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ضاءة إلضاءة وتأثٌرها على تصمٌم وحدات اإلالمستحدثات التكنولوجٌة فى مجال ا
 المعدنٌة الداخلٌة والخارجٌة

Technological innovations in the field of not albedo and its impact 

on the design of the units is not internal and external metal albedo 

 يم.د / أحمد محمد صبر

جامعة حلوان –كلٌة التربٌة -شعبة الصناعات المعدنٌة -المدرس بقسم التعلٌم الصناعً  

  -ملخص البحث :

الصمام الثنائً "لى أنواع جدٌدة ومتطورة من اللمبات والمصابٌح الكهربائٌة تسمى إضاءه التوصل إلستطاع علماء اإ

 ستخدام تكنولوجٌا حدٌثة ومتطورة . إغٌلها على تعتمد فى تش light-emitting diode  ( LED )الباعث للضوء" 

نتشارها إلى إوقد أثبتت هذه األنواع من اللمبات كفاءة عالٌة وقدرة كبٌرة على توفٌر الطاقة الكهربٌة المستخدمة مما أدى 

ستقبل ضاءة الداخلٌة والخارجٌة حتى أنها أصبحت تمثل مإلعتماد علٌها بشكل أساسى فى اإلوزٌادة الطلب علٌها وا

 ضاءة فى مصر والعالم.إلا

ضاءة مواكبتة ودراسة تؤثٌره على تصمٌم إلضاءة أوجب على مصمم وحدات اإلهذا التطور الهائل والسرٌع فى منظومة ا

لكترونٌة إلضاءة اإللى دراسة مصادر اإلى أن ٌسعى جاهدا فى هذا البحث إضاءه ، األمر الذى دفع الباحث إلوحدات ا

 .الحدٌثه

اءة المعدنٌة ضإلستخداماتها وتطبٌقاتها وما مدى تؤثٌر ذلك على تصمٌم وحدات اإمكاناتها وقدراتها وإعلى والتعرف 

 .الداخلٌة والخارجٌة

 

Research Summary :-      
E. Sttaa of scientists do not reach albedo E. Lee new and sophisticated electric bulbs and 

lamps types Called the " light emitting diode " light-emitting 

diode (LED ) Based in the operation of the e use of modern and sophisticated technology. 

These types have proven lightbulbs high efficiency and large capacity of the electric power 

used for the provision of which led E. Lee E. Ncharha and increased demand for 

Wa accreditation it primarily in the not internal and external albedo until they become a future 

of not albedo in Egypt and the world. 

This massive and rapid development in the system of not albedo enjoined designer units 

of not albedo keep pace and study its impact on the modular design of not albedo, 

prompting the researcher E. Lee should strive in this research E. Lee 

study of sources of not albedo of no electronic Modern 

And to identify the E. Mkanadtha and capabilities , and E. Sthaddamadtha and its 

applications , and the extent of the impact on the modular design of no internal and external 

metal albedo. 
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 -المقدمة :

ستغناء عنه ولو إلال شك أن الطاقه الكهربٌة فى عصرنا الحدٌث تمثل عنصرا أساسٌا ورئٌسٌا فى حٌاتنا الٌومٌه ال ٌمكننا ا

 لبضع ساعات .

ولما كان للطاقه الكهربٌة هذا الدور الحٌوى فى حركة الحٌاة على سطح األرض فقد أصبح الحفاظ على مصادر تولٌدها 

ها أمرا فى غاٌة الضرورة واألهمٌة ، لذلك أهتم العلماء بالبحث عن مصادر جدٌده ومتجدده لتولٌد الطاقه ستخدامإوترشٌد 

ال أن هذه األنواع من الطاقات مازالت حتى األن إالكهربٌة ، فظهرت الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح واألمواج وغٌرها ، 

غٌر متجددة والمتمثله فى الفحم والبترول والغاز الطبٌعى وذلك غٌر قادرة على أن تحل محل مصادر الطاقة التقلٌدٌة ال

 رتفاع تكالٌفها وعدم توافرها بشكل دائم ومستمر .إل

ستحداث تكنولوجٌا جدٌدة إستهالك الطاقة ، األمر الذى تطلب إتجاه أخر وهو كٌفٌة تقلٌل وترشٌد إلذلك بحث العلماء فى 

لى إضاءه التوصل إلستطاع علماء اإك الطاقة الكهربٌة المستخدمة ، حٌث ستهالإومتطورة لها قدرة عالٌة على توفٌر 

 light emitting الصمام الثنائً الباعث للضوء""أنواع جدٌدة ومتطورة من اللمبات والمصابٌح الكهربائٌة تسمى 

diode)  ( LED) )  ستخدام تكنولوجٌا حدٌثة ومتطورة . إتعتمد فى تشغٌلها على 

نتشارها إلى إاألنواع من اللمبات كفاءة عالٌة وقدرة كبٌرة على توفٌر الطاقة الكهربٌة المستخدمة مما أدى وقد أثبتت هذه 

ضاءة الداخلٌة والخارجٌة حتى أنها أصبحت تمثل مستقبل إلعتماد علٌها بشكل أساسى فى اإلوزٌادة الطلب علٌها وا

 ضاءة فى مصر والعالم .إلا

ضاءة مواكبة ذلك التطور ودراسة تؤثٌره إلضاءة أوجب على مصمم وحدات اإلمنظومة ا هذا التطور الهائل والسرٌع فى

ضاءة إللى دراسة مصادر اإلى أن ٌسعى جاهدا فى هذا البحث إضاءه ، األمر الذى دفع الباحث إلعلى تصمٌم وحدات ا

 ضاءة المعدنٌة . إلالحدٌثه وتؤثٌرها على تصمٌم وحدات ا

 أوال : مشكلة البحث 

ٌجاد الحلول المناسبه لها، فقد إلمشكلة توفٌر الطاقة الكهربٌة من أهم المشكالت التى تإرق العالم والتى ٌسعى جاهدا تعد 

حتٌاطات البترول والغاز الطبٌعى بشكل إشعر العالم فى العقدٌن األخٌرٌن بمشكالت الطاقه بشكل كبٌر خاصة بعد تراجع 

ل لتولٌد الطاقه بعٌدا عن مصادر الطاقه الغٌر متجدده والمتمثله فى البترول ملحوظ ، حٌث بدأ العلماء ٌبحثون عن بدائ

والغاز الطبٌعى والفحم فظهرت بدائل أخرى مثل طاقة الرٌاح واألمواج والطاقه الشمسٌه وعلى الرغم من أنها مصادر 

