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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
   والثالثينالثامن العالمي اإلسكانتقرير عن مؤتمر مجلس 

   2012نيسان  19-16 للفترة من استانبولالذي عقد في 
  وترأس فيه جلسةبحث فيه والقي الجوادي  حيدر الدآتور مقداداألستاذالذي حضره  

  التصاميم المبتكرةفي محور 
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ة لعل     ة الدولي امي        -IAHS-  اإلسكان وم أعلنت الجمعي ا في ساحل مي  -  التي مقره
ؤتمر مجلس     أنها ستعقد    2010  في نهاية عام      األميرآية الواليات المتحدة    -فلوريدا     م
 بالتعاون مع جامعة    ترآيا في   2012 سنة   نيسان والثالثين  في     من  االث العالمي   اإلسكان

ة  تانبول التقني ة  (ITU)اس ي مدين تانبول  ف رةاس سان  19-16 من للفت  و  2012 ني
    1972لالحتفال بمرور اربعين سنة على  تأسيس الجمعية سنة 

اني             2011 آانون االول    الملخصات نهاية    وأرسلت انون الث ول الملخصات في آ  وتم قب
آان   2012 آذار   بحثا   منها في شهر        166 عن قبول      وأعلن وارسلت البحوث    2012

  البحث  الموسوم ادناهللدآتور مقداد حيدر الجوادي 
  

The Effect of Window Distribution on the Visual Illusion of 
Changing Space Areas in Housing Projects 

 
  أي 
  

أثر توزيع الشبابيك على اإليهام البصري في تغيير مساحات الفضاءآت في المشاريع 
  اإلسكانية

  
  

U محاورستة شملت البحوث المقدمة   
  الفعالة للمشاريع االسكانيةاالدارة  -1
  مخططات البناء المبتكرة -2
 التصاميم المبتكرة  -3
 نظم التمويل المبتكرة -4
 نظم االنشاءات المبتكرة -5
 الزالزل وقضايا االسكان -6
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Uشارات الجهات أدناهمؤتمر من عدد من المنظمات المحلية والدولية وفي لوقد دعم ا  
  Uالداعمة
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   و ثالثون دولة  وآانت الجلسات صباحية ومسائيةأريعه  و شارك في المؤتمر

اريخ          إلى  رئاسة المؤتمر    أرسلتوقد آان قد     -16 الدآتور مقداد الجوادي رسالة بت
ب3-2012 ا تطل وادي فيه ن الج ؤتمر    م سات الم دى جل ة  إح ى رئاس ة عل  الموافق

سة         سة هي الجل سادسة وآانت الجل وم      ال صا  في محور      2012-04-18 في ي ميم الت
   المبتكرة

  
Uمكان انعقاد المؤتمر  

  
 جامعة  الرئيسي فياألثريمدينة استانبول في قاعات المبنى عقد المؤتمر في 

  سنة239 أي قبل 1773سنة استانبول التكنولوجية التي تأسست  
  قاعات داخل مبنى الجامعة ست وفي 
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   ورئاسة جلسة البحوثإلقاء
  

اء                 الخامستم في الجلسة     -1 ا  الق ؤتمر فيه اح الم م افتت ة وعلى القاعة الرئيسية التي ت
  : الدآتور مقداد الجوادي الموسومبحث 

  
The Effect of Window Distribution on the Visual Illusion 

of Changing Space Areas in Housing projects 
  

  وعنوانه بالعربية
  

تغيير مساحات الفضاءآت في المشاريع أثر توزيع الشبابيك على اإليهام البصري في 
  اإلسكانية
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رأس ِ -3 داد الجوادياألستاذت دآتور مق سة   ال سادسة الجل وم ال  في محور 2012-04-18 في ي

