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(الفصل الثاني)العاشرة المحاضرة    

انواع المصابيح الكهربائية -االضاءة الكهربائية  
:تشمل أهم أنواع المابيح الكهربائية باآلتي  

 :Incandescent (Filament) Lampالمصباح ذو الفتيلة  -
:موضح في الشكليتكون المصباح كما   

 

1. Glass bulb  
2. Low pressure inert gas  

3. Tungsten filament  

4. Contact wire (goes out of 
stem)  

5. Contact wire (goes into 

stem)  
6. Support wires  

7. Stem (Glass mount)  

8. Contact wire (goes out of 
stem)  

9. Cap (Sleeve)  

10. Insulation (Vitrit)  
11. Electrical co 

 :Gas Discharge Lampsمصابيح التفريغ الكهربائي بالغازات  -

  (.المصباح الفلوري)مصباح بخار الزئبق ذو الضغط المنخفض 

 مصباح بخار الزئبق ذو الضغط المرتفع. 

 مصباح بخار الصوديوم ذو الضغط المرتفع. 

 مصباح الزينون 

 مصباح معدن الهااليد. 

http://www.answers.com/main/Record2?a=NR&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Incandescent light bulb.svg
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(الثانيالفصل )الحادي عشر المحاضرة   

المستخدمة  (Fitting)طرق االضاءة الكهربائية ونوع التراكيب  
توجد عدة طرق لإلضاءة الداخلية تستخدم فيها وحدات إضاءة تناسب كل المكان 

وفيما يلي جدواًل بين تصنيفًا لهذه الوحدات حسب النسبة المئوية . المطلوب إضائته
:الفقيللفيض الضوئيالصادر منها فوق أو تحت المستوى ا  
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نوع 
يستخدم العاكس لتوجيه الضوء المنبعث من المصدر الضوئي :العواكس المستخدمة

.مع وجود بعض الفقد في الفيض الضوئي لهذا المصدر في مقابل ذلك التوجيه  
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(الفصل الثاني)الثاني عشر المحاضرة   

 طرق تصميم االضاءة الكهربائية في الفضاءآت المعمارية

 
:تحسب االضاءة الداخلية بالمباني على أحد النظامين االتيين  

 .إضاءة عامة فقط لكل المكان -1

 .إضاءة عامة بالمكان باإلضافة الى إضاءة مركزة في أماكن العمل -2

.والنظام االول هو المستخدم عمومًا، وهو ما نركز عليه في الدراسة  
االضاءة الالزمة لتوفير هذا بعد إختيار مستوى االضاءة المناسب يتم حساب وحدات 

:المستوى، وتستخدم في ذلك المراحل اآلتية  
 .معامالت الصيانة واالستخدام .أ 

 .طريقة االضاءة .ب 

 .أنواع العواكس المستخدمة .ج 

 .معامالت االنعكاس ألسطح الغرفة وسقفها .د 

 .معامل الغرفة .ه 

 وصواًل الى تحديد الكفاءة الضوئية للغرفة، التي يتم الحصول على قيمها من .و 
 :الجدول االتي
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لتحقيق مستوى  (A)للفضاء الذي مساحته  ( Ø)تحديد الفيض الضوئي الالزم  .ز 
 :، على النحو اآلتي(E)اضاءة قدره  

 Ø = A*E 
 