أساسى فى تولٌد الطاقة الكهربٌة عتماد علٌها بشكل رئٌسى وإلال أنه مازال من السابق ألوانه اإمتجدده ونظٌفه للطاقة 

 رتفاع تكالٌفها وعدم توافرها بشكل دائم ومستمر طوال العام .إلوذلك 

ستحداث أسالٌب تكنولوجٌة جدٌده من شؤنها توفٌر الطاقة المستخدمة بشكل كبٌر ، إتجاه أخر وهو إلذلك بحث العلماء فى 

بتكار أنواع جدٌدة من اللمبات لها قدره عالٌه إضاءة إلمجال ا ومن المستحدثات التكنولوجٌة التى توصل لها العلماء فى

ضاءة المتولده وهذا ما ٌسمى بالصمام الثنائى إلعلى توفٌر الطاقة الكهربٌة المستخدمة دون أن ٌإثر ذلك على شدة ا

  LED )     ) الباعث للضوء أو لمبات اللٌد

نتشارها إلى إكبٌره على توفٌر الطاقة الكهربٌة المستخدمة مما أدى  وقد أثبتت هذه األنواع من اللمبات كفاءه عالٌه وقدره

 ضاءة الداخلٌة والخارجٌة .إلعتماد علٌها بشكل أساسى فى اإلوزٌادة الطلب علٌها وا

مكاناتها وقدراتها إضاءة والتعرف على إللذلك ٌرى الباحث أن من األهمٌة بمكان دراسة هذه األنواع الحدٌثه من ا

 ضاءة المعدنٌة الداخلٌة والخارجٌة .إلها وتطبٌقاتها وما مدى تؤثٌر ذلك على تصمٌم وحدات استخداماتإو
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ومن خالل ما سبق وجد الباحث أن هناك العدٌد من التساؤالت التى ٌمكن أن ٌجٌب عنها البحث والتى تمثل مشكلة 

  -البحث وهى :

 ضاءة المعدنٌة . إلى تصمٌم وحدات اضاءة الحدٌثة أو لمبات اللٌد علإلستخدام مصادر اإهل ٌإثر  -1

 ضاءة المعدنٌة .إلضاءة الحدٌثة ولمبات اللٌد على تصمٌم وحدات اإلستخدام مصادر اإما هو تؤثٌر  -2

 نارة الحدٌثة . إلضاءة ذات اإلنارة التقلٌدٌة عن تصمٌم وحدات اإلضاءة ذات اإلهل ٌختلف تصمٌم وحدات ا -3

 نارة الحدٌثة .إلضاءة ذات اإلنارة التقلٌدٌة وتصمٌم وحدات اإلذات ا ضاءةإلما هو الفرق بٌن تصمٌم وحدات ا -4

 ثانٌا : هدف البحث 

 ٌهدف البحث الى :

 ستخداماتها وتطبٌقاتها .إمكاناتها وقدراتها وإوالتعرف على  ( LED) ضاءة الحدٌثه إلدراسة مصادر ا -1

 نٌة .ضاءة المعدإلستخدام لمبات اللٌد على تصمٌم وحدات اإدراسة تؤثٌر  -2

 نارة الحدٌثة .إلضاءة ذات اإلنارة التقلٌدٌة وتصمٌم وحدات اإلضاءة ذات اإلتحدٌد الفرق بٌن تصمٌم وحدات ا -3

 ثالثا : أهمٌة البحث 

مكاناتها إضاءة  والتعرف على إلتكمن أهمٌة البحث فى محاولتة تسلٌط الضوء على المستحدثات التكنولوجٌة فى مجال ا

ضاءة المعدنٌة الداخلٌة والخارجٌة ، وكذلك إلوتطبٌقاتها ، ودراسة تؤثٌرها على تصمٌم وحدات استخداماتها إوقدراتها و

 نارة الحدٌثة .إلضاءة ذات اإلنارة التقلٌدٌة ووحدات اإلضاءة ذات اإلدراسة الفرق بٌن تصمٌم وحدات ا

 رابعا : حدود البحث 

 مجال البحث : -1

 ضاءة الحدٌثة وتطبٌقاتها .إلمصادر ا

 هدف :المست -2

 ضاءة المعدنٌة الداخلٌة والخارجٌة .إلوحدات ا

 خامسا : فروض البحث  

 ضاءة المعدنٌة الداخلٌة والخارجٌة .إلضاءة الحدٌثه )اللٌد( ٌإثر على تصمٌم وحدات اإلستخدام مصابٌح اإ -1

 ٌثة .نارة الحدإلضاءة ذات اإلنارة التقلٌدٌة عن تصمٌم وحدات اإلضاءة ذات اإلٌختلف تصمٌم وحدات ا -2

ضاءة إلضاءة بصفه عامه ومجال تصمٌم وحدات اإلضاءة الحدٌثة تتٌح للمصمم أبعادا وأفاقا جدٌدة فى مجال اإلا -3

 المعدنٌة بصفة خاصة .

 سادسا : منهج البحث  

 المنهج الوصفى التحلٌلى : -1

 لوصف وتحلٌل موضوع ومشكلة وأهداف ونتائج البحث .

  المنهج التجرٌبى : -2

 ب والتطبٌقات العملٌة التى تخدم أهداف البحث .جراء بعض التجارإل

 

 



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                    مجلة العمارة والفنون                                                     

48 

 -نبذة تارٌخٌة :  -1

وأشهرها كان السلٌكون إال أنه لٌس بمفرده من قاد  "أرتبط عالم اإللكترونٌات بصورة وثٌقة مع عناصر أشباه الموصالت

خل المعامل حول العالم ثورة اإللكترونٌات ، فقد كانت هناك آالف التجارب على أشباه الموصالت األخرى وسبائكها دا

للكشف عن خواص هذه المواد وما ٌمكن أن تقدم لعالم التكنولوجٌا ، وبالفعال كانت هناك مواد مذهلة أضافت للتقدم التقنً 

المزٌد من اإلزدهار والٌوم نتوقف مع أحد أبسط المكونات اإللكترونٌة التً شاع إستخدامها لنعرف من أٌن بدأت وإلى أٌن 

 .وصلت الٌوم 

، إال أن اختراع أول ثنائً باعث للضوء كان فً  1907كان إكتشاف قدرة أشباه الموصالت على إطالق الضوء منذ عام 

 " أولٌغ لوسٌف "على ٌد المخترع السوفٌتً  1927عام 

ٌار المستخدمة فً أجهزة الرادٌو تبعث الضوء عندما ٌتم تمرٌر الت "Diodes" )فنً السلكً( حٌث الحظ أن الثنائٌات

وكان ذلك بإستخدام بلورات كربٌد السٌلٌكون وتم نشر اإلكتشاف فى الصحف الروسٌة والبرٌطانٌة  الكهربائً من خاللها

واأللمانٌة ، إال أنه لم ٌتم إستخدام هذه التقنٌة حٌنها وظلت راكدة لسنوات طوٌلة حتى بدأ إستخدامها مرة أخرى مع بداٌة 

اكتشافات أخرى فً نفس السٌاق وأجرٌت الكثٌر من التجارب على مواد أشباه  الخمسٌنٌات ، وفى الستٌنٌات ظهرت

 الموصالت مثل " زرنٌخ الجالٌوم وأنتمون الجالٌوم وفوسفٌد اإلندٌوم والسٌلٌكون والجرمانٌوم " .

