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 أثر الضوء في المظهر النهائي للتصميم البنائي في وحدات اإلضاءة ذات الهيئة المركبة

Light`s effect on the appearance of the structural design in the lighting 

units with multi parts 
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 كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ليمدرس مساعد بقسم المنتجات المعدنية والح

 ملخص البحث

أن للضوء دور فً إثراء العالقة بٌن الهٌئة والغرض من تصمٌم وحدة اإلضاءة الصناعٌة وهذه العالقة أساسٌة وتبادلٌة 

والضوء  حٌث ٌهدف البحث إلً تحسٌن البناء التصمٌمً لوحدات اإلضاءة لتحقٌق المالئمة الوظٌفٌة بٌن الهٌئة األساسٌة

والظالل الناتجة عن تلك الهٌئة. وتأثٌر المحصلة النهائٌة للهٌئة الكلٌة للمنتج. وكانت محاور البحث كاآلتً المشكلة 

المتمثلة فً كٌفٌة نجاح معادلة الهٌئة مع الوظٌفة. وكٌفٌة الوصول لصٌاغات تصمٌمٌة جدٌدٌة لوحدات اإلضاءة ذات 

التصمٌمٌة أن ٌكون الضوء عنصر من عناصر إشغال الفراغ المرتبط بالهٌئة الكلٌة. الهٌئة المركبة وٌراعً فً العملٌة 

واألهمٌة التً وجدت فً إٌجاد صٌغة منطقٌة مبتكرة للعالقة بٌن البناء التصمٌمً والضوء المحقق للوظٌفة وهٌئة المنتج. 

اء الوظٌفً. كما أن توافق هٌئة ومن فروض البحث أن تحسٌن عالقة عناصر البناء التصمٌمً ٌؤدي إلً نجاح األد

التصمٌم لوحدة اإلضاءة مع الضوء والظل الناتج خاللها ٌحقق مردود نافع. وجاءت النتائج تحقق المردود النفعً فً 

الوظٌفة اإلستخدامٌة لوحدات اإلضاءة الداخلٌة كما تبٌن ارتباط تصمٌم الهٌئة المركبة للمنتجات بالمردود الوظٌفً لها فً 

وء النابع من الهٌئة. مع مراعاة أن ٌكون التفكٌر بتصمٌم وحدات اإلضاءة المتزنة الهٌئة مشترك األثر الضوئً أثر الض

كعنصر بنائً منذ المراحل المبكرة لوضع األفكار والمخططات التصمٌمٌة لضمان حصول التكامل بٌن أجزاء وعناصر 

د علً دعم الدراسات واألبحاث الخاصة بتوافق الهٌئة التصمٌمٌة الهٌئة المركبة للمنتج لكً ٌخدم الوظٌفة. والتوصٌات تؤك

مع الوظٌفة فً جمٌع مجاالت التصمٌم. وضرورة اإلستفادة من حدوث اإلنعكاسات الضوئٌة على الخامات واأللوان 

 المختلفة لتعزٌز النواحً الجمالٌة للضوء الناتج من وحدة اإلضاءة الداخلٌة.

دور الضوء الناتج من الوحدة فً فً إستكمال وتغٌٌر طبٌعة البناء التصمٌمً لوحدات اإلضاءة ولذلك تناول البحث تفعٌل 

ذات الهٌئات المركبة ، دراسة العناصر المتفاعلة فً بنائٌة الهٌئة المركبة للمنتجات ،وأثر الضوء والظالل الناتجان خالل 

قات الفراغٌة للمجسمات المكونة للهٌئة وكٌفٌة تفعٌل هذه الهٌئة ومكملٌن لها. مع ارتباط الضوء بالفراغ، ودراسة العال

العالقات فً وحدات أضاءة ٌتضح بها أثر الضوء والظل الناتجان من الهٌئة المركبة. لتأكٌد الجانب التصمٌمً والمظهر 

 ٌق هدفه.النهائً لوحدة اإلضاءة أثناء اإلستخدام الفعلً لها. وإجراء عدد من التجارب لتأكٌد فروض البحث وتحق
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