية اليت 

 لداون اليت.يوجد با عدد قليل من أجهزة ا

  
 أجهزة داون اليت لها حواف من الجبس 
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 IPإختيار درجة الحماية  

فماذا تعين درجة احلماية هذه وماهي املناطق  IP 44يضع العديد من املهندسني أجهزة إنارة يف احلمام بدرجة محاية 

 اليت جيب وضع فيها مثل هذه األجهزة.

تعرب عن مدى مقاومة اجلهاز لألجزاء الصلبة واملاء وحيتوي هذا  Ingress Protection (IP)درجة احلماية 

العامل على رقمني فالرقم األول من اليسار يعرب عند مدى مقاومة اجلهاز لألجزاء الصلبة والرقم الثاين يعرب عن مدى 

 درجة احلماية لكل من هذين الرقمني. يبني مقاومة اجلهاز للماء واجلدول التايل
الرقم األول 

 اليسار من

الرقم الثاني  تعريف درجة الرقم األول

 من اليسار

 تعريف درجة الرقم الثاني

 التوجد محاية 0 التوجد محاية 0

ملم  50محاية من األجسام الصلبة األكرب من  1

(مثل محاية ضد تعرض اليد ملالمسة األجزاء 
 الكهربائية)

محاية ضد سقوط قطرات املاء عموديا (التكثيف  1

 سبيل املثال)على 

ملم  12محاية من األجسام الصلبة األكرب من  2
 (مثل أصابع اليد)

 15محاية ضد الرش مباشرة من املاء تصل إىل  2
 درجة عموديا.

ملم  2.5محاية من األجسام الصلبة األكرب من  3

 )االدوات واالسالك(مثل 

 60محاية ضد الرش مباشرة من املاء تصل إىل  3

 درجة عموديا.

ملم  1محاية من األجسام الصلبة األكرب من  4

 )االدوات واالسالك الصغرية(مثل 

دخول  -محاية ضد رش املياه من مجيع االجتاهات  4

 ادود مسموح به

التشمل الرتسبات -محاية ادودة لدخول الغبار 5

 القوية للغبار

امي ضد تدفق املياه حتت ضغط قليل من كل  5

 مسموح بهدخول ادود  -االجتاهات 

امي ضد تدفق املياه حتت ضغط عايل من كل  6 محاية كاملة ضد دخول الغبار 6

 دخول ادود مسموح به -االجتاهات 

ومرت  سم15محاية ضد آثار غمر اجلهاز باملاء بني  7  

 واحد

محاية ضد آثار غمر اجلهاز باملاء حتت الضغط  8  

 لفرتات طويلة
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 االكثر إستخداما في االماكن الداخليةوالدرجات التالية هي 

IP20 .هي درجة احلماية العادية ألغلب أجهزة اإلنارة الداخلية 

IP44  هي درجة محاية اعلى وفيها مقاومة بسيطة للماء وتستخدم يف األماكن اليت تتعرض فيها اجهزة اإلنارة

 لرذاذ املاء مثل دورات املياة.

IP65  ميكن رش أجهزة اإلنارة باملاء وتسخدم يف االماكن اليت ميكن ان تتعرض فيها هي درجة محاية عالية حبيث

 أجهزة اإلنارة إىل املاء بكميات كبرية مثل غرف الساونا وطبعا أجهزة اإلنارة اخلارجية اليت تتعرض للمطر.

IP67 ء.هي درجة محاية عالية جدا وتستخدم لإلنارة اليت توضع على االرض حبيث قد يغطيها املا 

IP68 .هي أعلى درجات احلماية وتستخدم لإلنارة اليت توضع حتت املاء يف املسابح والنوافري 
 

عددة مناطق للمناطق املبلولة واحلمامات حبيث يكون لكل منطقة نوع  IECولقد حددت اهليئة الكهروتقنية الدولية 

احلماية للجهاز بغض النظر عن املتطلبات  طبعا ما يهم مصمم اإلنارة هي درجةو ادد من األجهزة املسموح با 

وهذه املناطق  ولقد مت ذكر تلك املتطلبات هنا فقط ملهندسي الكهرباء. االخرى اليت هي من وظيفة مهندس الكهرباء

 هي كالتايل

 Zone 0المنطقة صفر 

رة املستخدمة يف هذه تكون هذه املنطقة داخل محام السباحة أو منطقة االستحمام وجيب أن تكون مجيع أجهزة اإلنا

مقاوم اجلهاز  ب أن يكونوجيفولت  12حبد أقصى   SELVاملنطقة خاصة من نوع الفصل باجلهد فائق اإلخنفاض

 .IP67ثار غمر اجلهاز باملاء آل

 Zone 1المنطقة واحد 

مرت فوق هذه املنطقة  2.25فوق محام السباحة أو منطقة االستحمام حىت ارتفاع يصل إىل  تكون هذه املنطقة 

كحد أدىن وإذا كان هنالك إحتمال إستخدام رش املاء للتنظيف فيجب   IP44وتستخدم أجهزة إنارة هلا درجة محاية 

 SELV ائق اإلخنفاضميكن إستخدام أجهزة من نوع الفصل باجلهد ف IPX5أن التقل درجة محاية اجلهاز عن 

فولت) وجيب أن تزود الدارة الكهربائية املغذية لألجهزة  240كما ميكن إستخدام األجهزة اليت تعمل باجلهد العادي (

 ملي أمبري. 30حبدود  RCDفصل التيار املتبقي قاطع تفاضلي لبذه املنطقة ب

 Zone 2المنطقة إثنان 

ام السباحة او منطقة اإلستحمام وكذلك فوق منطقة محام السباحة او سم خارج منطقة مح 60متتد هذه املنطقة إىل 

مرت من األرضية وجيب أن تكون أجهزة اإلنارة يف هذه املنطقة بدرجة محاية  2.25منطقة اإلستحمام وعلى ارتفاع 
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IP44  سم حول اي حوض غسيل او  60على األقل وينصح بتصنيف اي منطقة تقع ضمن دارئرة نصف قطرها

 بذه املنطقة. مغسلة

  Zone 3المنطقة ثالثة 

هي أي منطقة تقع خارج حدود املناطق صفر وواحد واإثنان ومن غري املرجح رش املاء يف هذه املناطق فعندها الجيب 

 إستخدام أجهزة هلا أي درجة محاية.

 IP65مالحظة: إذا كان من املرجح استخدام رش املاء لتنظيف االماكن فعندها جيب إستخدام أجهزة هلا درجة محاية 

 على االقل.

 والشكل التايل يبني هذه املناطق بالتفصيل

 

 
 مناطق درجة الحماية في الحماماتشكل يوضح 
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 ناطق مع متطلباتاهذه املواجلدول التايل يلخص 

 
 متطلبات خاصة درجة حماية الجهاز تعريف المنطقة  المنطقة

تكون هذه املنطقة داخل محام السباحة أو منطقة  0

 االستحمام

IP67  مجيع أجهزة اإلنارة املستخدمة يف هذه

املنطقة خاصة من نوع الفصل باجلهد 

حبد أقصى   SELVفائق اإلخنفاض

 فولت 12

منطقة فوق محام السباحة أو  تكون هذه املنطقة  1

مرت فوق  2.25االستحمام حىت ارتفاع يصل إىل 

 هذه املنطقة.

IP44 

إذا مل يكن هنالك رش  

 للماء للتنظيف
 

أن تزود الدارة الكهربائية املغذية 

حبدود  RCDلألجهزة بذه املنطقة 

 ملي أمبري 30

 

سم خارج منطقة محام  60متتد هذه املنطقة إىل  2
وكذلك فوق منطقة السباحة او منطقة اإلستحمام 

محام السباحة او منطقة اإلستحمام وعلى ارتفاع 

 مرت من األرضية. 2.25

IP44 
إذا مل يكن هنالك رش 

 للماء للتنظيف

 

 

  IP20 هي أي منطقة تقع خارج حدود املناطق السابقة 3
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 ترتيب أجهزة الداون اليت وتباعدها لإلنارة العامة

 )Spacingتباعد األجهزة عن بعضها (
 إلنارة الغرفة بطريقة متجانسة تؤخذ األبعاد املثالية ألجهزة الداون اليت كالتايل:

هو بعد منتصف اجلهاز عن منتصف اجلهاز   dالبعد

اآلخر ويكون مساوي إلرتفاع اجلهاز عن سطح العمل  

)h ( 

أمتار وإرتفاع سطح  3مثال لو كان إرتفاع الغرفة هو 

 0.8العمل للمكاتب هو إرتفاع طاولة املكتب 
 

 h=3-0.8=2.2 mفيكون 

وبعدها يتم إختيار كمية الفيض الضوئي (الومن)  d=h=2.2 mويكون التباعد األقصى املسموح به بني األجهزة هو 

 املناسبة لتحقيق مستوى اإلنارة املطلوب من اللكس

 (Offset)بعد الجهاز عن الجدار 

 

هو بعد منتصف اجلهاز عن اجلدار املراد   a البعد

  dإنارته ويكون مساوي لنصف املسافة 

هي نصف املسافة   aفتكون d=2.2 mفإذا كانت 

d   وهيa=1.1 m 

 

وتعد هذه املسافات هي مسافات إرشادية ميكن ملهندس اإلنارة تعديلها حسب متطلبات املشروع وجيب دائما اإلنتباه 

لبعد جهاز اإلنارة عن اجلدار حيث ينصح أن يكون تباعد االجهزة عن مجيع اجلدران متساو حىت يكون الشكل الناتج 

إختلف هذا التباعد فإن الشكل على اجلدران سيكون خمتلف كما يف الشكل من جهاز اإلنارة عن اجلدران متساو وإذا 

 التايل

 
 تباعد أجهزة الدوان اليت على الجدار االول يختلف عن الجدار الثاني مما ينتج شكل مختلف على الجدارين
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 يف املثال التايل جند ان الشكل الناتج يكون متساو لتساو بعد االجهزة عن اجلدران

 
 تباعد متساو ألجهزة اإلنارة ينتج عنه شكل متساو ومتناسق على الجدران

 

طبعا عندما تتساوى األبعاد عن اجلدرا ألجهزة الداون اليت سيكون اجلهاز 

 مع الزاوية . °45املوجود يف الزاوية موضوع على خط يشكل زاوية 
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 Asymmetricalضوء غير المتماثل أجهزة ال

تستخدم هذه األجهزة بشكل أساسي للتغلب على مشكلة داون اليت العاكس الذي ال ينري اجلدران بشكل مناسب 

فعندما نريد التغلب على مشكلة الوهج واستخدام اجهزة هلا زوايا حجب عالية تكون اجلدران معتمة وللتغلب على 

ري اجلدار من طرف ومن الطرف األخر هلا زاوية حجب وهنالك هذه املشكلة تستخدم أجهزة هلا ضوء غري متماثل تن

 عدة أنواع وهي

 Wallwasher (وال واشر)  جهاز منري اجلدار  .1

 Washlight جهاز داون اليت منري اجلدار (واش اليت)  .2

 Double Washlight جهاز منري اجلدراين (دبل واش اليت)  .3

 

 Wallwasherجهاز منير الجدار 

هذا اجلهاز ينري اجلدار بشكل متساو مما يعطي انطباع بإن الغرفة مضاءة بشكر كبري وهو يساعد يف التخفيف من 

 يعتمد على نصوع السقف واجلدران. UGRالوهج وذلك بتقليل نسبة التباين حيث أن عامل الوهج املوحد 

  
 رجهاز منير الجدار له ضوء غير متماثل لتركيز اإلنارة على الجدا

 

  
 تبدو الغرف ناصعة عند إنارة جدرانها تبدو الغرفة مظلمة عند عدم إنارة جدرانها
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  Washlight جهاز داون اليت منير الجدار

هو جهاز جيمع بني جهاز الداون اليت ومنري اجلدار فهو ينري األرض واجلدار يف نفس الوقت ويف األشكال التالية 

 Wallwasherو جهاز منري اجلدار  Washlightالفرق بني جهاز داون اليت منري اجلدار نالحظ 

  

  

  
 Wallwasherجهاز منير الجدار  Washlight جهاز داون اليت منير الجدار

التطبيقات اليت يف التطبيقات اليت يراد فيها تركيز اإلنارة على اجلدار اكثر من االرض يستخدم جهاز منري اجلدار اما يف 

 يراد فيها إنارة األرض واجلدار يستخدم فيها جهاز داون اليت منري اجلدار.
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 ترتيب أجهزة منير الجدار وتباعدها
 (Offset)بعد الجهاز عن الجدار 

أو داون اليت منري اجلدار عن اجلدار مبقدار ثلث إرتفاع اجلدار فمثال إذا   Wallwasherيكون بعد منري اجلدار 
 أمتار فيكون بعد اجلهاز املثايل عن اجلدار هو مرت واحد وذلك لتجانس اإلنارة على اجلدار  3كان إرتفاع اجلدار 

هو بعد منتصف اجلهاز عن اجلدار املراد   a البعد

إنارته ويكون ثلث إرتفاع اجلدار وميكن تعديل هذا 

التباعد بشكل طفيف وعندها يفضل إستخدام برامج  

كومبيوتر حلسابات اإلنارة للتأكد من مطابقة هذا 

 التباعد لإلنارة املطلوبة.
 