لحمراء وأظهرت التجارب أن هناك طٌف واسع من األشعة الضوئٌة واأللوان التً ٌمكن إنتاجها بدءاً باألشعة تحت ا

وحتى فوق البنفسجٌة ، وبالفعل أمكن إنتاج األلوان األساسٌة األحمر واألصفر واألزرق ، وتم التوصل فٌما بعد للضوء 

األبٌض وأصبح له قدرة كبٌرة على إصدار ضوء ناصع بإستهالك قلٌل جّداً للكهرباء مما شجع على إستخدام هذه الثنائٌات 

والكهربائٌة" فً كثٌر من الصناعات اإللكترونٌة 
(1)

 . 

كل ذلك كان نتٌجة لجهود الكثٌر من الشخصٌات حول العالم سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو داخل الشركات ، 

 . ) ( LEDوكان الناتج النهائى إختراع هذه الثنائٌات الباعثة للضوء والتً تعرف إختصارا باللٌد 

للضوء فً األسواق التجارٌة بدال من المصابٌح المتوهجة ولمبات بدأت تستخدم الصمامات الباعثة  2006ومنذ عام 

 النٌون ، ثم إستخدمت فً أجهزة كثٌرة مثل أجهزة التلفاز وأجهزة الرادٌو والهواتف واآلالت الحاسبة والساعات .

قط فً العقد بشكٍل أو بآخٍر فً أوائل ستٌنٌات القرن العشرٌن ، فقد تطورت ف LEDوعلى الرغم من بدء ظهور تقنٌات 

الماضً إلى النقطة التً أصبحت فٌها هذه التقنٌات عملٌة وإقتصادٌة فً آن واحد بحٌث ٌمكن اإلستفادة منها فً مجموعة 

 كبٌرة ومتنوعة من اإلستخدامات .

ملٌار  40إلى  2010ملٌارات ٌورو فً عام  7من  LEDستخدام تقنٌات إمن المتوقع أن تنمو سوق اإلضاءة العالمٌة ب"

ستخدام تقنٌات إ% ، ومن المتوقع أن تحقق سوق اإلضاءة ب34بمعدل نمو سنوي مركب ٌبلغ  2017ٌورو فً عام 

LED  وهو ما  2020ملٌار دوالر أمرٌكً بحلول عام  94ملٌار ٌورو أو ما ٌعادل  65نمواً ٌصل إلى ما ٌقرب من ،

تشٌر التقارٌر أٌضاً إلى أنه من المرجح أن تبلغ قٌمة ٪ من إجمالً سوق اإلضاءة ، وبالمثل 60ٌمثل نسبة تعادل تقرٌبا 

 .  2020ملٌار ٌورو بحلول عام  20أكثر من  LEDستخدام تقنٌات إسوق اإلضاءة المنزلٌة ب
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 اذا ماهى لمبات اللٌد الموفرة للطاقة ؟  -1 -1

الثنائً الباعث  الصمام ٌسمى هى لمبة تتكون من عدد من الدٌودات الباعثة للضوء ، هذا الباعث الضوئى

 أشباه مصنوع من مواد مصدر ضوئً وهو ( LEDأو  emitting diode-light) للضوء

" تٌار كهربائً حٌنما ٌمر خالله الضوء تبعث الموصالت
(1)

. 
2

 

ستعداد ، أو عندما ترفع الماوس إلهذا الضوء هو اللمبة الحمراء التى تضىء عندما ٌكون جهاز الكمبٌوتر فى حالة ا

 .  فتظهر إضاءة حمراء صادرة من الباعث الضوئى

لكترونٌة اي ال تحتوي على فتٌلة وال تسخن كما فً المصابٌح الكهربٌة إعبارة عن لمبة ضوئٌة  LEDختصار الـ إب

 . semiconductorالتقلٌدٌة فهً تصدر الضوء من خالل حركة اإللكترونات فً داخل مواد من أشباه الموصالت 

 -طرٌقة عملها : -2 -1

منفصالن ، ٌوجد المهبط على هٌئة تجوٌف ٌركز الضوء  ومهبط مصعد "ٌتكون الصمام الثنائً الباعث للضوء من

التٌار التى تبعث ضوء عند توصٌلها بمصدر الكهرباء ، حٌث ٌصلها  شبه الموصلة المادة بلورة الصادر وملتحم فً قاعه

  ٌوصل بٌن البلورة والمصعد . سلك ربط الكهربائً عن طرٌق

، وتقفز  الذرة عالً فً مستوى طاقة إلكتروناتها الذرات فً شبه الموصل فتشغل بعض التٌار الكهربائً ٌثٌر

عالً إلى مستوي طاقة منخفض، فٌصدر اإللكترون  مستوى طاقةمن  الكهربائً بالتٌار متؤثرة لكتروناتاإل

 ولون محددة .  طول موجة ، أي شعاع ضوء ذو تردد محدد وبالتالً لهفوتون بٌن الحالتٌن على هٌئة الطاقة فارق

ختٌار مستوًٌ إختٌار المادة المناسبة وكذلك إالضوء المطلوب وهذا ٌتعلق ب لون الحصول على الثنائً ختٌار مادةإوٌمكن ب

المستوٌٌن ٌحدد طاقة الفوتون  طاقة الذي ٌقفز اإللكترون من أحدهما إلى المستوي اآلخر المنخفض فهذا الفارق فً الطاقة

 3 .(1)الذي ٌطلقه اإللكترون ، وعند قفزته ٌتمٌز بطول موجة معٌن وبالتالً بلون شعاع ضوئى معٌن" 

بصورة مبسطة ٌمكن القول أن الثنائً الباعث للضوء ٌتكون من سلكٌن بٌنهما بلورة من مادة شبه موصلة، وعند توصٌل و

الدائرة وتسمح بمرور اإللكترونات بٌن هذٌن السلكٌن على أن ٌكون هناك جزء من الطاقة التٌار فإن هذه البلورة تكمل 

ٌنبعث منها على شكل فوتونات ضوئٌة  وٌمكن التحكم بخواص هذا الضوء الناتج عن طرٌق تغٌٌر مادة بلورة شبه 

 الموصل .