  التصاميم المبتكرة
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ضيت   ؤتمر ان ح ي الم شاطي  ف ساهماتي  ون ت لم صياوآان يس    شخ ل رئ ن قب ة خاصة م  برعاي
ؤتمر  البرو ي الم سو اوآت ؤتمر    يف ل الم ث تكف كان  حي وم االس ة لعل ة الدولي يس الجمعي ورال رئ

ادرتي استانبول                         د مغ ا عن سكن  مفتوح اء حجز ال ا وابق بنفقات سكني لكامل فترة مكوثي في ترآي
ة       لتلبية الدعوة الموجهة لي من قبل      سم الهندسة المعماري سة ق ة      رئي ة االناضول  في مدين  جامع

  عد ست ساعات عن استانبول   اسكي شهير التي تب
  

  
  

ورال         اي ي سور اوآت كان البروف وم االس ة لعل ة الدولي يس الجمعي ؤتمر رئ يس الم ع رئ ورة م ص
  وزوجته
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   التقديرية للمؤتمرةالشهاد
ه   ذي ال  ثح ب ال  المشارآة و   تقديرية عن  ة الدآتور مقداد الجوادي شهاد    األستاذمنح    قدم

  أدناه فيفق صور لها رفي المؤتمر والم
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  بعض االفكار التي تم طرحها في المؤتمر من قبلي
  

سة  ي الجل ة  ف سائية الثالث وم    الم دت ي ي عق صاميم   2012-4-16  الت ور الت ي مح   ف
سور  ة البروف رة  برئاس صيني المبتك ة    ال ن جامع يان شي م ذه  ش وت ه شي   ح تونك

سة  ستدامة خالجل صاميم الم تكلم عن الت صميم مس بحوث  ت دأت ببحث عن ت ث ب حي
طلبت منهم وقتا إضافيا للتحدث في موضوع          ، وبعد عرض البحوث  ، المطبخ المستدام   

ام    أولمهم سبق ان تحدثت به في مؤتمرهم السابع والثالثين  في تشرين               في   2010 ع
ر ولي           ، اسبانيا   ع          ستحول موضوع االستدامة وان االستدامة فك تج عن رف ا ون   بحوث

اك أي محور يحمل اسم      أناديذي آنت   الهذا الشعار     به منذ ثمان سنوات ان لم يكن هن
   العالمي الثامن والثالثوناإلسكاناالستدامة في هذا المؤتمر الذي هو مجلس 

ا                  سطرين م ي ب احثين  ان يوضح ل م  ، ؟هي االستدامة      لقد سألت من يستطيع من الب فل
م ان     وجاء افهم  ر ميستطع احد ان يجيب وبدت عليهم االبتسامة فقلت له         ا الناس وطالبك

ة    االستدامة فكر واالستدامة سلوك       صمموا مباني مستدامة صمموا شوارع ذات ديموم
يون  ضد أي مادة قد تسبب تلوثا وضد          ءنشاإ مهندسون   أوعالية قفوا وانتم معماريون     

ادة  اج  أوأي م ة تحت ردة بنائي ى مف يانة إل ة ص روا دائم ى  وال تنج ماء إل ة األس  الرنان
   في السابقأجريتلتعيدوا تحت هذا االسم الجديد بحوثا آانت قد 

ة والتصميم                         ة المناخي د ان يبحث في مجال البيئ ين فمن يري نكن  دقيق لنكن واضحين ل
ا      المناخي فليقل ذلك بوضوح وال  يبحث عن اسم جديد ليوهم الناس              د ج ه ق م     ء ان ا ل  بم

   األولونيأت به 
دون وهج يغطي                 ان يبحث في المحافظة       أرادومن   ك ب ل ذل ة فليق وارد الطبيعي ى الم عل
   الحقيقةاألعينعن 

   ان يتكلم عن الديمومة فليقل ذلك بوضوحأرادومن 
  

ر واالستدامة                الجالسون في هذا المحور     أيدنيوقد   م ان االستدامة فك ه يجب ان نفه  ان
روا  ن   ونفهم طالبنا ونطلب من الجهات البلدية ا       اآلخرونسلوك وان علينا ان نفهم        يعتب