 
 )Spacingتباعد األجهزة عن بعضها (

عن بعضها هو مساوي لبعد اجلهاز عن اجلدار فمثال إذا كان بعد اجلهاز عن اجلدار هو مرت  يكون تباعد األجهزة
 فيكون بعد كل جهاز عن اآلخر هو مرت أيضا

 

هو بعد منتصف اجلهاز عن منتصف اجلهاز   dالبعد

اآلخر ويكون مساوي لبعد منتصف اجلهاز عن اجلدار 

)aأي ثلث إرتفاع اجلدار ( 

 

 
 الصحيح ألجهزة منير الجدار يجعل اإلنارة متجانسة على الجدرانالتباعد 
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جيب اإلنتباه عند تركيب هذه األجهزة فعند تركيبها بالعكس فإن الضوء الذي ينري اجلدار سيصبح بإجتاه الغرفة و 

سيصدر وهج يف غري مرغوب به.
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 Double Washlightجهاز منير الجدارين 

وهو  فس الوقت حيد من الوهج بإجتاه املمروبن حبيث يغطي جداري املمرات  هو جهاز غري متناظر من اجلهتني

 أمتار وإال فإنه سيكون مصدر للوهج. 3يستخدم حصرا للممرات اليت اليزيد عرضها عن 

   
 يحد الوهج بإتجاه الممر ينير الجدارين وجهاز منير الجدارين 

 
 ترتيب األجهزة منير الجدارين وتباعدها

 (Offset)بعد الجهاز عن الجدار 
يف منتصف املمر  Double Washlightيوضع  جهاز منري اجلدارين  

(الكوريدور) حبيث يغطي اجلدارين بشكل متساو وجيب أن يكون إجتاهه صحيح واال 

 فإن جزء إنارة اجلدار سيصبح وهج يف عني املشاهد

 
 )Spacingتباعد األجهزة عن بعضها (

هو بعد منتصف اجلهاز عن منتصف اجلهاز اآلخر ويكون مساوي لبعد   dالبعد

) وميكن تعديل هذا التباعد بشكل طفيف وعندها aمنتصف اجلهاز عن اجلدار (

 ينصح التأكد من النتائج بإستخدام أحد برامج الكمبيوتر حلسابات اإلنارة
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 أجهزة داون اليت الحجم الكبير

لها مناسبة لالماكن الوظيفية مثل املكاتب واملستشفيات واملدارس حيث أن الظالل حجم هذه األجهزة الكبري جيع

املتشكلة بإستخدامها تكون أقل وجتانس اإلنارة أعلى مقارنة مع أجهزة داون اليت احلجم الصغري بشكل عام وتسمى 

لح األمريكي يطلق عليها يف بعض املراجع بالداون اليت ويف مراجع أخرى باألجهزة الغاطسة يف السقف ويف املصط

و كما مت ذكره سابقا تكون هذه األجهزة اإل أن املصطلح األخري غري شائع يف الدول العربية  ) Trofferإسم تروفر (

 60x60ويكون اكثر هذه األجهزة إستخداما اليت هلا احلجم  LEDيف الغالب ملصابيح الفلورسنت أو مصابيح الليد 

 Acousticسم وحتتوي يف الغالب على ثالثة او أربعة مصابيح حيث تستخدم بشكل كبري يف األسقف املستعارة 

Ceiling 60x60  سم حيث تستخدم أجهزة هلا نفس احلجم وتوضع مكان هذه البالطات وهنالك احجام خمتلفة

تالية توضح بعض أمثلة أجهزة داون اليت أخرى كثرية وبشكل عام يعتمد طوهلا على طول املصباح املستخدم والصور ال

 .احلجم الكبري

 

  
 LEDملم لمصابيح ليد  600x600أجهزة  ملم لمصابيح الفلورسنت 600x600أجهزة 

 

  
ملم يحتوي على ثالثة  600x600جهاز 

 3x14 w T5مصابيح 

ملم يحتوي على  1200x600جهاز 

 3x28 w T5ثالثة مصابيح 
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 االجهزة لإلنارة العامة يف معظم األماكن الوظيفية وهلا نوعان رئيسيان من حيث توزيع الضوء ومهاتستخدم هذه 

 .Symmetrical  ضوء متماثل .1

 .Asymmetricalضوء غري متماثل  .2

 

  
  ضوء متماثل

Symmetrical 

ضوء غري متماثل 

Asymmetrical 

 

 Symmetricalأجهزة الضوء المتماثل 

تستخدم أجهزة الضوء املتماثل النارة االسطح االفقية مثل االرض واماكن العمل وهنالك نوعان منها أنواع من حيث 

 نوع الضوء ومها 

 

 ضوء مباشر موجه عن طريق عاكس. .1

 ضوء مباشر منتشر عن طريق ناشر للضوء. .2

 

  
 جهاز فلورسنت ذو الناشر جهاز فلورسنت ذو العاكس 

الناتج عن أجهزة العاكس وأجهزة الناشر هو نفس الفرق الذي مت شرحه مسبقا يف أجهزة داون اليت الفرق بني الضوء 

 احلجم الصغري وميكن تلخيصه كالتايل:
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 الفرق االول 

 نصوع أجهزة العاكس قليل بينما نصوع أجهزة الناشر عايل.

 الفرق الثاني

العمودية (على اجلدار) بينما أجهزة الناشر تنشر الضوء اجهز العاكس اليت هلا زاوية حجب عالية تقلل من اإلنارة 

 بشكل متساو مما جيعل اإلنارة العمودية جيدة.

  
 نصوع أجهزة العاكس قليل. .1

اجهز العاكس اليت هلا زاوية حجب عالية تقلل  .2

 من اإلنارة العمودية وختلق تباين على اجلدار.

 نصوع أجهزة الناشر عايل. .1

الضوء بشكل متساو مما أجهزة الناشر تنشر  .2

 .جيعل اإلنارة العمودية جيدة

 المثال ألول
يف الصورة اليمني نالحظ بأن أجهزة اإلنارة هلا نصوع خفيف وهي التسبب الوهج كما نالحظ بأن اجلدار األمامي 

اجلانيب (الذي يتوسطه (اجلدار الذي أعاله زجاج أزرق) تبعد أجهزة اإلنارة عنه مبسافة كبرية يكون مظلم أما اجلدار 
باب) تكون أجهزة اإلنارة قريبة منه عليه تباين كبري فجزء منري وجزء مظلم وهذا التباين يكون غري مرغوب به فشكله 

 يشوه املكان كما انه قد يكون مزعج.
 المثال الثاني

سبب وهج منعكس على يف الصورة يسار نالحظ بأن أجهزة اإلنارة هلا نصوع عايل والتصلح للمكاتب حيث أ�ا ست
 أجهزة الكومبيوتر ولكن اجلدران منارة بطريقة جيدة.

 مالحظة:
حبيث تراها العني كاول عنصر باملكان لذلك يف التطبيق  العناصر االكثر نصوعا دوما تلفت انتباه عين اإلنسان أوال

وعا منها  لذلك هو أوضح أما يف االول نالحظ أن أجهزة اإلنارة غري واضحة بل أن القسم املنري من اجلدار أكثر نص
التطبيق الثاين فإن أجهزة اإلنارة هي االكثر نصوعا يف املكان لذلك فإ�ا تبدو واضحة ألي شخص يدخل ذلك 

 املكان وهي جتعل بقية العناصر يف ذلك املكان غري ذي أمهية.
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 أنواع الناشر 

 هنالك أنواع عديدة من الناشر وأشهرها 

 Opal diffuserناشر األوبال  .1

 Prismatic diffuserناشر الربيزماتيك  .2

 Micro-Prismatic diffuserناشر املايكروبريزماتيك  .3

 

   
 جهاز له ناشر مايكروبريزم جهاز له ناشر محبب (بريزماتيك) جهاز له ناشر من األوبال

 

 اجلدول التايل يبني ميزات ومساويء كل نوع
 المساويء الميزات نوع الناشر

  Opalأوبال 

 

منظر متجانس من النصوع حبيث يصعب متييز املصابيح 

 بداخله.

ضوء جيد يف املستوى العامودي وينري اجلدران بشكل 
 جيد

إىل أقل من  تصلحيث  ةجلهاز ضعيفا كفاءة

50%LOR=  

اليناسب املكاتب الن نصوعه أعلى من املطلوب يف 
 . 90°-65°الزوايا بني 

 

 بريزماتيك

Prismatic 

 شبه متجانس من النصوع.منظر 
 أعلى من ناشر األوبال. الكفاءة

ضوء مقبول يف املستوى العامودي وينري اجلدران بشكل 

 مقبول.

 ميكن متييز املصابيح بداخله.

اليناسب املكاتب الن نصوعه أعلى من املطلوب ما بني 

 .90°-65°الزوايا 

 مايكروبريزم

Microprism 

متييز املصابيح  منظر متدرج من النصوع حبيث يصعب
 بداخله.

مناسب لإلستخدام يف املكاتب ألن النصوع يتدرج 
-65°بشكل يكون مناسب للمكاتب ما بني الزوايا 

°90. 
 صل إىل تجدا قد  ةعاليكفاءة 

70%LOR =. 

سعره مرتفع جدا نظرا لتطور املواد والتقنية املستخدمة 
 فيه.

 العاملية.غري متوفر إال لدى الشركات 
اجلدران بشكل كاف ولكنه أحسن من األجهزة الينري 

 اليت هلا عاكس يف هذه الناحية.

هو أكثر األنواع تطورا حيث جيمع بني الكفاءة العالية ومناسبته للمكاتب وهو متوفر لدى  مايكروبريزم يعترب النوع األخري

 الشركات العاملية. العديد
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 أنواع العاكس 

أكثر من أنواع الناشر فقد خيتلف نوع العاكس بإختالف نوع العاكس أو نوع  هنالك أنواع كثري للعاكس ورمبا تكون

لعل أشهر العواكس من حيث الشكل هي املصنوعة على شكل القطع و  املادة املصنوعة منه أو مدى عاكسيته للضوء

مصنوعة  وتكون هذه العواكس  ) ولكن هنالك عواكس أخرى كثريةParabolic( املكايفء أو مايسمى بالربابوليك

 :بطرق خمتلفة واهم أنواع العاكس من حيث اللون ودرجة اللمعان

 ) Specularعاكس األملنيوم املصقول أو االمع ( .1

 أو شبه املطفي  Mattعاكس األملنيوم املطفي  .2

 عاكس األملنيوم املطلي باللون األبيض .3

   
عاكس من األلمنيوم المطلي باللون  Mattعاكس من األلمنيوم المطفي  عاكس من األلمنيوم المصقول أو االمع

 األبيض

 والجدول التالي يبين المميزات والمساويء لكل نوع
نوع 

 العاكس

 المساويء الميزات

المصقول 

 أو االمع 

 .L.O.R=84% كفاءة ضوئية  له اعلى 
  غالبا ما يكون مقبول لإلستخدام يف املكاتب. 

 

عند جتمع الغبار عليه وعدم الصيانة له فإن  
الغبار يظهر بوضوح عليه وكذلك بصمات 

 اإلصابع عند مالمسة العاكس.
 .على اجلدار يقطع الضوء بزاوية حادة

المطفي 

أو شبه 

 المطفي

 ولكن أقل بقليل من نوع األملنيوم املصقول ةعالي كفاءةله  
L.O.R=81% . 
 . يقطع الضوء بتدرج

 املصقول.عند جتمع الغبار عليه ال تظهر عليه مثل النوع 
 غالبا ما يكون مقبول لإلستخدام يف املكاتب.

 له كفاءة أقل بقليل من النوع املصقول.

المطلي 

باللون 

 األبيض

 

عند النظر إىل اجلهاز يكون الفرق بني نصوح املصباح واجلهاز خفيف 
بعكس عواكس األملنيوم ذات اللون الفضي مما جيعله مناسب للتطبيقات 

لألعلى متكررا فمثال يف مالعب كرة التنس الداخلية  اليت يكون فيها النظر
توضع مثل هذه األجهزة على األطراف للتخفيف من نصوعها عند النظر 

 إىل األعلى.

لعاكسني كفاءة اأقل من   كفاءةله  
 . L.O.R=66%السابقني

اليناسب التطبيقات اليت تطلب حد علي من 

 الوهج مثل املكاتب.
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وهي ختتلف من T5 ملصابيح  املانية) متت أخذها من كاتالوج شركة LOR()املردود(الكفاءة مالحظة مجيع قيم 

 .لذلك يفضل دائما االنتباة اىل كفاءة اجلهاز ألخرى شركة

  العاكس الثنائي 

هو عاكس مكون من عاكسني واحد لإلنارة املباشرة واألخر لإلنارة الغري 

وتعترب    Mellow lightمباشرة ويسمى عند بعض الشركات بالـ 

 رائدة يف هذا الال  العاملية الشركات

 الميزات

يعترب من أنسب أجهزة الفلورسنت لإلنارة الداخلية فهو جيمع بني الشكل 

 املناسب وتوزيع ضوئي مناسب مع حد للوهج والنصوع وهو ينري اجلدران

 

 
 والسقف بشكل جيد.

 .%70) حىت أكثر من L.O.Rصل كفاءة اجلهاز (ت
 المساوئ 

 سعره عايل مقارنة مع األجهزة األخرى.

 

 
أجهزة فلورسنت من األوبال بشكل متصل تشكل 

 خط مستقيم
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 Asymmetricalضوء غير المتماثل أجهزة ال

نري اجلدار من طرف يضوء غري متماثل  لإلنارة العمودية على اجلدران حيث هلاتستخدم هذه األجهزة بشكل أساسي 

واألشكال التالية Wallwasher  (وال واشر) ويسمى جهاز منري اجلدار ومن الطرف األخر هلا زاوية حجب 

 توضح طريقة إنتشار الضوء جلهاز فلورسنت منري اجلدار.

 

 
 

 خصائص أجهزة الفلورسنت

 وكذلك هلا نفس التباعد املذكور سالفا.هلا نفس خصائص االجهزة الصغرية للداون اليت اليت مت شرحها مسبقا 
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  األجهزة المعلقة على السقف-أجهزة األنارة العامة 

 تعلق هذه األجهزة على السقف  وهلا نوعان من التعليق 

 . Surface mountedتعليق مباشر .1

 . Pendantتعليق متديل .2

 أجهزة التعليق املباشر على السقف

 تشبه أجهزة التعليق املباشر أجهزة الداون اليت من حيث اخلصائص فلها نوعني من اإلنتشار الضوئي 

  Symmetrical  ضوء متماثل .3

 Asymmetricalضوء غري متماثل  .4

  
 ضوء متماثلأجهزة معلقة تعليق مباشر وتنتج 

Symmetrical 

 أجهزة معلقة تعليق مباشر وتنتج ضوء غري متماثل

Asymmetrical 

 

وغالبا ماتستخدم هذه األجهزة عندما اليكون هنالك أسقف مستعارة ومبا أن األجهزة ظاهرة فيكون إختيار شكل ولون 

 اجلهاز مهم بعكس األجهزة الغاطسة اليت اليظهر منها إال اجلزء السفلي.