  -تطورها مستقبلٌا: -3 -1

: "عند الحدٌث عن الكفاءة فً استهالك الطاقة واإلستدامة فً منطقة رزفاسٌلٌف المدٌر التنفٌذي لشركة فالٌو بارتنٌقول 

تشكل البدٌل الطبٌعً لمصابٌح اإلضاءة التقلٌدٌة نظراً للنمو المستمر والسرٌع  LED الشرق األوسط، فان تقنٌة اإلضاءة

لٌاً حظر المصابٌح الوهاجة التقلٌدٌة فً أدائها والعمر الطوٌل لهذه المنتجات وتؤثٌرها القلٌل نسبٌاً على البٌئة ، وٌتم حا

ٌُمكن أن ٌتم حظر مصابٌح الفلورٌسنت فً  بشكل تدرٌجً نظراً ألدائها الضعٌف فً تحوٌل الطاقة إلى ضوء ، كما 

 .   "المستقبل نظراً إلحتوائها على مادة الزئبق السامة

ٌُمكن على المدى القصٌر أن تكون تقنٌة فاسٌلٌفوأختتم  من التقنٌات المكلفة كاستثمار أولً  LED اإلضاءة حدٌثه قائالً: "

مرة من مصابٌح الفلورٌسنت التقلٌدٌة( واإلستهالك  50، إال أنه عند األخذ بعٌن اإلعتبار دورة الحٌاة األطول )أكثر بـ

                                                           
1- CHRISTOPHER H.SLOPER - THE LED GROW BOOK – LONDON - 2013 

.comar.ikea www. /eg- (1) 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A8%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%83_%D8%B1%D8%A8%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://www.pmcguild.com/
http://www.pmcguild.com/
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ادي فً أقل بالمائة من الطاقة للحصول على المستوى ذاته من اإلضاءة ( فباإلمكان تعوٌض الفارق الم 20األقل للطاقة )

 من سنتٌن" 

نخفاضاً فً التكلفة إ LED : "ستشهد تقنٌة اإلضاءة، أحد كبار مدٌرى فالٌو بارتنرز إلٌساندرو لٌوناومن جانبه قال 

نتشارها فى القطاع التجاري إنتشار هذه التقنٌة واإلهتمام المتزاٌد بمسؤلة كفاءة الطاقة والمواد غٌر الضارة وإبفضل حجم و

ده نصف طاقة اإلضاءة المستهلكة ، وأخٌرا اإلنخفاض التدرٌجً فً أسعار منتجات اإلضاءة نظراً لإلقبال الذى ٌمثل وح

  .الكبٌر وحجم المبٌعات

"ال شك أن ظهور تقنٌة  تاتسوٌا كومازاوا ، مدٌر قسم الحلول البٌئٌة "بباناسونٌك" الشرق األوسط وأفرٌقٌاوٌعلق 

LED عدات اإلنارة صاحَبتها نقلٌة نوعٌٌة فً قطاع أجهزة وُمعدات اإلنارة فً السنوات لإلضاءة أحدَث ثورة فً صناعة م

 القلٌلة الماضٌة".

عالمة بارزة فً تارٌخ تقنٌات اإلنارة ، وُتعد أحدث التطورات التقنٌة وأهمها على  LEDوأضاف قائالً : "تمثل تقنٌة 

ائقة فً توفٌر الطاقة ذلك ألنها قادرة على توفٌر الطاقة بنسبة اإلطالق فً عالم أجهزة اإلنارة ، فهً تتمٌز بكفاءتها الف

تستخدم جزءاً ٌسٌراً جداً من  LED% مقارنة بالمصابٌح المتوهجة العادٌة  وٌرجع ذلك إلى أن مصابٌح 90تصل إلى 

على ذلك فإن مصابٌح ستهالك الطاقة إلى حدٍّ كبٌر عالوًة إالطاقة مقارنة بالمصابٌح المتوهجة ، األمر الذي ٌخفض تكلفة 

LED  توفر كذلك على صعٌد الصٌانة واإلستبدال بسبب طول عمرها اإلفتراضً ما ٌجعلها البدٌل األمثل من حٌث توفٌر

 الطاقة والتكلفة" .

وٌرجع ذلك إلى أزمة الطاقة التً  LEDستخدام اإلضاءة بتقنٌة إتجهت إلى إوكانت الٌابان من بٌن أسرع الدول التً 

نجاحاً باهراً فً بلدها األصلً  "باناسونٌك"ٌابان إبَّان إعصار تسونامً وكارثة المحطة النووٌة ، وقد أحرزت شهدتها ال

، وتعتزم "باناسونٌك" إضاءة المنازل والمكاتب  LEDستخدام تقنٌات إوقدمت بالفعل حلول إضاءة للعدٌد من البلدان ب

جودة من شؤنها أن تلبً تماماً اإلحتٌاجات المتنامٌة لصناعة معدات  والمتاجر وجمٌع أنواع المنشآت بمنتجات إضاءة أكثر

 اإلضاءة فً منطقة الشرق األوسط .

 -: LED لمبات أنواع -2

"ٌوجد تشكٌلة متنوعة ومختلفة من لمبات اللٌد لتناسب جمٌع أغراض اإلضاءة مثل لمبات النجف واألبلٌكات ولمبات 

 ات اإلضاءة العادٌة .اإلسبوتات ولمبات الدٌكور باإلضافة للمب

 ستهالك ب الوات/ساعهإلا النوع

 w/h 1 لمبه لٌد سبوت بسن قالووظ

 w/h 1.7 لمبه لٌد نجفه بسن قالووظ صغٌر

 w/h 2.3 لمبه لٌد بسن قالووظ

 w/h 6 لمبه لٌد بسن قالووظ

 w/h 8 لمبه لٌد بسن قالووظ

 w/h 9 لمبه لٌد بسن قالووظ

 w/h 3 لمبه لٌد سبوت بمشبك
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 w/h 5 لمبه لٌد سبوت بمشبك

 w/h 3 لون بالرٌموت كنترول 16لمبه لٌد 

 w/h 5 لون بالرٌموت كنترول 16لمبه لٌد 

 w/h 10 سم 60لمبه لٌد نٌون 

 w/h 20 سم 120لمبه لٌد نٌون 

 w/h 18 متر 5شرٌط لٌد بطول 

 

 -: اللٌد كشافات أنواع -3

ضاءة بٌضاء فقط ومنها كشافات إتوجد مجموعة مختلفة من كشافات اللٌد لتناسب كافة اإلحتٌاجات منها كشافات تعطى  