صاميم      اني مالاالستدامة سلوك تطبيقي  ففي ت دم   ب ى  التي تق ة يجب ان    إل دوائر البلدي  ال
ة  ر الديموم ون فك صيانة   يك ة لل ن الحاج ل م ة    والتقلي د والراح اخ البل ة لمن  والمالئم

وارد      واالقتصاد في الكلف و    الوظيفية   اد       ةالطبيعي  واستخدام الم دوير واالبتع ة للت القابل
ة         تأآيدد الملوثة المؤثرة على البيئة في التصميم و         عن الموا  ك في المواصفات الفني  ذل

   ذلك ممن تنطبق عليه ان يكون عمله عمال متقنا في آل جوانبه قدر المستطاعإلىوما 
د ان  توبع وه رأي ي وج اتذة ف سة األس ي الجل انوا حاضرين ف ذين آ ار ال دا الكب ا تأي  لم

   الجالسين على الموضوعين رأيالمناسبة آلخذ طرحته طلبت ان اطرح موضوعا آخر ب
و  وع ه ذا الموض ضراء  ه ارة الخ ن العم تكلم ع ذي ي د ال شائع الجدي وع ال  الموض

  وضوابط العمارة الخضراء
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شير                ضوابط ت ى   في الواقع ان الذي يتصفح آودات العمارة الخضراء يجد ان ال اء  ال البن
اخ صديق البيئ م للمن وفر لجوانب الرةالمالئ سانيةاحة  والم ضوئية اإلن ة وال   الحراري

دخل في االستخدامات                        بوالهوائية وال  صادية و   و   و   و   وت صوتية  واالقت صرية وال
ات                       اء وتجد ان للنب ل مفصل من مفاصل البن ى آ اه وال الخدمية الكهربائية وتوفير المي

اد ان تكون         والمزروعات   ر حصة ال تك أين % 2 من    أآث ودا        ف ذه الك ت  الخضراء من ه
ضوابط  ا، وال ي الحقيقإنه ة ة ف صديقة للبيئ اني ال ودات المب سان آ ا واإلن ودات إنه  الك

  .الموفرة للطاقة
رن الماضي من             التسمية جاء من     أصلان   ة حزب     السبعينات والثمانينات من الق حرآ

ضر  زاب أوالخ ة     األح دمرة للبيئ ات الم تخدامات الطاق د اس ت ض ي  وقف ضراء الت  الخ
ا لنووية وتوسعت هذه المنظمات لينتمي    الطاقات ا  اومنه ل     إليه اء وناشطون من آ  علم

ة            سان مكان وآل من يريد ان يقدم شيئا للبيئ ودات   وجاءت  مع الخضر      أصبح  واإلن  الك
 ةالبيئ  ولكننا ال نجد للعمارة المستفيدة من        ءالخضراصديقة البيئة لتنضوي تحت سقف      

   ضابط ضمن هذه الكوداتأيةالنباتية 
روم ان ينظر                لقد اشتط ا   دول التي ت ا لعاملون في آودات المباني الخضراء بحيث ال  إليه

ا ل  أنه شاملة لك ارة الخضراء ال ودات للعم ت آ د آون ث شيء عصرية ق ا بحي ن  أنه م
ذه     اإلماراتلم ترى التطبيق ومنها   توسعها  اصبحت مثالية و     ل ه  العربية التي سنت مث

ا      14 يالكودات وفرضت حوال    سية ولكنه ى             نقطة رئي  تراجعت في التطبيق لتحافظ عل
   نقاطأربع

دأ لقد طالبت في المؤتمر ان نكون واضحين ومحددين وان             بالمسميات المحددة وان      نب
سحبنا     سميات ت ل م ر وراء آ ىال ننج سر  إل ضياع فنخ ات وال ر   المتاه ع الكبي   للتوس