 Symmetricalأجهزة الضوء المتماثل 

تستخدم أجهزة الضوء املتماثل النارة االسطح االفقية مثل االرض واماكن العمل وهنالك نوعان منها أنواع من حيث 

 نوع الضوء ومها 

 ضوء مباشر موجه عن طريق عاكس. .3

 ضوء مباشر منتشر عن طريق ناشر للضوء. .4



 ezzatbaroudi@yahoo.com 130 عزت بارودي 

  
 ذو التعليق المباشر على السقف ناشرالداون اليت  ذو التعليق المباشر على السقفعاكس يت الداون ال

 

الفرق بني جهاز داون اليت العاكس والناشر هو نفس الذي مت شرحه لألجهزة الغاطسة وهنالك نوعان من أجهزة 

 الناشر املعلقة على السقف بطريق مباشر ومها 

 جهاز الناشر السفلي .1

 جهاز الناشر امللفوف .2

  
 السفلي ناشرال جهاز

 

 الملفوفجهاز الناشر 

 
 

السفلي وجهاز الناشر امللفوف وذلك بأن اإلنارة الناجتة عن االول ال تنري  ناشرال وختتلف اإلنارة الناجتة بني جهاز

السقف بشكل مباشر بينما جهاز الناشر امللفوف ينري السقف وذلك ألن الناشر ملفوف وليس هنالك أسطح يف 

 لفروقات بني هذين النوعني.اجلهاز حتجب الضوء وتبني الصورة التالية ا
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 جهاز الناشر السفلي الينير السقف

 

جهاز الناشر الملفوف ينير 

  السقف
 

 نالحظ بأن جهاز الناشر امللفوف ويطلق عليه

 Wrap-aroundDiffuser  ينري السقف بشكل مباشر

وتستخدم هذه بينما جهاز الناشر السفلي ينري األرض واجلدران 

عام يف املواقف وبيت الدرج وممرات املناطق االجهزة بشكل 

الوظيفية ونادرا ماتستخدم يف األماكن املعمارية اهلامة وذلك 

ألن نصوعها عايل وكثري من مهندسي اإلنارة يفضلون إنارة 

االسطح املعمارية بأجهزة إنارة ختفي املنبع وتظهر السطح 

املعماري وهذه األجهزة تظهر بوضوح لذلك هي غري 

 مة يف تلك األماكن.مستخد

 
جهاز الناشر الملفوف لمصباح الفلورسنت 

 يستخدم في تطبيقات مواقف السيارات 

تستخدم أجهزة الضوء الغري متماثل إلنارة اجلدران بنفس الطريقة اليت مت شرحها مسبقا واالختالف هو طريقة التعليق 

 حيث تسخدم هذه االجهزة عندما اليكون هنالك سقف مستعار.
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 األجهزة ذات التعليق المتدلي لإلنارة العامة

تعلق هذه األجهزة على السقف بشكل متديل  ويكون سبب التعليق املتديل إما لتقريب اجلهاز من سطح العمل ب 

وذلك يف اإلرتفاعات العالية أو إلنتاج ضوء غري مباشر من القسم العلوي من اجلهاز وهلذه األجهزة توزيع ضوئي متنوع 

 فة إىل األنواع اليت ذكرت سابقا فلها توزيع ضوئي غري مباشر وميكن تلخيص األنواع كالتايلفباإلضا

 الرمز نوع التوزيع الضوئي

 ضوء مباشر منتشر

 
 ضوء مباشر موجه ذو توزيع ضوئي متماثل

 
 غري متماثلضوء مباشر موجه ذو توزيع ضوئي 

 
 ضوء غري مباشر

 
  مباشرضوء مباشر منتشر مع ضوء غري 

 
 ضوء مباشر موجه مع ضوء غري مباشر

 
 

  
جهاز ينتج ضوء مباشر وضوء غير مباشر وله ناشر من 

 المايكروبريزم

جهاز ينتج ضوء مباشر وضوء غير مباشر وله عاكس 

 من االلمنيوم المصقول (الالمع)

 

املنخفضة إال إذا كانت من النوع ذو احلجم بشكل عام األجهزة املتدلية من السقف التصلح للغرف ذات اإلرتفاعات 

 الصغري.
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 أجهزة متدلية من نوع داون اليت الحجم الصغير لمصابيح الهالوجين

 

 اجلدول التايل يبني بعض أنواع األجهزة املتدلية وخصائصها

 
نوع إتجاه 

 الضوء

الحالة المشابهة لضوء  المساويء الميزات الشكل المماثل

 النهار

أجهزة لإلنارة 
 املباشرة 

 

 الظالل عالية  هلا إستخدام قليل للطاقة.

إحتمال حدوث الوهج 

 املنعكس عايل جدا

ضوء النهار ناتج عن مساء 

 صافية (ضوء الشمس)

أجهزة لإلنارة الغري 
 مباشرة

 

إنعدام الوهج يف حالة 

إختيار املسافات بشكل 

 صحيح

 ضوء متجانس 

 إنعدام الظالل جيعل املنظر

 يبدو كئيب

إستهالك طاقة كبرية قد 

 تصل لضعف احلالة األوىل

ضوء النهار مع وجود غيوم 

(اليوجد ظالل واملنظر  

 كئيب)

أجهزة اإلنارة 
املختلطة مباشرة 

  وغري مباشرة

جيمع بني مزايا احلالة األوىل 

 والثانية

 ظل معتدل

إستخدام طاقة أعلى من 

احلالة األوىل ولكن أقل من 

 الثانيةاحلالة 

ضوء النهار مع وجود بعض 

 الغيوم
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إختيار شكل األجهزة املعلقة مهم جدا حيث أ�ا تكون عنصر قوي داخل األماكن الداخلية  أل�ا تكون متدلية من 

السقف وقد يكون من املناسب التنسيق مع مهندس التصميم الداخلي او مهندس الديكور حىت تتالئم مع التصميم 

 .مميز  الداخلي للمكان ونالحظ يف الصور التالية أجهزة إنارة شكلها

  
جهاز متدلي ذو الناشر الملفوف يعطي إنارة في كل  لإلنارة المباشرة جسم من الخشبجهاز متدلي له 

 اإلتجاهات

 

عند إستخدام أجهزة التعليق املتديل لإلنارة الغري مباشرة يف املكاتب جيب أن تكون اإلنارة متجانسة على السقف 

وإالفإنه  2كانديال/م  850وحيب أن  ال يكون هنالك تباين عايل على السقف كما جيب أن اليزيد نصوع السقف عن 

 سيؤدي ذلك إىل حدوث وهج منعكس على شاشات الكومبيوتر.

وميكن  2كانديال/م  1000فهو يقابل األجهزة املباشرة اليت هلا نصوع أعلى من  2كانديال/م  1000إذا زاد النصوع عن 

 التحقق من هذه القيم بإستخدام أحد برامج الكومبيوتر حلسابات اإلنارة.

ل قيمة إنارة على السقف كما جيب أن التزيد نسبة التباين على السقف من أعلى نقطة إنارة فوق اجلهاز مباشرة إىل أق

وميكن بإستخدام األجهزة الصحيحة والتصميم املدروس الوصول إىل نسبة تباين  4:1ويفضل أن ال تزيد  8:1عن 

ففي هذه احلالة جتانس اإلنارة  2كانديال/ م  425ويستثىن من ذلك عندما اليزيد  نصوع السقف عن  2:1التزيد عن 

 لن حيدث الوهج املنعكس على أي حال على شاشات الكومبيوتر.يصبح غري مهم ألنه عند هذه القيمة 

 
أجهزة اإلنارة الغير مباشرة يجب أن يكون لها إنتشار عريض حتى تخفف من تباين 

 نصوع السقف وتزيد من تجانس اإلنارة على السقف
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جهزة مناسبة وإختيار ميكن الوصول إىل التوصيات السابقة املؤخوذة من املواصفات االمريكية وذلك بإختيار أ 

 إستطاعات مناسبة للمصابيح وكذلك إختيار مسافة تعليق كافية حبيث الختلق بقع ضوئية عالية النصوع على السقف.

 
 النصوع العالي وعدم تجانس اإلنارة على السقف اليكون مناسب للمكاتب

 

 

 
النصوع المناسب وتجانس اإلنارة يمنع الوهج 

 الكومبيوترالمنعكس على شاشات 
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حيث تستخدم يف  High-Bay هنالك العديد من األجهزة املعلقة األخرى فمثال هنالك أجهزة تدعى هاي يب

األماكن اليت هلا إرتفاعات عالية جدا مثال املصانع وغالبا ماتكون هذه األجهزة ملصابيح امليتل هااليد ونادرا ماتستخدم 

 يف االماكن املعمارية اهلامة.

 
 جهاز الهاي بي يستخدم لإلرتفاعات العالية 

 

 
إلنارة مصنع له إرتفاع عالي وذلك للتقليل من إرتفاع  High-Bayإستخدام أجهزة معلقة من نوع هاي بي  

 الجهاز عن سطح العمل وبالتالي تخفيف الطاقة الكهربائية المستخدمة
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 األجهزة المعلقة على الجدران-أجهزة اإلنارة العامة

تستخدم العديد من أجهزة اإلنارة املعلقة على اجلدار فقد تكون غاطسة يف اجلدار أو معلقة بشكل مباشر على اجلدار 

 ويوجد نوعني من حيث طريقة إنتشار الضوء ومها.

 نوع لإلنارة املوجهة (املنبع اجوب عن الرؤيا املباشرة). .1

 نوع لإلنارة املنتشرة. .2

 األجهزة المعلقة على الجدار لإلنارة الموجهة 

 تستخدم إما إلنارة السقف أوإلنارة األرضية واألمثلة التالية تبني بعض تطبيقات أجهزة اإلنارة املوجهة. 

  
 ينير السقف-جهاز معلق على الجدار مباشرة لإلنارة الغير مباشرة

 

  
 ينير السقف-مباشرةجهاز غاطس في الجدار لإلنارة الغير 

 

  
 جهاز غاطس في الجدار إلنارة األرضية
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 تباعد األجهزة المعلقة على الجدار لإلنارة الموجهة

األجهزة اليت تنري السقف جيب أن تكون أعلى من عني اإلنسان حبيث 

اليشاهد اي شخص منبع الضوء كما جيب أن التكون قريبة جدا من 

على السقف ويفضل ان أن اليقل السقف حىت الحيدث نصوع عايل 

  سم بشكل عام. 80بعدها عن السقف على 
أما األجهزة اليت تنري االرض فيجب ان تكون على إرتفاع أقل من 

إرتفاع عني اإلنسان حىت اليشاهد أي شخص منبع الضوء وعادة ما 

 سم. 80تكون بإرتفاعات تصل حىت 

 
خيتلف بإختالف  أما تباعد هذه االجهزة عن بعضها البعض فهو

املصنعني وبشكل عام ينصح أن اليزيد التباعد على ثالثة اضعاف 

البعد عن سطح العمل إلنارة متجانسة على السقف أما لألرضية 

 فينصح أن اليزيد التباعد على مخس أضعاف بعد اجلهاز عن األرضية

ويفضل إستخدام برنامج كمبيوتر حلساب جتانس اإلنارة وإختيار 

 طلوب .التباعد امل
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 األجهزة المعلقة على الجدار الإلنارة المنتشرة

ختتلف هذه األجهزة عن أجهزة اإلنارة املوجهة فهي ليست إلنارة االرضية او السقف وإمنا إلنارة املكان بكامله بطريقة 

 منتشرة وتكون باشكال خمتلفة وتبني األمثلة التالية بعض تطبيقات هذه األجهزة.

  
 معلقة على الجدار بشكل مباشر إلنارة المكان بطريقة منتشرةأجهزة 

 

 

   
 أجهزة غاطسة في الجدار إلنارة المكان بطريقة منتشرة 

 نالحظ في التطبيق األول بأن اإلنارة تبدو وكأنها صادة عن ضوء الشمس وتدخل من النوافذ.

 ليس هنالك تباعد ادد هلذه األجهزة حيث أ�ا إلنارة املكان بكاملة وهي ظاهرة والميكن إخفائها ولكن جيب 

 أختيار أجهزة هلا نصوع يناسب املكان حبيث اليكون اجلهاز مزعج او له نصوع عايل.
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يف كثري من األحيان يستخدم نوع األجهزة املعلقة على اجلدار لإلنارة املنتشرة على أطراف املرآة وذلك إلظهار إنارة 

 بدون ظالل 

 

  
األجهزة المعلقة على الجدار لإلنارة المنتشرة هي طريقة فعالة إلنارة وجه اإلنسان بجانب المرآة 

 بدون تشكل ظالل
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 أجهزة اإلنارة المركزة

مت ذكر االمهية الكبرية لإلنارة املركزة وكيف تؤثر يف نشاط ومزاج اإلنسان وجاذبية املكان، وعملية إختيار اجلهاز 

املناسب هي عملية مهمة جدا لتصميم اإلنارة املركزة بطريقة صحيحة حيث أن أختيار جهاز واحد فقط بطريقة 

 خاطئة قد يغري التصميم بشكل جذري.

حتتاج إىل مرونة يف احلركة حيث أن الغرض منها  فهي اإلنارة العامةارة  املركزة إىل مرونة كبرية بعكس وحتتاج أجهزة اإلن

ويف بعض احلاالت حتريكه من حول نفسه  هتدوير املرونة بإمالة اجلهاز و هذه  تمثلتركيز اإلنارة على عنصر ادد وقد ت

 وهنالك انواع عديدة من هذه األجهزة وأمهها األنواع الثالثة التالية: مكان آلخر

 Directionalجهاز اإلنارة المركز اإلتجاهي 

يتميز هذا االنوع بأن شكله من األسفل هو متاما مثل شكل الداون اليت وهو مناسب 

 )واشر الوالجهاز منري اجلدار (للتطبيقات املعمارية اليت يكون فيها أجهزة أخرى مثل 

 والداون اليت حيث تكون مجيع األجهزة هلا نفس الشكل.
 

ومجيع التطبيقات اليت يكون فيها حتريك األجسام املراد تركيز  مناسب للتطبيقات املعمارية مثل املنازل واملطاعم والفنادق

قابل و  360°-0°للدوران من قابل اإلنارة عليها اليتم بشكل مستمر (مثل حوض زراعة يف زاوية غرفة) ويتميز بأنه 

 وحتريك اجلهاز يتم بعد إزلة العاكس السفلي مؤقتا. 30°-0°لإلمالة من 

  Spotlightجهاز اإلنارة المركز سبوت اليت الغاطس بالسقف 

يتميز هذا النوع بأن له سهولة حتريك أسهل من اجلهاز اإلجتاهي وذلك لعدم وجود 

 .فتحريك اجلهاز يتم بصورة أسرع مةعاكس سفلي شبيه بأجهزة اإلنارة العا

 .واألمكان اليت تتطلب حتريك اجلهاز بشكل دوري مناسب للمعارض واحملالت

 40°-0°قابل لإلمالة من و  360°-0°قابل للدوران من 
 

 Spotlight forجهاز اإلنارة المركز سبوت اليت المعلق على السكك  

Track 

حيث ميكن حتريكه من مكان آلخر بسهولة على ميتميز هذا النوع بأن له مرونة كبرية 

  السكة.

مناسب لألماكن اليت تتطلب مرونة عالية جدا وتتطلب تغري مكان األجسام واملفروشات مثل احملالت واملتاحف 

 واملعارض وصاالت عرض السيارات.