لون لالضاءة ، وتتمٌز جمٌعها بتوفٌرها العالى للكهرباء كما أن الفقد الحرارى فٌها بسٌط جدا بالمقارنة مع  16تعطى 

الكشافات األخرى ذات اإلنارة التقلٌدٌة" 
(1)

.
 4

 

 

  

 

 

 

 

 

 -ضاءة فً منطقة الشرق األوسط :إلستشارات اإلدارٌة المتخصصة فى اإلحدى شركات اإووفقاً لشركة فالٌو بارتنرز، 

 -:ٌمكن تقسم مصادر الضوء إلى ثالثة فئات رئٌسٌة 

  : الوهاجة المصابٌح -أ 

بالمائة نظراً ألن مجمل الطاقة  10ة أقل بنسبة التً تستخدم خٌوط رقٌقة من التنجستٌن، وتمتاز هذه المصابٌح بكفاء

 .تتحول إلى حرارة 

 مصابٌح تفرٌغ الغاز:   -ب 

ٌتم فٌها تولٌد الضوء عبر تمرٌر شحنة كهربائٌة فً مزٌج من الغازات كغاز النٌون وغاز الصودٌوم عالً الضغط ، 

 .بالمائة لمصابٌح غاز الصودٌوم  29 – 22بالمائة لمصابٌح النٌون وبٌن  15 – 10وتتراوح كفاءة اإلضاءة بٌن 

                                                           
(1) - TOGOKI  KOZAI – KAZUHIRO FUJIWORA - LED LIGHTING FOR URBAN AGRICULTARE – 

USA - 2003 
 

 النوع

 وات أبٌض 10كشاف لٌد 

 وات الوان بالرٌموت 10كشاف لٌد 

 وات أبٌض 20كشاف لٌد 

 وات الوان بالرٌموت 20كشاف لٌد 

 وات أبٌض 30كشاف لٌد 

 وات الوان بالرٌموت 30كشاف لٌد 

 وات أبٌض 50كشاف لٌد 

 وات الوان بالرٌموت 50كشاف لٌد 

 وات أبٌض 80كشاف لٌد 

 وات أبٌض 100 كشاف لٌد
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 مصابٌح الحالة الصلبة )اللٌد( : -ج    

 160تستخدم هذه المصابٌح أشباه الموصالت الثنائٌة الباعثة للضوء وتشهد تحسن كفاءة اإلضاءة خاللها لما ٌصل إلى  

واط  60تجها مصباح وهاج بقوة بهذا األداء ٌمكن أن تنتج اإلضاءة ذاتها التً ٌن LED لومٌن/واط، ما ٌعنى أن تقنٌة

 .واط فقط  7ستخدام إب

 5 -: (1)ممٌزات لمبات اللٌد  -4

 أوال : فى جانب األمان 

 آمنة ال تسبب االشتعال .  -1

 ال تنفجر . -2

 مقاومة للماء .  -3

 تتحمل الصدمات وبعضها ال ٌنكسر . -4

 ستهالكها وبالتالى ال تسبب تلوث كٌمٌائً .إال تتحلل عند  -5

 ة داخلها ٌمكن أن تنقطع كما ٌحدث فى اللمبة العادٌة .ال تحتوى على فتٌل -6

التى ٌصعب التحكم فى  (CFL)على عكس اللمبات الموفرة ال تحتوى على أٌة كمٌات من الزئبق السام  -7

 .انتشار المادة السامة بها فى حالة كسرها مع صعوبة التخلص منها

 ال تحتوى على آشعة فوق البنفسجٌة أو تحت الحمراء . -8

 بب حرارة للمكان أو لمحٌط اللمبة مما ٌوفر بطرٌقة غٌر مباشرة من إستهالك أجهزة التكٌٌف .ال تس -9

ستخدامها فى السٌارات على سبٌل المثال على عكس اللمبات إهتزازات وهو أحد أسباب إلال تتاثر با  -10

 . (CFL)الموفرة 

 تشغٌلً ٌمكن أن تخزن ألي فترة زمنٌه بدون أي تؤثٌر على صالحٌتها وعمرها ال -11

 صدٌقة للبٌئة .  -12

 

 ثانٌا : فى جانب الطاقه

% من الطاقة الكهربائٌة المستهلكة مقارنة بلمبات الفتٌلة العادٌة فمثال إذا كانت قوة لمبة  85توفر أكثر من  -1

واط فقط ،  5الى  4فإن مصباح اللٌد ٌكافئها بقدرة من  واط 25عادٌة من التً تعمل بفتٌل من التنجستن 

 . لومن 190من أن كال منهما ٌنتج شدة إضاءة تبلغ على الرغم 

 سنوات أو أكثر وهى تمثل عشرٌن ضعف عمر لمبات الفتٌلة .  10عمر تشغٌلها ٌصل إلى  -2

 ادٌة . كفاءتها عالٌة جدا وتبلغ عشرة أضعاف كفاءة اللمبة الع -3

 إضاءتها مركزة فى مساحة محددة مما ٌوفر فى اآلشعة الضائعة .  -4

 تمٌز األلوان بدرجة جٌدة .  -5

 لمبة عادٌة .  25عمر تشغٌلها ٌكافئ  -6

 .ستعادة سعرها خالل سنتٌن عن طرٌق ما توفره فى فاتورة الكهرباء إٌمكن  -7

                                                           
(1) SAL CANGELOSO – LED LIGHTING - HONG KONG – 2012 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86


 الجزء األول –العدد الحادي عشر                    مجلة العمارة والفنون                                                     

53 

 صغٌرة .  بواسطة بطارٌات ٌمكن تشغٌلها -8

 . مم 5صغٌرة الحجم فهى ال تزٌد عن  -9

بالمقارنة باللمبات العادٌة ذات الفتٌل السلكً التى  ضوء إلى المستخدمة الطاقة الكهربائٌة % من 20تحول  -10

 % فقط من الكهرباء إلى ضوء والباقً ٌتشتت كحرارة .4تحول 

 وتستخدم فً أجهزة التحكم عن بعد األشعة تحت الحمراء ء فً نطاقتوجد منها أنواع صغٌرة تصدر الضو -11

. 

 ر المتردد وأخرى تعمل على التٌار المستمر .توجد أنواع تعمل على التٌا -12

كل تلك المٌزات أفسحت المجال إلستخدامها فً مجاالت ال تستطٌع وسائل اإلضاءة التقلٌدٌة القٌام بها، وعلى األخص تلك 

 اإلستخدامات التى تعتمد على مصادر صغٌرة للطاقة . 