   الحاجة لهابأمسالتي نحن  التي نستطيع تطبيقها في بالدنا والضوابط 
   المختصرة للطاقةاألبنية آودات في إلىن نحتاج فنح

   صديقة البيئةلألبنيةوآودات 
  وآودات لالبنية المريحة 

سانية وخاصة االبنية المريحة التي تشمل آل ما يوفر الراحة            ل  من االستغالل   اإلن  األمث
ة     إلى لألرض ى  الكلفة البنائي اد    إل ر  االعتم ة            األآب ة في االبني ات الطبيعي ى الطاق ى إ عل  ل

ول (القياسات النمطية    االعتماد على    إلىالراحة البصرية والحرارية     واد     )المودي  في الم
  البنائية وفي التصميم للتقليل من الهدر في المواد البنائية

   صحيح في طروحاتي هذه انأ الحاضرين هل األساتذةوبعد هذا الكالم سالت 
  %100 صحيح أنت البروفسور الصيني شيان شي وقال ة رئيس الجلسفأيدني
حق في الطرح فقال    م انأفقلت له هل        بيتر شمت    البروفسور الدنمارآي    إلى والَتَفُت

100%  
سير وراء          دوالتأييوانفضت الجلسة واستمر الكالم      سة ان ال ن  تضيع   أسماء  خارج الجل

 قادرا على ايهام االخرين انه جاء علينا الدقة وتجعل من يريد تكرار اعمل منجزة سابقا   
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د صاميم       بجدي ا الت دد لن ن ان تح اييس يمك ع مق ل وض ن اج ل م وب ان نعم  وان المطل
وفرة     ة والم ى البيئ ة عل ة والمحافظ وفرة للطاق صىالم شمولية  ألق ة ال ات الراح  درج

  للمستخدمين
  

للبروفسور االمريكي ومن الجميل حقا انه في  اليوم التالي  بدأت الجلسات بمحاضرة 
   تحت عنوان A & Mساس آس من جامعة تكاجورج فين

االطار التكاملي للجودة العالية لتوفير اسكان مستدام باالسعار المقبولة من 
  خالل التخصصات المختلفة غير المرتبطة بحدود وطنية

  

  
  

  
  

املي  تصب فيه التخصصات التي آانت احدى خالصاتها ان االستدامة فكر تك
  المختلفة
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  اسيس الجمعية الدولية لعلوم االسكان عاما على ت40االحتفال بمرور 

IAHS  
  

 وبرعاية رئيس الجمعية الدولية 2012-4-18جرى في احتفال خاص مساء  يوم 
   يورال  لعلوم االسكان  ومؤسسها  البروفسور الدآتور أوآتاي

االحتفال بمرور اربعين عاما على تاسيس  الجمعية الولية لعلوم االسكان والتي اسست 
   1983 انتميت اليها سنة  التي1972سنة 
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 في هذا االحتفال عن المؤتمر القادم  رئيس الجمعية الدولية لعلوم االسكان واعلن

  بعون اهللا في مدينة ميالنو االيطالية
  2013سنة 
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 البروفسور الصيني شيان شي  عن استضافة جامعة  تونكشي  لمجلس واعلن 
  2014 في الصين سنة  بعون اهللاالسكان العالمي االربعين 

  

  
  
  

  وقائع المؤتمر
هناك  قرص يحوي بحوث المؤتمر آاملة  سأحاول ارسال نسخ منها الى مكتبات الجامعات التي 

  فيها أقسام معمارية لتعميم الفائدة
  

  في المؤتمرالبحث الذي القيته   نص  نهاية التقريرفيآما سأرفق 
  
  
  

  ة تقرير عن زيارتي لقسم الهندسة المعماري
  ترآيا – شهير أسكيمدينة – األناضولجامعة 

  
 2012 نيسان 9 بتاريخ بدعوة من رئيسة القسم العماري االستاذة الدآتورة  روسان  ياماشلي