 90°-0°قابل لإلمالة من و  360°-0°قابل للدوران من 

 ن هلذا اجلهاز مطابقا للمتطلبات املعمارية للمكان.جيب ان يكون إختيار الشكل واللو 
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أجهزة سبوت اليت غاطسة في السقف لإلنارة  أجهزة إتجاهيه غاطسة في السقف لإلنارة المركزة

 المركزة

 

 

 أجهزة سبوت اليت معلقة على السكك غاطسة في السقف لإلنارة المركزة
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 سكك اإلنارة

لإلنارة بإعطاء مرونة عالية حيث تقوم بتوصيل التيار الكهربائي للجهاز وتقوم حبمل تتميز السكك اليت تستخدم 

اجلهاز ولتغري مكان اجلهاز يتطلب فقط إزالته من السكة بفتح القفل الذي يعلقه على السكلة ووضعه يف أي مكان 

دون إطفاء التيار الكهربائي عن آخر والتأخذ هذه العملية سوى دقائق معدودة وميكن إعادة تعليق اجلهاز على السكة 
 السكة.

بعض أنواع السكك تستخدم لإلنارة العامة واإلنارة املركزة يف نفس الوقت حيث تتيح مرونة عالية يف الصاالت اليت 

تستخدم لألغراض املتعددة أو يف اماكن يتم فيها تغيري متطلبات اإلنارة من وقت ألخر مثل املعارض واملتاحف 

 وصاالت العرض.

ميكن تعليق السكة بشكل غاطس يف السقف او بشكل مباشر على السقف او بشكل متديل من السقف حيث يتيح 
 النوع األخري بإستخدام اإلنارة الغري مباشرة.

  
 

   

جهاز لإلنارة المباشرة قابل 

 للتحريك واإلزالة على السكة

جهاز لإلنارة  الغيرالمباشرة قابل 

 على السكةللتحريك واإلزالة 

سكة تحمل جهاز لإلنارة الغير 

مباشرة في اعالها ويمكن وضع جهاز 

سبوت اليت في اي مكان في القسم 

 األسفل

 

حتمل السكة أسالك الكهرباء من فاز أو أكثر واايد (نيوترال) وأرضي على طول مسار السكة وتتم تغذية السكة يف 

ة أسالك التغذية الكهربائية وأسالك أخرى للتحكم باإلنارة عن ويف بعض أنواع السكك األخر حتمل السكبدايتها، 
 حبيث ميكن التحكم بكل حهاز على حدة على مسار السكة. DALIطريق انظمة حتكم ذكية مثل نظام دايل 
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مقطع يبين البارات الداخلية 

 للتغذية الكهربائية لسكة اإلنارة

 

 

من السكة وسبوت اليت سكك لها إنارة غير مباشرة في الجزء العلوي 

 لإلنارة المركزة في اسفل السكة

 

  

سكك غاطسة في السقف بحيث يمكن تحريك أجهزة السبوت اليت على مسار السكة أو 

 إزالتها ونقلها من سكة لسكة أخرى
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 أنواع الحزمة الضوئية ألجهزة اإلنارة المركزة

 انواع الزوايا ومسمياتا وهي كالتايل مت شرح زاوية الشعاع مسبقا يف الفصل الثالث ومت ذكر 

 الحزمة  رمز التسمية قيمة الزاوية
 Narrow Spot NS حزمة ضيقة جدا   °10اقل من 

 Spot S حزمة ضيقة °20-°10بني  
 Flood F حزمة متوسطة °30 -°21بني  
 Wide Flood WF حزمة عريضة  °40 -°31بني  

 Very Wide Flood VWF حزمة عريضة جدا °40اكرب من 
 

وعادة ماتضع الشركات الصانعة معلومات مفيدة يف الكاتالوجات عن أجهزة اإلنارة املركزة واهم هذه املعلومات هي 

وهي عبارة عن خمطط يوضح عرض البقعة الضوئية وشدة اإلنارة  Cone Diagramمابسمى مبخطط القمع 

 الناجتة عن جهاز اإلنارة املركزة على بعد معني واملخطط التايل هو خمطط القمع ألحد أجهزة اإلنارة

 
يوضح الشكل السابق معلومات مهمة جدا يف تصميم اإلنارة املركزة حيث أنه يف يسار الصورة  جند بعد اجلهاز عن 

العنصر باالمتار  أما يف املنتصف جند قطر بقعة الضوء على العنصر وذلك حسب بعد اجلهاز عنه فمثال عند مات 

 .مرت  0.77ل دائرة قطرها مرت  جند أن بقعة الضوء تشك 3يكون بعد اجلهاز عن العنصر 

ويف أقصى اليمني جند قيمة مستوى اإلنارة حتت اجلهاز وعلى أطراف بقعة الضوء وذلك عند إرتفاع معني فمثال عندما 

لكس وعلى أطراف البقعة الضوئية  1745مرت عن العنصر فإن كمية اإلنارة يف املنتصف هي  3يكون بعد اجلهاز 

(هي الزاوية بني الطرف والنقطقة اليت تقع حتت اجلهاز  °7.3الشعاع هي  لكس وتكون نصف زاوية 852تكون 

 .°14.6مباشرة) اي أن زاوية الشعاع هي 

 كيفية تحديد زاوية الحزمة المناسبة للعنصر المناسب
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 واملراد تركيز اإلنارة عليه. يتم حتديد حجم العنصر املوجود باملكان أوال

 جهاز اإلنارة.يتم حتديد بعد العنصر عن  ثانيا

 إختيار زاوية شعاع قريبة من االبعاد املطلوبة. ثالثا

 .حتقق مستوى اإلنارة املناسب إختيار اإلستطاعة املناسبة اليت رابعا

 مثال

سم وإرتفاع السقف عن األرض هو   75سم وهي موضوعة على طاولة إرتفاعها  45إذا كان لدينا مزهرية بقطر 

على املناسب لرتكيز الضوء  نارة اإلجهاز لكس ماهو  500ومستوى اإلنارة العامة يف هذا املكتب هو أمتار  2.75

 ؟هي األقرب هلذا احلجم واإلرتفاع الشعاع جلهاز اإلنارةهذه املزهرية حبيث تكون زاوية 

  تحديد حجم العنصرأوال 

 سم 45 املزهرية قطرها 

 ثانيا بعد العنصر عن جهاز اإلنارة

مرت حيث إرتفاع  2.25حنسب بعد املزهرية عن اجلهاز والذي سيكون 

وللسهولة سنعترب بعد اجلهاز  (إرتفاع الطاولة) 0.75املزهرية عن األرض هو 

 مرت 2عن املزهرية هو 

 ثالثا إختيار زاوية شعاع قريبة من االبعاد المطلوبة

سم عندما يكون بعيد عن  45خنتار جهاز إنارة يكون قطر ضوئه قريب من  

جند أن اجلهاز الذي له  أحد الشركاتمرت. ومن كاتالوج  2العنصر مبقدار 

وات تكون له  100درجة ملصباح هالوجني  14° حزمة ضيقة مبقدار 

 يسار خمطط القمع املوجود يف الاخلصائص املوجودة يف 

 سم 51 بقعة الضوءقطر يكون  مرت 2جلهاز عن العنصر عندما يكون بعد ا

 .وهي قريبة من حجم املزهرية إذن الزاوية املقبولة وهي ذو حزمة ضيقة

 رابعا إختيار اإلستطاعة المناسبة التي تحقق مستوى اإلنارة المناسب

 لكس ولكي تكون اإلنارة املركزة  500مستوى اإلنارة يف الغرفة هو 

 

 

لكس ويف خمطط القمع  2500أن تكون مخس اضعاف مستوى اإلنارة العامة على األقل يف هذه احلالة  ظاهرة جيب 

أضعاف مستوى  8لكس أي  3927مرت فإن مستوى اإلنارة يف املنتصف هو  2نرى أنه عندما يكون بعد اجلهاز 

لكس  فعندها ميكن إختيار جهاز له إستطاعة اقل  2500وهي مقبولة ولو فرضنا أننا نريد قيمة أقرب لـ  اإلنارة العامة

 %.25وات مثال) أو إستخدام نظام التحكم باإلنارة إلعتام اجلهاز بنسبة  75(
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وذلك يف املثال السابق أخذنا قيم القرأة من جدول اخلصائص الضوئية على بعد مرتين 

 هذه القيم عند البعد احلقيقي للمزهرية عن اجلهاز. وإذا أردنا حسابللسهولة 

 يساريف الشكل  مرت كما 2.3إذا كان اجلهاز يبعد 

لكس وهي  3000تكون شدة اإلنارة هي حبدود و سم  59فإن قطر بقعة الضوء تكون

  500مناسبة إذا كانت شدة اإلنارة العامة من 

قطر بقعة الضوء وشدة اإلنارة ونستطيع أن الداعي للحساب الدقيق للبعد ول طبعا

بطريقة نكتفي بالقيم التقريبية وميكن اإلستعانة بربامج الكومبيوتر حلساب شدة اإلنارة 

 دقيقة وسريعة.

 

                            

 

 
إذا كان اجلهاز ليس فوق 

العنصر مباشرة كاملثال أعاله 

عندما يكون بعيدا نصف 

مرت افقيا فيكون البعد 

 مرت 2.3احلقيقي هو 

 أنواع أخرى من الحزم الضوئية 

مت ذكر زوايا الشعاع السابقة وهي زوايا هلا بقع متناظر ة الشكل وهنالك نوع يعطي بقعة ضوئية بيضوية وتسمى 

 وهي  Oval Flood مة العريضة البيضويةز احلزمة باحل

هي حزمة ضيقة من طرف وعريضة جدا من الطرف اآلخر وتستخدم 
إلنارة األجسام الطولية أو العرضية كإنارة إسم مكتوب على احلائط 

 بطريقة عرضية أو إنارة عمود 
 

 

يالحظ بأن التوزيع الضوئي هلذه احلزمة  يف املثال التايل مت إستخدام جهاز واحد له حزمة بيضوية إلنارة الطاولة حيث
 ضيقة من طرف وعريضة من طرف آخر وأن اإلنارة خارج الطاولة ضعيفة.

 

 

 سم 50   

  متر2.3  متر2.25
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خمطط القمع التايل هو جلهاز إنارة له حزمة ضوئية بيضوية حيث نلحظ أن هنالك قمع له لون أمحر للزاوية الضيقة 

 وآخر لونه أزرق للزاوية العريضة.

 
  2.02مرت وطوله  0.63مرت يكون عرض الشكل البيضوي  2.5يف  خمطط القمع السابق نالحظ أنه عن إرتفاع 

 مرت.

م يف املخطط  2.5(مت وضع مستطيالت خضراء على نتائج إرتفاع اجلهاز  مبقدار  1017تكون اإلنارة باملنتصف 

 السابق)

وعلى طرف احلزمة الضوئية الضيقة تكون شدة اإلنارة  

 لكس  500

أما على طرف احلزة الضوئية العريضة تكون شدة اإلنارة 

  لكس كما هو موضح بالشكل اجلانيب 406
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 مالحظات حول اإلنارة المركزة

 إختيار زاوية الميالن المناسبة 

إجتاه املشاهد ولذلك جيب أن التزيد زاوية امليالن بشكل عام للجهاز جيب أختيار زاوية ميالن مناسبة التسبب الوهج يف 

 درجة مع اخلط العامودي كما يف الشكل التايل 30°عن 

 
 
 قد حيدث وهج 30°إمالة جهاز اإلنارة بزاوية أعلى من 

 ويستثنى من ذلك الحاالت التالية

 .للمصباحأن يكون اجلهاز له عناصر داخلية متنع الوهج مثل غطاء  .1

أن يكون اجلهاز موجه بغري إجتاه املشاهد حبيث لن يشاهد أي  .2

 (الصورة يسار هي مثال هلذه احلالة). شخص الضوء

 

 إستخدام أدوات حجب الوهج عند الضرورة 

جيب أختيار  أدوات ججب الوهج مثل أبواب حجب الوهج  فعندها  30°عند اإلضظرار إلمالة اجلهاز بزوايا أعلى من 

Barn Doors  أو شرائح خلية النحلHoney comb louver   أو احلاجز املتقاطعcross baffle  

   
 أبواب حجب الوهج

Barn Doors 

 احلاجز املتقاطع

cross baffle 

 شرائح خلية النحل

Honey comb louver 
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مع الخط  30°الزاوية  لزيادة الراحة البصرية عند إمالة األجهزة أكثر منملحقات حجب الوهج أجهزة مع 

 العامودي.

 

 الزاوية المناسبة إلنارة الصور المعلقة على الجدران

 32°-28°إن الزاوية املثالية إلمالة جهاز اإلنارة تكون بني الزاوية 

لتجنب الوهج املنعكس حيث أنه يف كثري من احلاالت يكون هنالك لوح 

مواد اللوحة من مواد  ويف حاالت أخرى تكونزجاج يغطي اللوحة من ال

حيدث وهج منعكس من اللوحة إذا كان متت إمالة جهاز  عندهاالمعة ف

 .32°اإلنارة بزاوية أكثر من 

 حساب بعد جهاز بعدها يتم و  30°لذلك يتم إختيار زاوية ميالن مبقدار 

 

 
يحدث وهج منعكس عند امالة 

 30°السبوت اليت بزاوية أعلى من 

مضروبا باإلرتفاع  30°حيث يكون القانون هو ظل الزاوية  املناسب عن اللوحة حسب قانون املثلثات Dاإلنارة 

 اإلرتفاع العمودي ملنتصف اللوحة عن السقف: Aحيث  30D=A x tan° العمودي ملنتصف اللوحة عن السقف

امتار ويتم وضع منتصف الصورة يف منتصف اجلدار  3فمثال إلرتفاع غرفة 

سم  86يكون بعد جهاز اإلنارة املثايل تقريبا  A=1.5mاي عند 

 دون حدوث وهج منعكس. °30وعندها ميكن إمالة اجلهاز بزاوية 
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 عند التركيز على لوحات متعددة على الجدار Wallwasherإستخدام الوال واشر 

عند وجود لوحات كثرية يف اي معرض فإن أحسن طريقة لرتكيز اإلنارة عليها هي بإستخدام إستخدام الوال واشر 

Wallwasher .بدل من جهاز السبوت اليت 

 

 
 Wallwasher forللسكك  منري اجلدار استخدام أجهزة

Trak إلنارة صور متعددة 

 

 
  Wallwasherالغاصسة بالسقف  منري اجلداراستخدام أجهزة 

 إلنارة صور متعددة فوق بعضها البعض على كامل اجلدار
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 اإلنارة المخفية في الديكور

تستخدم اإلنارة املخفية يف التفاصيل املعمارية لتزيني هذه التفاصيل مثل السقف وإلنتاج إنارة غري مباشرة وهنالك 

 LEDوالليد  cold cathodeمصابيح عديدة تستخدم هلذا النوع ومن أمهها مصابيح الفورسنت والكولد كاثود 

ة إستخدامهما يف التفاصيل املنحنية حيث يصعب ويتميز النوعان األخريان بإمكاني  Xenonومصابيح الزينون 

 إستخدام مصباح الفلورسنت يف التفاصيل املنحنية مثل الدوائر.