ا ٌوفر الجزء الضائع من اإلضاءة وخصوصا عند كما تجرى بحوث بغرض توجٌه األشعة الضوئٌة الصادرة عنها مم

 ستخدامها فً اإلضاءة الخارجٌة وإضاءة الشوارع ، فما ٌنبعث من الضوء إلى أعلى ٌعتبر ضائعا .إ

لذلك فإن العالم حالٌا ٌودع بشكل رسمً اإلضاءة التقلٌدٌة ومخترعها توماس ادٌسون ، فهذه اإلضاءة أصبحت اآلن من 

إلضاءة تطورت بشكل مذهل ، وفً أمرٌكا تحدٌدا تم حظر بٌع المصابح التً تعمل بتقنٌة أدٌسون الماضً ألن تقنٌات ا

  .ة الى أنها تولد حرارة كبٌرة جداالنها تستهلك الكثٌر من الكهرباء إضاف

 -عٌوب لمبات اللٌد : -5

ذنا فى األعتبار حساب العمر ذا أخإ قتصادٌةإالسعر المرتفع ) فً الوقت الحالً ( ٌمثل عبًئا على المستهلك ولكنها 

 وستصبح أرخص كثٌراً . نتشارهاإزدٌاد إوبدون شك ستنخفض األسعار مع  فتراضى لها ،إلا

 6 : (1) الهالوجٌن ولمبات الموفره واللمبات اللٌد لمبات بٌن مقارنه وفٌما ٌلى

 لمبه هالوجٌن عادٌه لمبه موفره LEDلمبه  وجه المقارنه

 ساعه 1000 ساعه 6000 ساعه 36000 العمر األفتراضى

 وات / ساعه 50 وات / ساعه 40 – 15 وات/ ساعه 10 – 1 ستهالك الطاقهإ

ستهالك السنوى إلا

 ك وات 260 ك وات 85 ك وات 18 ساعه ٌومٌا( 12)

 اقل من شهرٌن اقل من سنه سنوات 6بعد اكثر من  معدل تغٌٌر اللمبه

 ال ٌوجد ٌوجد ال ٌوجد مواد سامه

 ٌوجد ٌوجد ال ٌوجد بتغٌر التٌار التأثر

 عالٌه جدا عالٌه قلٌله جدا الحراره الناتجه

 

                                                           
1- www.electronics-tutorials.ws/diode.com 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.electronics-tutorials.ws/diode.com
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 تتمٌز عن تقنٌات اإلضاءة التقلٌدٌة بالعدٌد من المزاٌا منها:  LED وجدٌرا بالذكر أن تقنٌة اإلضاءة 

 ستخدام الطاقة . إزٌادة كفاءة  -1

 العمر اإلفتراضً األطول . -2

 المتانة . -3

 ٌئٌة .زٌادة المالئمة الب -4

 قابلٌة التحكم الرقمً . -5

 الحجم الصغر . -6

 قابلٌة التوجٌه . -7

 نخفاض الحرارة المتولده .إ -8

 التوافر فً مجموعة متنوعة من األلوان . -9

 

 ( 1شكل رقم )

 100Wالى جانب اإلضاءة التقلٌدٌة بقوة   15Wبقوة   CFLوموفر  10Wبقوة  LED ضاءةإمقارنة بٌن 
 

 7 -:(1)التطبٌقات   -6

 الداخلٌة : ضاءةاإلوحدات  - أ

 األبالٌك . -1 - أ

 

من الزجاج والمعدن مستوحى من قرون الغزالأبلٌك ( 2شكل رقم )    

                                                           
 www.LED.com - (1) 
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 من المعدن مستوحى من شكل الثعبانأبلٌك ( 3شكل رقم )

 

 ٌتكون من سبعة أسطوانات معدنٌة على هٌئة أشعة تصدر إضاءة ذات ألوان متعددة  أبلٌك ( 4شكل رقم )

 

 المعدن على شكل مثلث ذو إضاءة بٌضاءٌك من أبل( 5شكل رقم )
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 النحاس أسطوانى الشكل ذو إضاءة صفراءأبلٌك من ( 6شكل رقم )

 

 المعدن واألكلرك على شكل متوازى مستطٌالت ذو إضاءة بٌضاءأبلٌك من ( 7شكل رقم )

 

 المعدن ذو إضاءة بٌضاءأبلٌك من ( 8شكل رقم )

 

 شكل قوس ذو إضاءة بٌضاء المعدن علىأبلٌك من ( 9شكل رقم )
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 النجف والمعلقات . -2 - أ

 

 ( نجفة من المعدن مستوحاة من شكل الذرة10شكل رقم )

 

 ( معلقة من المعدن مستوحاة من شكل المدارات  11شكل رقم )

 

 ( معلقة من الزجاج على شكل مجموعة من الكاسات 12شكل رقم )

 

 ات المضٌئة( معلقة مكونة من مجموعة من الحلق13شكل رقم )
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 األباجورات . -3 - أ

 

  USBمزوده بوصلة   ( وحدة إضاءة مكتبٌة14شكل رقم )

 

 ( وحدة إضاءة مكتبٌة حلزونٌة الشكل15شكل رقم )

 

 ( وحدة إضاءة مكتبٌة من المعدن المطلى بالفضة 16شكل رقم )

 

 لمشطوفة( وحدة إضاءة مكتبٌة من المعدن على شكل مجموعة من األسطوانات ا17شكل رقم )
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 ( وحدة إضاءة مكتبٌة مزودة بوسٌلة للشحن 18شكل رقم )

 

 ( وحدة إضاءة مكتبٌة على شكل نبات 19شكل رقم )

 

 ( وحدة إضاءة مكتبٌة ذات مصدرٌن لألضاءة على شكل انسان جالس على رقبتٌة 20شكل رقم )
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 ( وحدة إضاءة مكتبٌة على شكل ثالثة زهور 21شكل رقم )

 

 ( أباجورة من المعدن قابله للطى ذات رأس دائرى الشكل 22شكل رقم )

 

 ( وحدة إضاءة مكتبٌة على شكل كوب ٌنسكب منة السائل  23شكل رقم )

 

 ( وحدة إضاءة مكتبٌة ذات ثالثة مصادر لالضاءة 24شكل رقم )
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 الدٌكورات الداخلٌة . -4 - أ

 

 ( إضاءة األسقف تضٌف لمسة جمالٌة للمكان25شكل رقم )

 

 ( إلضاءة الساللم1( نموذج )26رقم ) شكل

 

 ( إلضاءة الساللم 2( نموذج )27شكل رقم )
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 الخارجٌة : اإلضاءةوحدات  - ب

 الحدائق والممرات .إضاءة  -1 - ب

 