الموجهة لي لزيارة جامعة االناضول  خالل زيارتي لترآيا لحضور اعمال مجلس االسكان الثامن 
  لوجية االستاذ الدآتور امين دوايوالثالثين وبموافقة السيد رئيس الجامعة التكنو

  حامال مغي رسالة تعاون من الدآتور ابراهيم جواد آل 2012-4-20قمت بزيارة القسم يوم 
يوسف للتعاون  بين قسم الهندسة المعمارية في الجامعة التكنولوجية وقسم الهندسة المعمارية 
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تعاون في مجال البحوث في جامعة األناضول وقد رحبت رئيسة القسم بالرسالة ووعدت بال
  واالشراف على طلبة الدراسات العليا

وتم في الزيارة مناقشة بعض االمور التي تخص المناهج الدراسية آون الدراسة في القسم 
المعماري في جامعة االناضول هي اربع سنوات وليس خمسة وانهم تحت ضغوط لجعلها خمس 

   .سنوات
 لمأل سنة دراسية وعرضت عليهم االسلوب وقد اقترحت عليهم عدم اضافة وحشر دروس

البريطاني في جامعتي في سترثكاليد التي آانت الدراسة فيها خمس سنوات من ضمنها سنة 
بعد ان ) يستقطع من الحسابات الضريبية للشرآة( تدريب في احدى الشرآات وبراتب مجزي 

يدانيا لمدة سنة وثالثة اشهر ينهي السنة الثالثة  ويقوم اساتذة الصف الرابع بمتابعة الطالب م
  يرجع بعدها ليكمل الصف الخامس

ورجوتهم ان ال يكون الصف المضاف يمأل بدروس آالديمقراطية  ودرس لحقوق االنسان او 
التي يدرسها الطالب مكرها وال يتفاعل معها وال تدخل الفلسفة والعمارة او الرياضيات والفيزياء 

  ميمي والتعليميفي تقدير الجودة  في النتاج التص
رضها على مجلس عمع الفكرة ل وقد تفاعلت رئيسة القسم االستاذة الدآتورة روسان يامشلي 

  الكلية والجامعة
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  خالصة البحث باللغة العربية
  اثر توزيع الشبابيك في اإليهام البصري بتغيير مساحة الفضاء في المشاريع السكنية

  
                          خوله فياض محمودمقداد حيدر الجوادي        . د.أ

   جامعة الموصل– الجامعة التكنولوجية        قسم الهندسة المعمارية –قسم الهندسة المعمارية 
   العراق– العراق                                               موصل –بغداد 

  
 

 الخالصة
 

ف االتهام   ة توظي ة إمكاني ى دراس دف البحث إل صريةيه صغيرة   ات الب ساحات ال سكنية ذات الم شاريع ال ي الم ف
صريا  اد الغرف ب ر إبع وهمي بتكبي ر ال دما  تعرض  إلحداث التغيي ين  عن ذلك ظاهرة ردود فعل الع ستخدمين ب  م

سطوح                          ى ال ستويات اإلضاءة عل اقض في م سببة  للتن شبكية لمصادر اإلضاءة الم الخاليا الضوئية الحساسة في ال
ا                   المنظورة وال  تي تسبب بتغير في الشعور الحقيقي بالموقع  أو قد تسبب بتغيير في شكل العدسة فتسبب شكال وهمي

بابيك             ، في مواقع األشياء المنظورة ضمن البيئة الضوئية والتي قد تكون هذه السطوح جدرانا  في غرف تحوي ش
دد الكامن لتقبل الوميض في حيث نتيجة ما يسمى  بالتثبيط الجانبي للخاليا الحسية في الشبكية و التر  

 الشبكية  وهي ما تسمى علميا  بـــــــ
Latent Frequency of Flicker in retina  يسمى   وآذلك  ما    Lateral Inhibition 