 
 

ولتكون عملية التصميم ناجحة البد من اإلهتمام بأبعاد التفاصيل اليت ختفي هذه اإلنارة حىت يتم إنتاج إنارة بشكل 

الكورنيش ولن يكون هنالك إنعكاس كاف للحصول على إنارة غري مناسب وإال فإن الضوء سينحصر يف تزيني 

 مباشرة.

 ويف هذا الكتاب مت استخدام املصطلحات التالية

هو اجلزء الذي خيفي املنابع الضوئية النتاج انارة غري  الكورنيش:

 مبارشرة حبيث تكون املصابيح واجهزة اإلنارة خمفية بداخله.

حيمل املصابيح او اجهزة السطح الذي  هيقاعدة الكورنيش: 

 اإلنارة.

هي اجلزء الذي خيفي املنبع الضوئي ويكون  حافة الكورنيش:

 إرتفاعه مساو او اكرب بقليل من املنبع الضوئي.

هو السطح الذي يعكس الضوء من السطح العاكس للضوء:

الكورنيش وقد يكون هذا السطح هو السقف او احد اجلدران او 

العاكس يف الصورة يسار هو  االرضية ونالحظ ان السطح

 االرضية.
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 األبعاد المناسبة للكورنيش 

ختتلف االبعاد حسب رغبة املصمم بإنتشار االنارة يف املكان وميكن إستخدام برامج كومبيوتر ملعرفة كمية اإلنارة املنتشرة 

التالية حىت يتم إنتشار الضوء وإنعاكسه بشكل كاف ليعطي عن طريق الكورنيش وينصح أن التقل االبعاد عن االبعاد 

انارة غري مباشرة اما اذا كانت االبعاد اقل من االبعاد املذكورة فتعرب االنارة ديكورية وليس انارة غري مباشرة حيث يكون 

 انعكاس الضوء قليل جدا وال يساهم يف االنارة العامة.

جيب أن اليقل عن  اكساإلرتفاع بين حافة الكورنيش والسطح الع

 ملم. 150

جيب أن تكون اكرب بقليل من ارتفاع املصباح (  إرتفاع حافة الكورنيش

 ملم يف حالة مصباح الفلورسنت) 100

ملم ملصابيح  200ينصح ان ال تقل عن  عرض قاعدة الكورنيش

 الفلورسنت.

بيح االبعاد املذكورة سابقا هي االبعاد الدنيا لالنارة الغري مباشرة ملصا

الفلورسنت وميكن ان تكون اقل من هذه االبعاد بقليل للمصابيح 

 او الزينون. LEDالصغرية جدا مثل مصابيح الليد 

 

 

عند وضع املنبع الضوئي او جهاز اإلنارة بالقرب من حافة الكورنيش فإن 

إنتشار الضوء سيكون قليل والسبب هو ان حافة الكورنيش سوف تقلل 

  من إنتشار الضوء.
وإلنتشار الضوء بطريقة افضل فإنه ينصح بوضح املنبع الضوئي بعيدا عن 

حافة الكورنيش حىت يتم انتشار الضوء بشكل كاف على سطح اإلنعكاس  

  كما يف الشكل التايل.
 

عند وضع املنبع الضوئي او جهاز اإلنارة 

بالقرب من حافة الكورنيش فإن إنتشار 

افة الضوء سيكون قليل والسبب هو ان ح

 الكورنيش سوف تقلل من إنتشار الضوء.
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وإلنتشار الضوء بطريقة افضل فإنه ينصح 

بوضح املنبع الضوئي بعيدا عن حافة 

الكورنيش حىت يتم انتشار الضوء بشكل  

كاف على سطح اإلنعكاس كما يف 

 الشكل التايل.
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 الديكورية (التزيينية)اإلنارة اجهزة  

الديكورية ( العنصر الثالث من اسس تصميم االنارة) وتنقسم هذه االجهزة من حيث  تستخدم هذه االجهزة لالنارة

 التعليق اىل انواع امهها

 املتدلية من السقف/االجهزة املعلقة يف السقف  .1

 االجهزة املعلقة على احلائط .2

 االجهزة حرة التعليق (موضوعة على الطاولة او االرضية) .3

 ف بعض امثلة االجهزة المتدلية من السق

 louisااليطالية وشركة لويس بولسن  Artemideكثري من االمثلة يف الصور التالية ماخوذة من شركة ارمتيدي 

poulsen الدمناركية 
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 بعض االحهزة المعلقة على الحائط
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 بعض االجهزة حرة التعليق
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  االجهزة الديكوريةاالنارة العامة و 

ديكوري يعطي  اليف االنارة العامة واالنارة الديكورية معا وذلك اذا كان اجلهاز  االجهزة الديكوريةقد تستخدم بعض 

احلالة قد ينتج اجلهاز الديكوري وهج زائد لذلك حيب اخذ احليطة واحلذر عند  كمية كافية من الضوء ويف هذه

استخدام جهاز ديكوري لالنارة العامة حىت اليكون مصدرا للوهج وهلذا السبب يفضل العديد من مصممي االنارة 

هذه احلالة جيب  ويف باختيار جهاز ديكوري له نصوع مناسب اليسبب الوهج ويتم وضع اجهزة اخرى لالنارة العامة

 ان يكون التباين ظاهر بني جهاز االنارة الديكوري وايطه كما يف االمثلة التالية على يسار الصفحة.

االنارة العامة عالية واليوجد تباين كاف الظهار النور 
 الصادر من جهاز االنارة وبالتالي تقل جاذبية الجهاز

يوجد تباين كاف الظهار النور الصادر من جهاز 
 مما يجعله اكثر جاذبية النارةا
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 واالجهزة الديكورية االنارة المركزة
بعكس االنارة العامة فان االنارة املركزة تكون موجهة على عنصر ادد 
وبذلك فهي التنتشر يف املكان مثل االنارة العامة لذلك اذا مت توجيه 

اجلهاز الديكوري فلن يؤثر على اجلهاز بشكل عام االنارة املركزة بعيدا عن 
و باعتبار ان عني االنسان تشاهد النصوع العايل اوالو، فيجب على 

املصمم ان حيدد توزيع سطوع االجسام حسب امهيتها فاذا كان اجلهاز 
الديكوري اهم من صورة حائطية عليها انارة مركزة  فيجب ان يكون 

ا اذا كانت الصورة اهم فيجب ان يكون سطوع اجلهاز الديكوري اعلى ام
 السطوع عليها اعلى مثل الصورة اجلانبية

 

وبشكل عام فانه جيب توجيه اجهزة االنارة املركزة بعيدا عن االجهزة 
الديكورية اال يف حالة حاجة املصمم لزيادة بريق الضوء وهنا جيب ان منيز 

 بني نوعني من اجهزة االنارة الديكورية ومها
(اجلهاز االعلى  ديكورياثر ضوئي  ضوء خافت او تصدر اجهزة .1

 يف الصورة اجلانبية)
اجلهاز  (الكريستال) عن طريق مادتا بريق الضوء ظهراجهزة ت .2

 .االسفل يف الصورة اجلانبية
فاذا كان اجلهاز الديكوري من النوع الذي يصدر ضوء خافت او اثر 

اجلهاز الديكوري او ضوئي فيجب عدم توجيه االنارة املركزة على على 
 بالقرب منه حىت الخيتفي اثر هذا اجلهاز.

اما اذا كان اجلهاز من النور الذي له مادة تظهر بريق الضوء حيث تلمع 
املادة وتعكس اشعة الشمس بطريقة ملفته لالنتباه مثل مادة الكريستال 
 فانه يتم احياننا توجيه االنارة املركزة على احجار الكريستال وقد تكون
االنارة املركزة بداخل اجلهاز (من ضمن اجلهاز ) او خارجه حيث يتم 

 حتريك االجهزة باجتاه االحجار 
وتظهر الصورة اجلانبية ثريا كبرية (قطعة جنف) من ضمنها انارة مركزة 

 الظهار بريق الكريستال.

 

 

 
اما يف الصورة اجلانبية فقد مت توجيه االنارة املركزة من اجهزة من شركة ايركو 

ERCO   مركبة خارج قطعة الكريستال الكبرية من سواروفيزكي
Swarovski  (اوزبكستان) طشقنديف مشروع قصر املؤمترات الدولية يف 

Palace of International Forums 
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اجهزة انارة مركبة خارج قطعة الكريستال  يف الصورة املقابلة مثال آخر على
وموجهة على قطعة الكريستال لتظهر بريق الضوء وملعانه من قطعة 

 الكريستال.
 اجهزة االنارة يف اعلى ميني الصورة اجلانبية.

 
  إستخدام الجهاز الديكوري لالنارة المركزة

مركزة مع يف بعض احلاالت يكون اجلهاز الديكوري املستخدم ينتج انارة 
االنارة الديكورية يف نفس الوقت وكثريا ماتستخدم هذه الطريقة فوق 

 طاوالت الطعام يف املطاعم واملنازل (شاهد الصور اجلانبية).
 

 
  

 

 
 ؟الجهاز الديكوريهو الشخص المناسب الختيار  من

جيب ان يتم اختيار هذا اجلهاز من قبل نارة الديكوري قسم من املفروشات يف االماكن الداخلية لذلك جهاز االيعترب 
املصمم الداخلي او من قبل مصمم االنارة بالتنسيق مع املصمم الداخلي وعلى مصمم االنارة مراعاة نسب تباين 

 السطوع حىت يظهر اجلهاز الديكوري بشكل جذاب وملفت للنظر.
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 السادسالفصل 
 تصميم املنازل واالماكن السكنية-تطبيقات االنارة
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 إنارة االماكن السكنية واملنازل -تطبيقات االنارة

هنالك العديد من االخطاء املتبعة يف اختار انواع االنارة للمنازل وسيتم ذكر اكثرها شيوعا ليتم تداركها 
 عند عملية اختيار وتصميم االنارة.

 .وضع اجهزة غاطسة في السقف (تسمى سبوت اليت) في كل مكان 
ر االخطاء شيوعا حبيث يعتقد الكثري من الناس بان اسهل طريقة للحصول على النوع هو اكث يعترب هذا

انارة هو وضع اجهزة االنارة مبسافات اددة يف الغرفة للحصول على كمية كافية متساوية من االنارة يف  
جودة كل مكان مما يقلل من جودة االنارة وجيعل املكان يبدوا كئيبا والنتيجة استهالك الكهرباء عايل مع 

 سيئة لالنارة. 

 

 
 سقف مليء باالجهزة الغاطسة
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  (سبوت اليت) في الحمام .وضع جهاز انارة له حزمة ضيقة 
يعترب هذا ايضا من االخطاء الشائعة املتكررة والذي يؤدي اىل  تشكل ظالل قوية ناجتة من جهاز االنارة 

مركب يف السقف وتزيد شدة الظالل عند وضع اليد على الوجه للتنظيف او احلالقة او لوضع املكياج 
 بالنسبة للسيدات مما يعيق الرؤيا اجليدة . 

  
 ناتجة من وضع جهاز بالسقف (سبوت اليت)تشكل الظالل تحت العين 

   .إستخدام إنارة متساوية في جميع االماكن والغرف بغض النظر عن النشاط 
إن إمهال النشاط له تاثريات سلبية على كمية ونوعية االنارة فغرفة النوم مثال حتتاج اىل انارة قليلة بينما 

وكثري من املستخدمني يضع عدد كبري من اجهزة االنارة جبميع الغرف بغض حيتاج املطبخ اىل انارة عالية 
 النظر عن النشاط.

 .عدم استخدام انارة مركزة على االشياء الثمينة الظهارها بشكل جذاب 
إستخدام انارة متساوية يف مجيع  احناء الغرفة جيعل االنارة كئيبة ومملة ، للتخلص من هذه احلالة جيب 

ة تركز االنارة على االشياء الثمينة واللوحات الفنية والصور وسيتم الشرح يف القسم وضع اجهزة خاص
 الثاين.

 
الصور فوق االسرة اليوجد عليها انارة مركزة مما 

 يجعلها عديمة القيمة
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 .استخدام اجهزة تسبب الوهج مما يجعل االنارة غير مريحة اطالقا 
إطار وبداخله مصباح (ملبة) هلوجني وهي تسبب الوهج مما ينتشر بالسوق بشكل كبري اجهزة انارة هلا 

 جيعلها مزعجة وغري مرحية.

 

 
 جهاز إنارة يسبب الوهج

 

 .المبالغة في استخدام االجهزة اإلنارة الديكورية 
يضع العديد من االشخاص احجام كبرية من االجهزة الديكورية  او اجهزة ديكورية باعداد كبرية واحياننا 
اخرى اجهزة ديكورية هلا انارة قوية جدا، ظنا منهم بان هذه االجهزة جتعل االنارة جذابة وهي بالعكس 

 متاما تكون مزعجة وجتعل االنارة كئيبة باملكان. 

  
نجفة شديدة االنارة تزيد من عدم الراحة وتجعل  تجعل االنارة سيئةنجفات كبيرة 

 االنارة سيئة
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 طرق اختيار انواع اإلنارة
 االنواع الرئيسية الثالثعند عملية التصميم جيب اخذ مجيع انواع االنارة بعني االعتبار وهي  تنقسم اىل 

 التالية:

 اإلنارة العامة .1
 االنارة املركزة .2
 الديكوريةاالنارة  .3

 االنارة العامة
الغرض من هذا النوع هو وجود نور كاف ملمارسة النشاط املطلوب يف الغرفة وميكن حتقيق هذا النوع 

 بوجود اجهزة غاطسة يف السقف او مركبة على اجلدار او بوجود انارة خمفية.

 

 االنارة المركزة
الفنية والصور والنباتات حيث جيب ان  وهذا النوع مهم جدا الظهار مجالية التحف الثمينة واللوحات

 تكون االنارة على هذه االشياء اقوى خبمس اضعاف االنارة العامة حىت تظهر بشكل جذاب.

 
االنارة المركزة تجعل العناصر 

 جذابة
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 االنارة الديكورية
 االجهزة الديكورية هلا نوعني 

 أجهزة ديكورية هلا منظر مجيل مثل النجفات. .1
 أجهزة ديكورية تعطي اثر ضوئي مجيل.  .2

ويعترب هذا النوع مهم ولكن  جبب عدم املبالغة فيه فالغرض من االنارة الديكورية هو اظهار مجالية 
 الضوء مثل بريق الضوء او ملعان الضوء على قطع من الكريستال.