 حدائق إضاءة( وحدة 28شكل رقم )          

         

 حدائق مستوحاة من شكل النخلة إضاءة( وحدة 29شكل رقم )          

        

 ( إلضاءة أماكن الجلوس فى الحدائق والشوارع1( نموذج )30شكل رقم )       

        

 ( إلضاءة أماكن الجلوس فى الحدائق والشوارع2( نموذج )31شكل رقم )       
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 ( إلضاءة أماكن الجلوس فى الحدائق والشوارع3( نموذج )32شكل رقم )

 

 لوس فى الحدائق والشوارع( إلضاءة أماكن الج4( نموذج )33شكل رقم )

 

 ( إضاءة الممرات34شكل رقم )

 الشوارع .إضاءة   -2 -ب

 

 إضاءة الشوارع بأعمدة اإلنارة الذكٌة( 35شكل رقم )



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                    مجلة العمارة والفنون                                                     

64 

ومما سبق ٌتضح لنا وجود فرقا كبٌرا بٌن تصمٌم وحدات اإلضاءة ذات اإلنارة اإللكترونٌة الحدٌثة ووحدات 

 -كن أن نوجزة فٌما ٌلى:اإلضاءة ذات اإلنارة التقلٌدٌة ٌم

 أوال : من حٌث الشكل

ستخدام لمبات اللٌد فى اإلضاءة فتح المجال واسعا أمام المصمم إلبداع أشكال وتصمٌمات جدٌدة ومبتكرة لم تكن إ

ستخدام المصمم لألشكال الهندسٌة والنباتٌة إمتاحة من قبل فى مجال تصمٌم وحدات اإلضاءة المعدنٌة ، حٌث أصبح 

مكانٌة وضعة إنطالقا وجماال وذلك بسبب صغر حجم مصدر اإلضاءة وإة والحرة واألنسٌابٌة أكثر تحررا ووالعضوٌ

 فى أى مكان فى المنتج دون التقٌد بمكان أو موضع معٌن . 

أكثر من مصدر لالضاءة فى نفس التصمٌم دون أن ٌتسبب ذلك فى   أى مشاكل تصمٌمٌة تتعلق  وضعمكانٌة إوكذلك      

 .ستهالك العالى للطاقة الكهربٌةة التغلب على الحرارة المنبعثة من مصادر اإلضاءة المتعددة أو القلق من اإلبكٌفٌ

فلم ٌعد مصدر اإلضاءة وبٌتة )العاكس( هو المحور الرئٌسى الذى ٌدور حولة التصمٌم أو األساس الذى ٌبنى علٌة      

  ألساسى والرئٌسى وهو الهدف فى حد ذاته .نما أصبح التصمٌم هو المحور اإشكل وحدة اإلضاءة و

 ثانٌا : من حٌث التكوٌن 

حداث تغٌٌرا كبٌرا فى تكوٌنها حٌث تحرر المصمم من قٌد إلى إستخدام مصابٌح اللٌد فى وحدات اإلضاءة أدى إ

شكال الجدٌدة ستغالل األإلى رحاب التكوٌنات الغٌر نمطٌة والغٌر مؤلوفه معتمدا فى ذلك على إالتكوٌنات التقلٌدٌة 

 .ضاءة التقلٌدٌةلمصادر اإلضاءة الحدٌثة كجزء أساسى فى التكوٌن ولٌس جزءا مكمال كما هو الحال فى وحدات اإل

 ثالثا : من حٌث األبعاد

ذ إبمقارنة مصادر اإلضاءة التقلٌدٌة بمصادر اإلضاءة الحدٌثة )اللٌد( نجد أن األخٌرة أصغر بكثٌر من حٌث الحجم      

مم تقرٌبا ، هذا الحجم الصغٌر ترتب علٌة صغر حجم وحدة اإلضاءة ككل فؤصبح حجمها وأبعادها أصغر  5مها ٌبلغ حج

ضاءة كاملة بحجم صغٌر إبكثٌر من وحدات اإلضاءة ذات اإلنارة التقلٌدٌة  وأصبح فى مقدور المصمم تصمٌم وحدات 

 ستغاللها فى أغراض وظٌفٌه وتصمٌمٌه مختلفة .إجدا ٌمكن 

ضاءة ذات أشكال وتصمٌمات جدٌدة وحدٌثة ومبتكرة ودخلت اإلضاءة ألول مرة فى أشٌاء إهرت وحدات حٌث ظ

مساحات واألماكن الضٌقة ومجاالت وأماكن لم تكن متاحة من قبل بسبب كبر حجم مصدر اإلضاءة الذى ال ٌتالئم مع ال

 والصغٌرة.

 رابعا : من حٌث الخامة

ن المصمم قد إصر التصمٌم وخاصة تصمٌم وحدات اإلضاءة ، وكما سبق القول فتعتبر الخامة عنصرا أساسٌا من عنا

ستخدام أقل للخامة على إضاءة صغٌرة الحجم بإستغل صغر حجم مصادر اإلضاءة الحدٌثة )اللٌد( فى تصمٌم وحدات إ

ٌجابى على إبشكل عكس وحدات اإلضاءة ذات اإلنارة التقلٌدٌة التى تستخدم الخامات بشكل أكبر ، األمر الذى أثر 

 قتصادٌات التصمٌم وتكالٌف المنتج ووزنة وساعد على توفٌر الخامات وبالتالى ساهم فى الحفاظ على البٌئة ومواردها.إ

ستخدام خامات جدٌدة لم تكن متاحة إنبعاث حرارة منة ساعد على إكما أن عدم تعرض مصدر اإلضاءة للسخونة وعدم 

 من قبل فى تصنٌع وحدات اإلضاءة .
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 -نتائج البحث :

 ضاءة المعدنٌة . إلضاءة الحدٌثة )اللٌد( أثر على تصمٌم وحدات اإلستخدام مصادر اإ -1

 نارة الحدٌثة . إلضاءة ذات اإلنارة التقلٌدٌة عن تصمٌم وحدات اإلضاءة ذات اإلٌختلف تصمٌم وحدات ا -2

ضاءة بصفه عامه ومجال تصمٌم إلالكترونٌة الحدٌثة تتٌح للمصمم أبعادا وأفاقا جدٌدة فى مجال إلضاءة اإلا -3

 ضاءة المعدنٌة بصفة خاصة .إلوحدات ا

 الحدٌثة )اللٌد( تشكل البدٌل الطبٌعً لمصابٌح اإلضاءة التقلٌدٌة . مصادر اإلضاءة -4

ظهور تقنٌة اللٌد أحدَث ثورة فً صناعة معدات اإلنارة صاحَبتها نقلٌة نوعٌٌة فً قطاع أجهزة وُمعدات اإلنارة  -5