ين                        املي لإلبصار وعدسة الع حيث تسبب هذه الظواهر إلى ارتخاء أو انقباض أو أجهاد  على الجهاز العصبي التك
اظر        الذي يسبب شعور   ا  بسحب أو إبعاد  بعض الجدران عن الناظر مما يوحي بضيق الفضاء عند سحبه باتجاه الن

  .وبالشعور باالتساع عند سحب الجدار بعيدا عن الناظر
ر بدراسة                       م التفكي دماغ  ت ى ال ة البصرية إل واستنادا إلى هذه الظاهرة وعالقة الشبكية بوصول اإلشارات الكهربائي

ا ف    صغيرة المساحة        تي الفضاء آ عملية لتوظيفه شاريع اإلسكان ذات الغرف ال ة م ة لخدم تم تصميم   ،  المعماري ف
م                   ر وت فضاء معيشة افتراضي حوى على عدد من الشبابيك ذات مساحة آلية ثابتة وضعت على جدار واحد أو أآث

  .م الغرفةاجري عليها استبيان لتحديد تأثير التوزيعات على اإليهام بتغيير حج،   حالة 36تصوير 
ى عدد من                                رة إل سيم المساحة المزججة الكبي د تق ر حجم الفضاء عن وقد أظهرت النتائج تكون شعور واضح  بكب

ى  جدارين                         ا عل د توزيعه ر عن دى            ، الشبابيك الصغيرة على جدار واحد و بتوسع اآب ائع ل ا هو ش وهو عكس م
  تاء آالكثيرين بأن المساحة المزججة الكبيرة تعطي مساحة اآبر للفض

ل                           ى التوظيف األمث ساعد المصمم عل ذي ت شكل ال لخصت النتائج في أربع صور أساسية وأعطيت التوصيات بال
 للمساحات المزججة خاصة في التصاميم السكنية ذات المساحات الصغيرة
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Abstract 
The aim of this research paper is to study the possibility of implementing visual illusion in small 
spaces to create the illusion of increasing room sizes.  This is achieved by using the phenomenon of 
eye reaction when exposed to any contrast in lighting levels on visible surfaces, which cause a 
suddenly excite the sensitive photoreceptors on retina and in some cases the form of the eye lens is 
changed, causing a change in the virtual location of the viewed objects.  
In architectural internal visual environments, such surfaces could be walls containing windows. Due 
to the effect of the latent frequency of flicker in the retina and the contraction or relaxation of the eye 
lens, the viewed object may be visually close or distant causing a feeling of Compactness of space 
when brought toward the viewer, and a feeling of spaciousness when walls are pushed away from 
the viewer. 
The experimental study employs this phenomenon of visual illusion in architectural spaces, and is 
conducted by designing a virtual living room that has a number of windows of constant total glazing 
area distributed and placed on single or more walls in the room.  Thirty-six different cases are 
studied, pictured and compiled in preparing a questionnaire.  The aim is to derive the effect of 
windows' distribution on the viewer's impression due to changing room size. 
The results show that a large window placed on a single wall leads to feeling of reduced room size. 
The feeling of enlarging room size, however, varies according to the type of glazing area 
distribution. This contradicts the common knowledge held by many designers that the large single 
glazed area provides feeling of more room to the space.  
Results are presented as images for four essential cases. Conclusions are stated in order to help 
designers gain the optimal implementation of glazed areas especially in housing projects. 