  
 أجهزة ديكورية لها منظر جميل

أجهزة ديكورية تعطي اثر ضوئي 
 جميل

 

ليس الغرض من االنارة الديكورية ان تعطي انارة عامة  للمكان ولكن الغرض منها هو اظهار مجالية 
 اجلهاز او مجال الضوء او االثنان معا 

جيب االنتباه عند استخدام أجهزة ديكورية ذات اثر ضوئي مجيل(مثل الصورة الثانية أعاله) بان االنارة 
 فان االثر الضوئي لن يكون ظاهرا.حول اجلهاز جيب ان تكون ضعيفة واال 
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 تطبيقات

 االستقبالغرفة 
لذلك حيب االهتمام بتصميم االنارة فيها  صاالت االستقبال العنوان الرئيسي جلمال وجذابية البيتتعترب 

بشكل كبري، ويعترب النشاط الرئيسي يف هذه الغرفة هو استقبال الزوار من الضيوف واالهل واالصدقاء 
وحسب نوعية الزيارة فقد تكون رمسية او غري رمسية لذلك جيب ان حتتوي هذه الغرفة على انواع عديدة 

 يث يسهل عملية اختيار نوع االنارة املطلوبة وشدتا.من االنارة ونظام حتكم باالنارة حب

فعند وجود زيارة رمسية ستحتاج اىل انارة هادئة  ومعتدلة من حيث شدة االنارة وتكون االنارة الديكورية 
 .مضيئة

اما اذا كان الزيارة غري رمسية فقد حتتاج اىل انارة عالية ورمبا التكون هنالك حاجة لتشغيل االنارة 
 ية.الديكور 

 جيب ان تتوفر االنواع الثالثة من االنارة يف غرفة االستقبال

 اإلنارة العامة .1
 االنارة املركزة .2
 االنارة الديكورية .3

قد تكون مباشرة عن طريق وجود اجهزة تسمى داون اليت (معروفة باسم سبوت اليت)  االنارة العامة
 او انارة غري مباشرة مثل األجهزة املخفية يف الديكور.

  
 إنارة عامة مخفية بالسقف انارة عامة باستخدام الدوان اليت
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تكون على الصور وعلى االشياء الثمينة مثل التحف الثمينة واللوحات الفنية والصور  االنارة المركزة
 والورود وبدون وجود هذه االنارة تبدو هذه االشياء باهتة وغري ملفتة للنظر.

  

  
نفس مستوى االنارة في كامل  الصورة والمزهرية عليها

 الغرفة
الصورة والمزهرية عليها مستوى انارة اكثر بخمس 
 اضعاف من االنارة العامة بالغرفة مما يجعلها جذابة

جيب ان تكون االنارة املركزة مخس اضعاف االنارة العامة وجيب ان تستخدم اجهزة هلا زاوية مناسبة 
هزة املستخدمة يف االنارة املركزة عادة تكون زاويتها ضيقة  حلجم القطقة كما سيتم شرحه الحقا.االج

درجة بعكس اجهزة االنارة العامة اليت تكون زاويتها عريضة وهلا  30درجات و 10وتكون زاويتها بني 
 درجة 40زاوية اكرب من 
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الضوء الناتج من جهاز 

 انارة مركزة
الضوء الناتج من جهاز 

 انارة عامة
يتم إختيارها يف صالة االستقبال حبيث تتناسب مع ارتفاع السقف لذلك جيب جتنب اإلنارة الديكورية 

وضع احجام كبرية جدا كما هو شائع يف بعض احلاالت وميكن ان توضع بالسقف او تكون انارة 
 جدارية.

نسيق مع املصمم جيب ان تتناسق االنارة الديكورية مع االثاث والتصميم الداخلي للمكان ويفضل الت
 الداخلي ان وجد.

االنارة الديكورية هي انارة تزيينية لذلك جيب ان ال تغطي شدتا او حجمها على العناصر املهمة من 
 التحف والصور وغريها يف الغرفة.

  

 انارة عامة ومركزة بدون انارة ديكورية
االنارة الديكورية يجب ان تتناسق مع حجم الغرفة 

 رؤية العناصر المهمة بالغرفة ويجب ان التعيق
 

يفضل ان يكون ذكي وسهل االستخدام ويفضل ان تتم برجمته بطريقة سهلة نظام التحكم باالنارة 
حبيث ميكن للمستخدم إستدعاء املشهد املناسب للجلسة املناسبة بضغطة زر واحدة.ويفضل ان تكون 
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املخفية ان وجدت قابلة لإلعتام حبيث يستطيع املستخدم مجيع  اجهزة االنارة بذه الغرفة مبا فيها االنارة 
 ختفيف شدتا حسب احلاجة.

   
لوحة مفاتيح الكترونية مرتبطة بنظام تحكم ذكي الستدعاء 

 المشهد المناسب بالضغط على الزر المناسب
لوحة تحكم الكترونية تعمل باللمس ويمكن استدعاء المشهد 

 الغرفةالمناسب بالضغط على صورة مشهد 

 المعيشةغرفة 
يتنوع النشاط بغرفة املعيشة من اجللوس مع االهل اىل القراءة والكتابة ومشاهدة التلفاز وغري ذلك من 

 االنشطة اليومية لألسرة.

ختتلف شدة االنارة املطلوبة يف غرفة املعيشة حسب النشطا فبينما تتطلب القراءة اىل شدة عالية فان 
شدة ضعيفة لالنارة لذلك يفضل ان تكون مجيع اجهزة االنارة قابلة لإلعتمام مشاهدة التلفاز تتطلب 

 حبيث ميكن للمستخدم ختييف شدة االنارة حسب احلاجة.

ينصح بان يكون هنالك انارة عامة لالنشطة املختلفة يف هذه الغرفة وانارة مركزة على التحف واللوحات 
 هذه الغرفة من وجودها يف صالة االستقبال. الفنية وتبقى االنارة الديكورية اقل امهية يف

نظام التحكم باالنارة مهم جدا ولذلك الختالف متطلبات االنارة باختالف النشاط يف هذه الغرفة 
 ويفضل بان يكون نظام حتكم ذكي.
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 إنارة مركزة على الصور وانارة عامة في غرفة معيشة

 

 المكياج-غرفة المالبس -الحمام
الشائع يف هذه االماكن هو وجود انارة غاطسة بالسقف داون اليت وتعرف باملصطلح ان اخلطاء 

الشائع (سبوت اليت) جبانب املرآة وهذا يسبب ظالل كبرية وتزيد هذه الظالل عند وضع اليد على 
  الوجه حبيث تعيق الرؤية الفعالة.

فهي اليت يكون الرتكيز فيها  دون ظاللحاجة اىل شدة انارة عالية ب وتعترب هذه املنطقة هي أكثر املناطق 
ولتجنب الظالل ينصح وضع انارة جانبية على جانب املرآة او فوق املرآة  على إيضاح الصورة باملرآة

 حبيث يايت الضوء من مجيع االجتاهات وخيفف الظالل حتت العيون واالنف وعند وضع اليد على الوجه.

ارة ديكورية مناسبة هلذه املنطقة. وإذا وجدت لوحة فنية او بالنسبة ملنطقة مغاسل الضيوف ميكن وضع ان
 عنصر مهم فيمكن وضع انارة مركزة عليه.
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 المطبخ 
يتطلب النشاط باملطبخ اىل انارة عالية وذلك يف حاالت حتضري الطعام او تنظيف الصحون ويتم ذلك 

على مناطق العمل متل منطقة  بوضع انارة عامة ميكن ان تكون غاطسة يف السقف وجيب تركيز االنارة
ينصح ايضا بوضع انارة املنضدة (الكاونرت) لذلك ينصح بوضع انارة حتت اخلزائن تضيء هذه املنطقة و 

 خمفية فوق اخلزائن فهي تزيد االنارة العامة وتقلل الظالل وحتسن من شكل االنارة باملطبخ.

  
 االنارة تحت الخزائن تزيل الظالل وتحسن من الرؤية الخزائنانارة عامة ومركزة بدون انارة إضافية تحت 

 
 

 انارة فوق الخزائن تزيد االنارة العامة وتقلل من الظالل وتحسن من شكل االنارة بالمطبخ
 

إذا احتوى املطبخ على طاولة طعام فينصح بوضع إنارة مركزة عليها تكون متدلية من السقف او غاطسة 
 فيه كذلك ميكن وضع انارة مركزة على اي عنصر اخر مهم يف املطبخ. 
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 من إنارة غاطسة او متدلية إنارة مركزة على طاولة الطعام

 غرفة الطعام
الطعام قد تكون غاطسة او متدلية واذا مت اختيارها متدلية جيب ان يكون ينصح بوضع انارة فوق طاولة 

شكلها ديكوري مناسب لغرفة الطعام حبيث تكون انارة ديكورية ومركزة يف نفس الوقت. وميكن ان 
حتتوي غرفة الطعام على انارة عامة خمفية بالديكور اذا كان تصميم السقف يسمح بوضع انارة خمفية فيه  

 ايضا بوضع انارة مركزة على اللوحات الفنية والتحف ان وجدت.كما ينصح 

 اذا كانت غرفة الطعام كبرية ميكن وضع انارة ديكورية جدارية تكون متناسقة مع االثاث.

  
إنارة متدلية على الطاولة وجدارية على 

 الحائط
لكن عدم وجود انارة مركزة يجعل الزهور 

 واللوحات الفنية تبدوا باهتة

إنارة متدلية مركزة على 
 الطاولةس
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 غرفة النوم
ختتلف متطلبات االنارة يف غرف النوم من انارة هادئة وخفيفة قبل النوم اىل انارة اعلى وذلك يف حال 
القراءة لذلك ينصح بان يكون هنالك مستويات متعددة من االنارة العامة اهلادئة اليت ميكن احلصول 

السقف او انارة غري مباشرة من أجهزة إنارة ديكورية وتعطي نور هاديء تسمى عليها من انارة خمفية يف 
 ) وقد تكون على الطاولة او اجلدار او على عامود.lamp shadeالمب شيد وتعين مبظلة املصباح (

توضع االنارة املركزة على اللوحات الفنية والتحف وجيب ان تكون مجيع انواع االنارة قابلة لالعتام حىت 
 مكن املستخدم من اختيار شدة االنارة املطلوبة يت

  
   إنارة الالمب شيد على طرفي السرير إنارة غير مباشرة مخفية في الجدار 

 
 

  
 اللوحات الفنية تحتاج الى انارة مركزة
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 الموزع والممرات والدرج
هذه الفراغات اىل إنارة عالية يكون النشاط يف هذه الفراغات هو العبور من مكان الخر لذلك ال حتتاج 

وإمنا إنارة قليلة ختتلف تصميم االنارة هلذه االماكن حبسب حجم املمر فاذا كان املمر كبري وله سقف 
 مضاعف االرتفاع مثل مدخل بعض الفلل فينصح بوضع جنفة كبرية ديكورية يف منتصف السقف .

سقف او عن طريق اجهزة جدارية تعطي انارة ميكن ان تتم انارة هذه الفراغات بانارة غري مباشرة بال
 للسقف (كشافات) وميكن ان تكون هذه الكشافات غاطسة باجلدار وتنري السقف.

  
   إنارة غير مباشرة من كشافات توضع على الجدار

 

  
 جهاز انارة غاطس بالجدار النارة السقف إنارة غير مباشرة من كشافات غاطسة بالجدار
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الفراغات حتتوي على لوحات فنية لذلك ينصح بوضع انارة مركزة على هذه اللوحات الفنية بعض هذه 
 او القطع الديكورية.

  
 االنارة المركزة على اللوحات الفنية في الممرات ومدخل المنزل

 

الطريقة ميكن ان تتم انارة املمرات والدرج بانارة توضع على اجلدار النارة االرضية ويف حال اختيار هذه 
جيب ان يتم اختيار اجهزة انارة التعطي حرارة لكي ال حترق يد االطفال ال�ا تكون منخفضة جدا 

 وقريبة من ايديهم.

 

  
 إنارة غاطسة في الجدار تنير االرضية أو الدرج
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 أختيار أجهزة االنارة
نصائح عامة ولكنها ال تغين هذه النصائح عن استشارة مهندس متخصص يف تصميم االنارة وتبقى 

 مهمة جدا لتدارك بعض االخطاء الشائعة.

 جهاز الداون اليت -اجهزة االنارة العامة
يطلق اسم سبوت اليت وهو اسم شائع ولكنه غري دقيق واملصطح الصائب هو داون اليت الن له 

كت فلورسنت انتشار عريض للضوء وتعتري اجهزة الداون اليت اليت تستخدم مصابيح اهلالوجني والكومبا 
 ).LED(الفلورسنت املدمج) ويف الفرتة االخرية انتشرت مصابيح جديدة امسها ليد (

إن اهم ميزة الجهزة الداون اليت اجليدة هو وجود عاكس مينع الوهج وجيعل منظر النور يف اجلهاز خمفي 
ة الرديئة واليت ليس هلا وغري ظاهر وبذلك تكون مرحية للعني وجتعل انارة املكان جيدة باملقارنة مع االجهز 

 عاكس.
 