 القلٌلة الماضٌة . فً السنوات

 ُتعد أحدث التطورات التقنٌة وأهمها على اإلطالق فً عالم أجهزة اإلنارة . تقنٌة اللٌد -6

 ممٌزات اإلضاءة الحدٌثة فتحت أفاقا إلستخدامها فً مجاالت ال تستطٌع وسائل اإلضاءة التقلٌدٌة القٌام بها . -7

ستخدام الطاقة ، العمر إلعدٌد من المزاٌا منها زٌادة كفاءة اإلضاءة الحدٌثة )اللٌد( تتمٌز عن اإلضاءة التقلٌدٌة با -8

األفتراضً األطول ، المتانة ، زٌادة المالئمة البٌئٌة ، قابلٌة التحكم الرقمً ، صغر الحجم ، قابلٌة التوجٌه ، 

 نخفاض الحرارة المتولده ، التوافر فً مجموعة متنوعة من األلوان واألشكال .إ

فى وحدات اإلضاءة فتح المجال واسعا أمام المصمم إلبداع أشكال وتصمٌمات جدٌدة ستخدام لمبات اللٌد إ -9

 ومبتكرة لم تكن متاحة من قبل فى مجال تصمٌم وحدات اإلضاءة المعدنٌة .

نطالقا وجماال إستخدام المصمم لألشكال الهندسٌة والنباتٌة والعضوٌة والحرة واألنسٌابٌة أكثر تحررا وإأصبح  -10

مكانٌة وضعة فى أى مكان من المنتج دون التقٌد بمكان أو موضع إحجم مصدر اإلضاءة و وذلك بسبب صغر

 معٌن . 

لم ٌعد مصدر اإلضاءة وبٌتة )العاكس( هو المحور الرئٌسى الذى ٌدور حولة التصمٌم أو األساس الذى ٌبنى  -11

 هدف فى حد ذاته . نما أصبح التصمٌم هو المحور األساسى والرئٌسى وهو الإعلٌة شكل وحدة اإلضاءة و

 حداث تغٌٌرا كبٌرا فى تكوٌنها .إلى إستخدام مصابٌح اللٌد فى وحدات اإلضاءة أدى إ -12

لى رحاب التكوٌنات غٌر النمطٌة وغٌر المؤلوفه إتحرر المصمم من قٌد التكوٌنات التقلٌدٌة لوحدات اإلضاءة  -13

ٌثة كجزء أساسى فى التكوٌن ولٌس جزءا ستغالل األشكال الجدٌدة لمصادر اإلضاءة الحدإمعتمدا فى ذلك على 

 مكمال كما هو الحال فى وحدات اإلضاءة التقلٌدٌة .

ستغاللها فى أغراض وظٌفٌه إضاءة كاملة بحجم صغٌر جدا ٌمكن إأصبح فى مقدور المصمم تصمٌم وحدة  -14

 ل .وتصمٌمٌه مختلفة ، ودخلت اإلضاءة ألول مرة فى أشٌاء ومجاالت وأماكن لم تكن متاحة من قب

ستخدام أقل للخامة األمر الذى أثر بشكل إضاءة بإمصادر اإلضاءة الحدٌثة )اللٌد( ساعدت على تصمٌم وحدات  -15

قتصادٌات التصمٌم وتكالٌف المنتج ووزنة وساعد على توفٌر الخامات وبالتالى ساهم فى الحفاظ إٌجابى على إ

 على البٌئة وموارده 

ستخدام خامات جدٌدة لم إنبعاث حرارة منها ساعد على إة وعدم عدم تعرض مصدر اإلضاءة الحدٌثة للسخون -16

 تكن متاحة من قبل فى تصنٌع وحدات اإلضاءة 
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 -توصٌات البحث :

 ستخدام مصادر اإلضاءة الحدٌثة بدال من مصادر اإلضاءة التقلٌدٌة .إالتوسع فى  -1
 المتابعة المستمرة للتطورات التكنولوجٌة فى مجال اإلضاءة . -2
 ٌات اإلضاءة الحدٌثة عند تصمٌم وتنفٌذ وحدات اإلضاءة المعدنٌة .ستخدام تقنإ -3
 قتصادٌات تصمٌم وحدات اإلضاءة إستخدام تقنٌات اإلضاءة الحدٌثة على إدراسة أثر  -4

 ستخدام تقنٌات اإلضاءة الحدٌثة على البٌئة .إدراسة أثر  -5

 -المراجع :

 أوال : المراجع العربٌة
 1979 -ارفدار المع –موسوعة التكنولوجٌا   -1
 1986 –دار المعارف االسكندرٌة  –" االضاءة "  –د أسر على زكى ، د حسن الكمشوشى  -2
د أحمد ٌوسف أحمد "مصابٌح االنارة واستخداماتها فى المنازل والمصانع" بحث منشور جامعة أم درمان  -3

 2012 -قسم الهندسة الكهربٌة وااللكترونٌة  –كلٌة العلوم الهندسٌة  –االسالمٌة 
الكاتب  – 1ج –نشائٌة للتصمٌم وفاعلٌات العناصر الشكلٌة" إل"األسس الجمالٌة وا –ٌهاب بسمرك الصٌفى إ -4

 1992 –المصرى للطباعة والنشر 
دار الكتب العلمٌة للنشر  –"تكنولوجٌا اإلنتاج والتصنٌع"  –محمد صالح الدٌن عباس و إبراهٌم موسى إبراهٌم  -5

 2000 –القاهرة  –والتوزٌع 
دار التحرٌر للطباعة والنشر  –أكادٌمٌة البحث العلمً  –مجلة العلم  –"الذكاء الصناعى"  –نبهان سوٌلم محمد  -6

– 1994  
 –القاهرة  –أكادٌمٌة البحث العلمً  والتكنولوجً  –"مصر والتكنولوجٌا فً عالم متغٌر"  –د على حبٌس  -7

1995 
 القاهرة -نقابة مصممً الفنون التطبٌقٌة  –"مفاهٌم فً التكنولوجٌا المتقدمة" –د أحمد وحٌد مصطفى -8

 

 ثانٌا : المراجع األجنبٌة

1- JAMES T. CRICHTON – THE LIGHT- NEW YORK- 2005  

2-  CECE WIRE – AN INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT-  NEW YORK 2013 

3- CHRISTOPHER H.SLOPER - THE LED GROW BOOK –LONDON - 2013 

4- TOGOKI  KOZAI – KAZUHIRO FUJIWORA - LED LIGHTING FOR URBAN 
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