 
roductionInt 

Most of our visualization in front of us changes subconsciously in accordance with the direction of 
incident light falling and location of the viewer. Furthermore, the details on the objects change 
depending on the intensity and direction of the light, as well as, the contrast between the light 
intensity of the background of the observed objects [1]. Since the retina is affected by the amount of 
light directed towards the observing eye, it consequently causes strain, and if the light intensity 
increases, visual disability occurs due to the severe reaction of retina's sensitive photoreceptors [2]. 
In architectural spaces, especially in clear sky countries, windows looking toward external spaces are 
illuminated naturally by sun or even by heavy sky illumination and considered as optical stress 
source, if such windows are on the observed visual site. Such effect decreases if another lighting 
source is directed from the inner space toward the first source (the window), whether this source is 
artificial or natural, from window positioned in another direction. The inner source increases the 
illumination on the inner spaces or in other words the inner walls and the wall containing the first 
window. 
The visual disability occurs by the window referred to as " Glare ", where psychologists represent   
the problem of visual discomfort or visual disability by stating some formulae [1] (based on the 
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process relating the exposed part of the retina to light difference on the viewed object, brain, and eye 
lens) [3]. Equation (1) is found of vital importance to our objective in this work. The elements of the 
formula are useful when applied to decrease glare's effect and to harvest the benefit of understanding 
its details in making the architectural spaces pleasant instead of being uncomfortable. 
                           G = { ( BRsR) P

1.6
P * (w) P

0.8
P * p } / BRb     R…………………………………………(1)R                    

    

Where G is glare constant, BRs Ris brightness of the source, w is solid angle of the viewed source, P is 
factor related to the direction of the viewer in the direction of the source, and BRb Ris the brightness of 
the surrounding [1]. 
By studying the features of this formula in relation to visual assimilation and visual illumination 
sciences, the idea of studying the ability of implementing this phenomenon in projects of small 
houses rises, by using the psychological aspects related to physiology of vision and the relation of 
seeing with assimilation of visual scene. Then it is deemed relevant to study the ability of 
implementing visual illusion  to visually increase room size in housing projects, implemented by 
positioning the lighting source (window) via studying the effect of  the ratio of glass size to number 
of windows in such a way that the quantity of light entering the room remains approximately 
constant, but changing light direction facing the viewer to decrease the feeling of tiredness  using the 
idea that any visual stress raises tension reflected by the viewer behavior and to overcome the 
psychological distress giving comfort and feeling of openness [4] .  

 
The process of Vision 
When light enters the eye  through the optical system of the eye (cornea, exterior chamber, lens, 
posterior chamber to the retina), the light falls on the sensitive cells of the retina to send electrical 
signal to the brain to give the picture accordingly. 
The amount of incident light is distinguished by the cells, according to the intensity of incident light 
and the image of the objects is formulated as a result of the difference of shade intensities on it. It is 
known that if there is no difference in intensities on the object, one can see all things as plain 
surfaces, also if an object is illuminated by intense light, it will spread over the sensitive cells on the 
retina causing stress on it and disabling it from viewing the fine details of the object perfectly, 
therefore all details will be lost.   
TThe intensity of light and the disability of seeing does not depend only on level of light intensity 
incident on retina , but on the difference between the lighting source to the intensity of the 
surrounding [5], or in other words because of the difference between the intensity of the illumination 
of the observed object to the intensity of its background and the intensity of the adjacent 
background, which is considered as the  important factor in the degree of visual comfort  or  the 
degree of  visual disability. This can be clearly seen when one watt light beam is oriented toward a 
viewer in dark night where part of the retina receives a very large percentage of light in relation to 
the dark background ,T Tcausing glare disability,  even if the light intensity is low but the retina can’t 

which in , Lateral Inhibition r due to a process calledillusions can occu, and due to  thatT, cope with it
some cases change area or size of the viewed objects [ 6 ]. 