 
  

أهم ميزات العاكس انه يخفي المصباح 
 (اللمبة) ويمنع الوهج

أجهزة إنارة بدون عاكس (غير مريحة  أجهز إنارة لها عاكس لتمنع الوهج
 للنظر النها تسبب الوهج)

 
انارة وذلك بسبب عدم تنتشر االجهزة اليت ليس هلا عاكس بشكل كبري يف احملالت اليت تبيع اجهزة 

 والباعة مبواصفات االجهزة اجليدة لالنارة.  معرفة اغلب الزبائن
إن االجهزة اليت هلا عاكس تقلل او متنع الوهج وجتعل املكان مرحيا بل واكثر من ذلك فهي تساهم 

 بشكل كبري مبظهر انارة جذاب وباملقابل فان االجهزة اليت ليس هلا عاكس تسبب وهج وتسبب تشوه
لالنارة بالغرفة فهي تبدوا اكثر نصوعا من اللوحات الفنية والتحف وبالتايل فان رؤية هذه العناصر املهمة 

 لن تكون واضحة بالشكل املطلوب. 
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 لها عاكس  أجهزة إنارة مريحة

 (ال تسبب الوهج) 
 أجهز إنارة غير مريحة بدون عاكس 

 (تسبب الوهج)
 

  

 لها عاكس  أجهزة إنارة مريحة
 (ال تسبب الوهج) 

 أجهز إنارة غير مريحة بدون عاكس 
 (تسبب الوهج)
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 )LEDأجهزة لمبات الفلورسنت واليد ( -اجهزة االنارة العامة 
تتمري املصابيح (اللمبات) مبيزة تسمى ميزة إظهار االلوان احلقيقية باملقارنة مع ضوء الشمس الطبيعي 

% باملقارنة مع ضوء 100اي ا�ا تظهر االلوان بنسبة  100إظهار االلوان فمصابيح اهلالوحني هلا ميزة 
الشمس ولكن املصابيح االخرى هلا قيم خمتلفة ختتلف باختالف جودة الصناعة فمصابيح الفلورسنت 

% لذلك ال ينصح باخذ النوع الرديء والذي يظهر االلوان بصورة رديئة  80-60متواجدة بقيم من 
 %.80% بل ينصح باخذ النوع الذي ال يقل عن 60الشمس مثل  باملقارنة مع ضوء

  
االلوان تظهر اكثر طبيعية باستخدام مصابيح 

 %80لها معامل اظهار الوان 
االلوان التظهر طبيعية باستخدام مصابيح لها معامل 

 %60اظهار الوان 
مصفر او ابيض عادي او وهنالك خاصية اخرى وهي خاصية لون الضوء فقد يكون لون الضوء ابيض 

ابيض مزرق ويتم اختيار اللون املناسب حسب الرغبة وهنالك رقم درجة حرارة اللون يعرب عنه بالكالفن 
كالفن   4000هو لون ابيض مصفر بينما يكون اللون االبيض العادي  3200ويعترب الرقم اقل من 

 لوان مع قيمها.يكون ابيض مزرق والشكل التايل يبني فروقات اال 4000واكرب من 

   
لون ابيض مزرق له درجة 

 كالفن  6500
لون ابيض عادي له درجة 

 كالفن  4000
لون ابيض مصفر له درجة 

 كالفن  3000
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هنالك رقم (كود) يكتب على ملبات الفلورسنت والفلورسنت املدمج ويوضح هذا الرقم معامل خاصية 
ويكتب بعد استطاعة  XYYاظهار االلوان ولون الوضوء ويكون هذا الكود مكون من ثالث ارقام 

 اجلهاز بالوات.

 10عن معامل خاصية اظهار االلوان بعد ضربه بالرقم  Xيعرب احلد االول 

 100عن لون الضوء بعد ضربه بالرقم YY يعرب احلد الثاين والثالث  بينما

  3000% وان لون الضوء هو 80فيعين ان خاصية اظهار االلوان  830فلو فرضنا ان الكود هو 
الن معامل اظهار اللون مهم جدا بينما  8كالفن وطبعا الينصح باخذ اي مصباح يبدأ باقل من الرقم 

 حسب الرغبة ويبني الشكل التايل هذا الكود واين يوجد على املصابيح.درجة حرارة اللون تعتري 

 
  840الرقم هو 

 %80ويعني ان خاصية اظهار اللون هي  8الرقم االول هو 
 4000ويعني ان درجة حرارة اللون هي  40الرقم الثاني هو 

 لون الضوء هو ابيض عادي 

فيجب ان تكون ابعاد الكورنيش او الكوف على  عند استخدام جهاز الفلورسنت يف االنارة املخفية
سم فان االنارة لن تنتشر بشكل جيعها تنري الغرفة  15سم او اكثر وإذا كانت اقل من  15االقل  

   ).LEDوميكن ان يكون هذا االرتفاع اقل يف حال استخدام مصابيح اصغر مثل مصابيح الليد (

 

 يجب مراعاة ابعاد الكوف لالنارة المخفية
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 جهاز السبوت اليت-اجهزة االنارة المركزة
تسمى هذه االجهزة سبوت اليت وذلك الن هلا حزمة ضيقة  وتستخدم لالنارة املركزة بعكس احهزة 

 الداون اليت اليت تستخدم لالنارة العامة.

خمفي هنالك انواع عديدة من هذه االجهزة فمنها ما هو غاطس بالسقف مثل الداون اليت وميزته بانه 
 درجة فقط. 30بالسقف ولكن من مساؤه بانه ادد احلركه فهو مييل بزاوية 

أما النوع الثاين فهو ظاهر وقد يكون متحرك على سكة تكون غاطسة بالسقف وميكن امالته بردجات 
 اكرب مما جيعل حر احلركة وهذا النوع يعترب مالئم اكثر يف حال تغيري مكان العنصر املراد تركيز االنارة

 عليه.  

  

  
جهاز انارة مركزة غاطس بالسقف يمكن 

 درجة 30امالته بحد اقصى بمقدار 
 جهاز انارة مركزة حر الحركة
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درجة وتدويرها بكافة االجتاهات كما  30اذا مت اخيار النوع االول فيجب التاكد بانه ميكن امالتها حىت 
 بالسقفجيب ان يكون هلا عاكس مينع الوهج وخيفي النور 

 
 جهاز انارة مركزة له عاكس يمنع الوهج 

 

 إختيار الحزمة المناسبة لالنارة المركزة

 أجهزة االنارة املركزة هلا انواع خمتلفة من احلزم الضوئية تقاس بالدرجات وهي كالتايل

 10°احلزمة الضيقة جدا تكون اقل من 

 20°و  10°احلزمة الضيقة تكون بني 

 30°و  20°احلزمة املتوسطة تكون بني 

 40°و  30°واحلزمة العريضة تكون بني 

ويتم اختيار احلزمة املناسبة حسب حجم العنصر املراد انارته وبعد هذا العنصر عن مصدر الضوء فمثال 
 لو كان العنصر صغري جدا فتكون احلزمة املناسبة هي احلزمة الضيقة جدا وملعرفة التوزيع الضوئي ميكن

 االستعانة باجلدول 

 التايل حيث يبني كل شكل على حجم الضوء عند بعد معني لكل حزمة 
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 درجات 10جهاز له حزمة ضويئة ضيقة  درجات 5جهاز له حزمة ضويئة ضيقة جدا 

  
 درجة 36جهاز له حزمة ضويئة عريضة  درجة 24جهاز له حزمة ضويئة متوسطة 

 

جدا نشاهد ان حجم الضوء املنتشر على بعد ثالثة امتار من مصدر فمثال من شكل احلزمة الضيقة 
سم. ويكون حجم احلزمة املتوسطة اليت  17سم اما على بعد مرتين فتكون هذه احلزمة  26الضوء هو 

 سم . 78درجة على بعد مرتين هو  24هلا زاوية 
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 ويلخص اجلدول التايل اهم االبعاد لالشكال السابقة:

 الضوء باالمتار بعد العنصر عن 
الحزمة 
 الضوئية

1 1.5 2 2.5 3 

 سم 26 سم 22 سم 17 سم 13 سم 9 درجات 5

 سم 51 سم 43 سم 34 سم 26 سم 17 درجات 10

 سم 118 سم 98 سم 78 سم 59 سم 39 درجة 24

 سم 187 سم 156 سم 125 سم 93 سم 62 درجة 36

 

 طاولةمثال على االنارة المركزة لجسم على االرض او على 

سم  موضوع على االرضية وجهاز االنارة موضوع بالسقف  25إذا فرضنا ان هنالك عنصر صغري حبجم 
 5الذي له ارتفاع ثالثة امتار فنالحظ من اجلدول السابق ان اقرب حزمة ضوئية هي اليت له زاوية مبقدار 

ما يكون هلذه الدرجة  درجات فعندها ميكن اختيار جهاز له حزمة ضوئية مبقدرا مخس درجات او اقرب
 وميكن وضع اجلهاز فوق العنصر مباشرة او يبعد عنه مبقدار مرت واحد ال اكثر.

 
  5°عنصر صغير تمت انارته بحزمة ضيقة جدا 

 

سم وجهاز  75سم  موضوع على طاولة ارتفاعها  25ولو فرضنا ان هذا العنصر الصغري الذي حجمه 
م فيكون بعد اجلهاز عن العنصر هو مرتان وذلك لسبب ان  2.75االنارة موضوع على سقف ارتفاعه 
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درجات طبعا هذه  10و 5العنصر موضوع على الطاولة فنجد من اجلدول التايل ان اقرب بني 
 احلسابات تقريبة وليس بالضرورة ان تكون دقيقة وامنا تكون اقرب ما يكون.

  
  5°عنصر صغير على طاولة تمت انارته بحزمة ضيقة جدا 

 

 مثال على االنارة المركزة للوحة فنية او صورة على الحائط

 عند وضع انارة مركزة على احلائط جيب االنتباه اىل املالحظات التالية

حيب ان يكون بعد اجلهاز عن اجلدار هو نصف بعد منتصف الصورة عن السقف حىت يتم التوزيع   •
 اجليد للضوء واال فان الضوء لن يتوزع بشكل جيد.

  
 توزيع جيد للضوء توزيع غير جيد للضوء
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 يجب ان يكون بعد الجهاز عن الجدار هو نصف بعد ارتفاع الصورة عن السقف حتى يتم التوزيع الجيد للضوء

سم فيكون البعد املقرتح جلهاز االنارة عن اجلدار هو  150لوكان بعد منتصف الصورة عن اجلدار هو 
 75امتار ينصح ان يكون بعد اجلهاز عن اجلدار من  3الرتفاعات الغرف حبدود سم وبشكل عام  75

 سم. 85سم اىل 

جيب ان يتم اختيار حزمة ضوئية مناسبة حلجم الصورة او اللوحة الفنية وميكن االستعانة باجلدول  •
 السابق.

  
 سم 30حزمة ضيقة جدا لصورة صغيرة جدا  سم 120حزمة متوسطة لصورة كبيرة 

 
جيب ان تكون شدة االنارة املركزة مخس اضعاف االنارة العامة وتعترب احسن طريقة الختيار اجهزة  •

االنارة املناسبة هي استخدام برامج حسابات االنارة لذلك ينصح باالستعانة مبصمم انارة او 
ة مع اختيار االستعانة خبربات شركات االنارة حىت تتم اختيار احلزمة املناسبة وشدة االنارة املناسب

 استطاعة اجلهاز (الوات) الذي حيقق انارة عامة وانارة مركزة جيدة ومناسبة للتطبيق املناسب.
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 ملخص الهم النصائح العامة
االستقبال حتتاج انارة خمتلفة عن املطبخ او غرفة غرفة ينصح باستخدام انارة حسب النشاط ف .1

 املعيشة.
 ام االنارة املناسبةينصح بالتقليل من الظالل باحلمام باستخد .2

 

ينصح باستخدام االنارة املركزة الظهار العناصر املهمة من التحف  .3
 واللوحات الفنية بطريقة جذابة.

 

 
ينصح باستخدام اجهزة انارة هلا عاكس لكي متنع الوهج وجتعل االنارة  .4

 مرحية.
 

ينصح باستخدام نظام حتكم ذكي حىت يتم التحكم مبشهد االنارة  .5
 حسب االستخدام. املناسب

 
ينصح باستخدام مصابيح االنارة اليت تظهر االلوان بشكل جيد  .6

  %80واالبتعاد عن املصابيح اليت هلا معامل اظهار الوان اقل من 
إستخدام احلزمة الضوئية املناسبة لالنارة املركزة حسب حجم العنصر  .7

 املراد انارته وبعد العنصر عن جهاز االنارة
 

شركات متخصصة او مصممي اضاءة فهم لديهم اخلربة إستشارة  .8
 ويستعنون بادوات كثري منها برامج الكومبيوتر احلديثة.

 
 مع متنايت لكم بالتوفيق

25-7-2012 
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	أما معظم المعماريين يهتم بالإنارة الديكورية ويترك الإنارة العامة لمهندس الكهرباء ويبقى العنصر الثاني مهمل مع أني اجده لايقل اهمية عن اي من النوعين الأخرين بل أني في الحقيقة أراه هو الأهم في العديد من الحالات وسنرى اهمية كل نوع وكيف يمكن الجمع بين جميع...
	الإنارة العامة Ambient lighting
	هذا النوع من الإنارة يكون الغرض الأساسي منه هو إيجاد ضوء مناسب في المكان لجعل الناس ترى الأشياء والاجسام والاماكن لأننا لانرى الأشياء في الظلام أو نرها بدون أي تفاصيل.
	أنواع الانارة
	كما رأينا في الفصل الاول فإن انواع الانارة هي
	 مباشرة
	 غير مباشرة
	 مختلطة (مباشرة وغير مباشرة)
	الإنارة المباشرة direct Lighting))
	إن الانارة المباشرة يتم الحصول عليها بأبسط الطرق بوضع اجهزة تعطي ضوء مباشر مثل الاجهزة التي توضع بالسقف سوءا غاطسة او معلقة وتسمى الدوان لايت Downlight كما في المثالين التاليين:
	ويوجد نوعين من الانارة المباشرة وهما
	 الانارة المباشرة الموجهة
	 الانارة المباشرة المنتشرة
	ويعتمد نوع الانارة حسب نوع الجهاز فالاجهزة التي لها عاكس تعطي انارة مباشرة موجهة أما الأجهزة التي تعطي إنارة منتشرة فيكون لها ناشر من الاوبال او البريزماتيك او أنواع أخرى وقد تم شرح اجهزة الانارة بتفصيل أكثر في الفصل اخامس.
	 ظلال ناعمة حيث يعمل الناشر عمل الغيوم في الإنارة الطبيعية.
	نحصل على الانارة الغير مباشرة في الاماكن الداخلية بوضع اجهزة إنارة تنير أسطح ثانوية مثل السقف أو الجدران وبانعكاس هذه الانارة من هذه الاسطح نحصل على الإنارة في كامل الغرفة كما في الامثلة التالية:
	 إنعدام الظلال أو تكون خفيفة جدا وتكون مماثلة للإنارة الطبيعية بوجود غيوم.
	الإنارة المختلطة أو الانارة المباشرة وغير المباشرة  Direct/Indirect Lighting))
	يتم الحصول على هذا النوع من الانارة بطريقتين. إما بوضع جهاز واحد له خاصية الانتشار بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما في المثال التالي:
	أو بوضع نوعين او اكثر من الأجهزة بحيث يعطي احد هذه الاجهزة إنارة مباشرة بينما يعطي الجهاز الثاني إنارة غير مباشرة كما في الشكل التالي
	 ظلال ناعمة وتكون بحالة توازن بين الانارة المباشرة والغير مباشرة.
	بعد التعرف على أنواع الانارة وخصائص كل نوع يظهر هنا سؤال وهو كيف يختار المصمم النوع المناسب لتطبيق معين؟
	الجواب ببساطة يجب معرفة نوع التطبيق وهنا أشير إلى العوامل الثلاثية AAA وهي
	 النشاط  .Activity
	 العمارة   Architecture .
	 الجو الملائم .Atmosphere
	النشاط Activity
	قبل اي شيء يجب معرفة النشاط وطيبعة المكان الداخلي هل هو مكتب ام مستشفى او مطعم او فندق فكل نشاط إنارة معينة مناسبة .
	هل نريد التخلص من الظلال مثل الانارة فوق المرآة بالحمام أو صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر وغرف القياس بالمحلات (إنارة مباشرة منتشرة أو غير مباشرة تكون مفضلة).
	أما في الاماكن التي نريد فيها تجسيم الأجسام Modeling  فإننا نريد انارة مباشرة مثل تطبيقات المتاحف والمحلات والمعارض.
	أين نريد الانارة على السطح الافقي ام السطح العمودي(الجدار).
	تحديد سطح العمل
	مامدى حساسية الوهج على الاداء البصري؟
	إذا كنا نريد أن نخفض من الوهج فمن المناسب أن نفكر في الانارة الغير مباشرة أو المختلطة وتم شرح الوهج وكيفية التخلص منه بالتفصيل في الفصل الثالث.وبشكل عام فإن جميع الدراسات وابحاث الانارة للمكاتب تفضل الانارة المختلطة التي تنير السقف او الجدران بانارة غ...
	إذا تمعنا بين الحالتين السابقتين فسنلاحظ بأن الظلال تحت الطاولة هي اخف بوجود الانارة غير المباشرة.
	الإنارة الديكورية  Play of brilliance
	طبعا الإسم يغني عن شرح هذا النوع من الإنارة والذي قد يكون ناتج من
	 جهاز ديكوري حيث يكون الجهاز بحد ذاته ديكوري.
	 تفاصيل معمارية تنتج ضوء ديكوري
	 جهاز من أجهزة الإنارة المعمارية مثل البروجكتور(يكون الضوء الناتج من الجهاز ديكوري).
	لقد لاحظنا بأن الإنارة تؤثر على الانسان ووجهه حسب تشكل الظلال وعلى العناصر والاماكن الداخلية وتغير طريقة رؤيتنا لها بل وحتى تؤثر في نشاط الانسان وفي راحته النفسية لذلك يجب فهم المكان والنشاط بشكل جيد ومراعاة اسس تصميم الانارة وهي
	 النشاط  .Activity
	 العمارة  Architecture .
	 مباشرة.
	 غير مباشرة.
	 مختلطة (مباشرة وغير مباشرة).
	بعض النقاط المهمة
	 أهمية الظل في التصميم.
	 أهمية دراسة الاسطح والوانها ونوعها من حيث اللمعان او الخشونة.
	 تجنب الوهج المباشر والمنعكس.
	 أهمية إنارة الجدران لجعل المكان مشرق بإستخدام أجهزة منير الجدار Wallwasher.
	 أهمية إستخدام الانارة المركزة.
	هو كمية الضوء في المكان ويقاس بوحدة تسمى اللكس Lux . والواحد لكس تعادل لومن لكل مترمربع و من
	المهم  جدا معرفته حيث من خلاله نستطيع معرفة كمية الضوء المناسبة لمكان معين.
	بالطبع إستخدام قيمة محدة لاتتعلق بالمساحة يجعل الامر اسهل لذلك نحن لانقول بأننا نحتاج الى 500 لومن/مترمربع فالمكتب الصغير يحتاج الى 5000 لومن والمكتب الكبير الى 50000 لومن بل نقول ان كلا المكتبين له نفس مستوى الانارة وهو 500 لكس .
	إن دقة المعلومات وصغر حجمها يجعلنا نحتاج الى انارة عالية فمثلا الشخص الذي يعمل في صناعة الساعات يحتاج الى مستو عال من الانارة يصل الى 3000 لكس ونفس الشيء ينطبق على طبيب الاسنان أما في الممر فإننا لا نريد ان نرى اشياء صغيرة وانما نريد التنقل من مكان لا...
	لايعني تحقيق كمية الانارة حسب المواصفات العالمية ان الانارة جيدة وإنما يعني ان الانارة كافية. فمستوى الانارة لايعبر عن جودة الانارة وانما يعبر عن كمية الانارة وفي المثال التالي نلاحظ مكتب تمت انارته بـ 500 لكس بعدة طرق مختلفة حيث نلاحظ ان هنالك فرق وا...
	ولتوضيح هذا المصطلح اكثر نفرض  أن 500 لكس تسقط على وقة بيضاء وعلى ورقة سوداء في نفس الوقت وفي هذه الحالة فإن العين ترى أن الورقة البيضاء هي اكثر نصوعا من الورقة السوداء مع أن مستوى الإنارة يكون نفسه في الحالتين.
	فتكون كمية النصوع التي تراها العين من الورقة البيضاء  هي 100 cd/mP2P أما الورقة السوداء فتكون كمية النصوع هي 10 cd/mP2P .
	وهذا المصطلح هو احد اهم المصطلحات في علم الانارة لأنه في الحقيقة هو ماتراه العين وما تحس به وفي رأيي هو اهم مصطلح على الاطلاق في تصميم إنارة يعتمد على الجودة,فبمعرفته يستطيع المصمم تحديد نصوع الانارة لجميع العناصر الموجودة في المكان وجعل المكان ملائم.
	إن إنعكاس الضوء من الاسطح هو العلاقة التي تربط بين النصوع ومستوى الانارة وإنعاكس الضوء يعتمد على اللون وهذه بعض قيم إنعاكس بعض الالوان:
	الابيض يعكس 85% من الضوء
	الاسود يعكس   5% من الضوء
	الأخضر يعكس 19% من الضوء
	الأصفر يعكس 50% من الضوء
	الأحمر يعكس 11% من الضوء
	القيم السابقة هي قيم بعض درجات هذه الالوان فمثلا للون الابيض درجات كثيرة منها ماله إنعكاس 75% ومنها ماله إنعكاس 85% وعادة لتحديد درجات الإنعكاس والنصوع بطريقة دقيقة يتم إستخدام برامج كمبيوتر.
	ولمعرفة أهمية هذا المصطلح في تصميم الإنارة سأضرب مثال يعتمد على الألوان التمثيلة لقيم مستوى الانارة وقيم نصوع الانارة.
	نتائج مستوى الانارة (لكس Lux)
	تظهر الغرفة بالشكل السابق مع إظهار الالوان المستعارة او التمثيلية (False color rendreing or pseudo) لقيم مستوى الإنارة وتستخدم هذه الالوان لسهولة معرفة قيم مستوى الانارة في هذه الغرفة ففي هذا المثال نلاحظ أن اللون الابيض يعبر عن مستوى انارة 300 لكس أو...
	طبعا هنا نجد ان الارضية عليها كمية أعلى من الضوء فمستوى الانارة عليها يبلغ او يزيد عن 300 لكس
	بينما الجدار فعليه مستوى انارة بحدود 150 لكس أي نصف كمية الضوء على الارضية.
	نتائج نصوع الانارة (كانديلا/مترمربع 2cd/m )
	تظهر الغرفة بالشكل السابق مع إظهار الالوان المستعارة او التمثيلية (False color rendreing or pseudo) لقيم مستوى نصوع الإنارة في هذا المثال نلاحظ أن اللون الابيض يعبر عن مستوى نصوع 50 cdP/PmP2P  واللون الاخضر يعبر عن cdP/PmP2P  25.
	طبعا هنا نجد ان الجدار الجانبي له لون بين البرتقالي والاحمر لذلك نجد به خطوط حمراء وكمية النصوع بحدود cdP/PmP2P  40 اما الارضية فنصوعها أقل من cdP/PmP2P  20.
	النصوع = (مستوى الانارة x عامل الإنعكاس)/ π
	النتائج السابقة
	من النتائج نعرف أن مستوى الإنارة هو معيار غير مناسب لماتراه العين ولايعني ان المستوى الاعلى من الانارة تراه العين اكثر نصوعا ففي المثال السابق شاهدنا ان الجدار تراه العين اكثر نصوعا بمقدار الضعف مع ان كمية الإنارة عليه هي نصف ما على الارضية.
	والنصوع ليس فقط للإنارة المنعكسة من الأسطح بل ايضا يستخدم لقياس نصوع مصدر الضوء مثل انصوع لمصباح والجدول التالي يبين نصوع بعض المصادر الضوئية
	ونلاحظ هنا أن نصوع المصباح التوهجي هو أكثر من نصوع مصباح الفلورسنت مع أن الأخير يعطي ضوء أكثر والسبب يعود إلى أن الضوء موزع في مساحة صغيرة جدا بالنسبة للمصباح التوهجي بينما يكون موزع على مساحة كبير في المصباح الفلوري.
	وأذكر أنني سألت مرات عديدة إذا كان هذا العامل مهم جدا وهو ما تراه العين فلماذا اذا توصي المواصفات العالمية بحساب مستوى الانارة باللكس وليس نصوع الانارة؟
	الجواب ببساطة هو ان المواصفات العالمية تضع قيم مستوى الإنارة لسطح العمل والذي يكون سطح إفتراضي فمثلا نحن نعرف أن المكان هو مكتب وأن إرتفاع طاولة المكتب 0.75  متر ولكن لانعلم ماهو لونها وماهو لون الاوراق أوالعناصر الأخرى التي ستسخدم في ذلك المكان لذلك ...
	بالمناسبة في إنارة الشوارع بما أن الشارع دائما يكون له لون ثابت ومعروف مسبقا فالمواصفات العالمية تطلب مستوى النصوع (cd/mP2P) وليس مستوى الانارة.
	نصوع المصباح لايحدد مستوى قوة الانارة التي يعطيها فالقمر مثلا له نصوع بحدود cd/mP2P 2500 لكن الانارة الناتجة عنه لاتتجاوز 1 لكس. كذلك الامر بالنسبة للإشارات الضوئية في اطرقات التي ترى من بعيد ولكن لاتعطي انارة وكذلك الامر بالنسبة للنجوم.
	معرفة مصطلح النصوع مهم جدا سواءا كان لإنعكاس الضوء أو لمصدر الضوء وسنرى المزيد من تطبيقات هذا المصطلح لاحقا.
	النصوع = (مستوى الانارة x عامل الإنعكاس)/ π
	زاوية حجب النصوع: هي الزاوية التي تحجب الضوء لكي تخفف من نصوع الأجهزة. فالمحافظة على نصوع منخفض للأجهزة في زاويتي غاما 45  90  يجعل الجهاز مريح ويخفف الوهج بشكل كبير
	إختيار درجة حرارة اللون الناسبة للمواد المعمارية الداخلية
	وتختلف المصابيح الكهربائية بهذه الخاصية والجدول التالي يوضح بعض هذه القيم
	تعريف جهاز الإنارة
	وهنالك أجهزة داون لايت لها حواف من الجبس بحيث يبدو الجهاز وكأنه مندمج بالسقف تماما ولكن يتطلب تركيبها جهد كبير جدا ومهارة عالية وسعرها يكون مرتفعا جدا وبشكل عام يكون محصور إستخدامها للأماكن الصغيرة التي يوجد بها عدد قليل من أجهزة الداون لايت.
	تم ذكر الاهمية الكبيرة للإنارة المركزة وكيف تؤثر في نشاط ومزاج الإنسان وجاذبية المكان، وعملية إختيار الجهاز المناسب هي عملية مهمة جدا لتصميم الإنارة المركزة بطريقة صحيحة حيث أن أختيار جهاز واحد فقط بطريقة خاطئة قد يغير التصميم بشكل جذري.
	وتحتاج أجهزة الإنارة  المركزة إلى مرونة كبيرة بعكس الإنارة العامة فهي تحتاج إلى مرونة في الحركة حيث أن الغرض منها تركيز الإنارة على عنصر محدد وقد تتمثل هذه المرونة بإمالة الجهاز وتدويره حول نفسه وفي بعض الحالات تحريكه من مكان لآخر وهنالك انواع عديدة م...
	وعادة ماتضع الشركات الصانعة معلومات مفيدة في الكاتالوجات عن أجهزة الإنارة المركزة واهم هذه المعلومات هي مابسمى بمخطط القمع Cone Diagram وهي عبارة عن مخطط يوضح عرض البقعة الضوئية وشدة الإنارة الناتجة عن جهاز الإنارة المركزة على بعد معين والمخطط التالي ...
	يوضح الشكل السابق معلومات مهمة جدا في تصميم الإنارة المركزة حيث أنه في يسار الصورة  نجد بعد الجهاز عن العنصر بالامتار  أما في المنتصف نجد قطر بقعة الضوء على العنصر وذلك حسب بعد الجهاز عنه فمثلا عند مات يكون بعد الجهاز عن العنصر 3 متر  نجد أن بقعة الضو...
	وفي أقصى اليمين نجد قيمة مستوى الإنارة تحت الجهاز وعلى أطراف بقعة الضوء وذلك عند إرتفاع معين فمثلا عندما يكون بعد الجهاز 3 متر عن العنصر فإن كمية الإنارة في المنتصف هي 1745 لكس وعلى أطراف البقعة الضوئية تكون 852 لكس وتكون نصف زاوية الشعاع هي 7.3  (هي ...
	أنواع أخرى من الحزم الضوئية
	تم ذكر زوايا الشعاع السابقة وهي زوايا لها بقع متناظر ة الشكل وهنالك نوع يعطي بقعة ضوئية بيضوية وتسمى الحزمة بالحزمة العريضة البيضوية Oval Flood وهي
	مخطط القمع التالي هو لجهاز إنارة له حزمة ضوئية بيضوية حيث نلحظ أن هنالك قمع له لون أحمر للزاوية الضيقة وآخر لونه أزرق للزاوية العريضة.
	ملاحظات حول الإنارة المركزة
	 وضع اجهزة غاطسة في السقف (تسمى سبوت لايت) في كل مكان.
	 وضع جهاز انارة له حزمة ضيقة (سبوت لايت) في الحمام .
	   إستخدام إنارة متساوية في جميع الاماكن والغرف بغض النظر عن النشاط.
	 عدم استخدام انارة مركزة على الاشياء الثمينة لاظهارها بشكل جذاب.
	 استخدام اجهزة تسبب الوهج مما يجعل الانارة غير مريحة اطلاقا.
	 المبالغة في استخدام الاجهزة الإنارة الديكورية.
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	اجهزة الانارة العامة- جهاز الداون لايت
	اجهزة الانارة العامة - أجهزة لمبات الفلورسنت واليد (LED)
	عند استخدام جهاز الفلورسنت في الانارة المخفية فيجب ان تكون ابعاد الكورنيش او الكوف على الاقل  15 سم او اكثر وإذا كانت اقل من 15 سم فان الانارة لن تنتشر بشكل يجعها تنير الغرفة ويمكن ان يكون هذا الارتفاع اقل في حال استخدام مصابيح اصغر مثل مصابيح الليد (...
	اجهزة الانارة المركزة-جهاز السبوت لايت
	ملخص لاهم النصائح العامة