 
Optical Illusion 
TOptical illusion is visually perceived images that differ from objective reality, the information that is 
not compatible with the physical measurements of the stimulus source [7]. 
TFor the aim of this research, few types of illusion are going to be discussed in order to be 
implemented in this paper and in housing projects. 
T-  Illusions due to the spreading of white light on retina sensory receptors causing a feeling of 

The white square seems to be larger than the ). 1 . fig( see , increasing original size of the object
so they are originally , while the small black  square was cut  from the large black square, e onblack

of same size  [7 ]. 
T-  Illusion due to the number or time intervals between electrical pulses of visual information 
supplied to the brain, and the ability of brain in distinguishing between the number of images per 
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second            ( called latent frequency of  flicker) [8],  which called in another words OPPEL-
KUNDT illusion  [9,10] Such illusion, see Fig. ( 2 ) causes increasing the length of square shape by 
increasing the vertical divisions, due to the effort of the eye in scanning the multiple divisions  

 
 
 
 

 
TFig (1) Showing the light contrast illusion 

 

 
TFig (2) Showing the effect of  Oppel – Kundt illusion 

 
Looking through and toward WindowsT 
TIf one is looking through a window by allowing things to be illuminated by natural lighting whose 
rays fall on retina and form its images is explained later by brain, but this observer while looking 
through window can see all objects and can realize all details if the percentage of light intensity on 
the seen parts is between 1-10 from the light falling on the body of the object [11] (while the author 
from his experience found that for ordinary viewing from inner space toward external garden the 
ratio can be 1-20) . However, if the percentage increases, the details will begin to diminish till some 
of the details of the objects and the viewed features, which are located in the shade or inside group of 
dense and dark trees will completely disappear. 
TBut if the viewer withdraws inside the room, away from widow opening, he will be facing large 
amount of light entering from window falling on the viewer's eye which make him not just looking 
at the window but also to the wall containing the window. Then picture seen in front of the viewer is 
a scene of the body of the wall and the body of the window, and thus the percentage of light intensity 
of the window to the illumination of the background (the wall) is very high, which the retina is 
subject to high lighting contrast between the window, as light source, and the wall which is in shade 
with low light intensity causing high contrast, or in other words causing glare on viewer eye. 
Thereby, the light spread over the sensory receptors on the retina causes  a feeling of enlargement of 
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the size of the seen, as if the distance between wall containing window is propagated toward the 
viewer,  shortening of distance between the wall and the viewer causing delusion in reduction room 
size. Therefore, the window overlooking external naturally illuminated space becomes a reason in 
reducing visually the area of the inner space, but if the percentage of the light coming from window 
to the illumination of the wall is low (about 20 times) the viewer will see that the external space 
becomes an extension of the room, therefore one will feel that the window has added   extra space to 
the room size. 
TSuch feeling usually occurs with windows overlooking an inner garden with moderate intensity of 
illumination, especially if the overlooking window is large, and this is extreme opposite of what 
happens when large windows are overlooking external garden. 

 
Rooms With Glass WallT 
TAlthough rooms with complete glass wall overlooking outer space don’t have much contrast with the 
illumination of the walls containing the window , and that because the walls containing the window 
are perpendicular to the window frame, which have gradual intensities varying from the adjacent to 
the window to the room depth, there is a kind of sensible illusion by the viewer; it is the decrease in 
comparison to the decrease of viewed external area till the viewer feels optically positive  when the 
external space is within reasonable area in relation to the room area and its lighting intensity not 
being more than  1:20 of room lighting. 
TIt has to be stated that from the concept of optimal comfort in architecture that any variable must not 
dominate another variable, this includes the increase of glazed area will lead to a significantly 
negative impact on the process of heating and cooling and the reduction in energy expenditure, 
which make the use of fully glazed wall inconsistent with the principle of reducing polluted energy. 

 
Discussion T 
TFrom above, it is seen from visual physiology, that one can state some questions: 
T1-If window with fixed glass area is divided into separate windows; does that help in increasing 
visually the length of the wall containing the window? 
T2- If the window with fixed glass area is divided into number of windows, some on the original wall 
and the other in the adjacent wall, does that help more in visually increasing room size due to the 
light falling on walls containing the windows?    
     
TThe answer is: 
T- According to what we have known from the recommendations on preventing peoples from glare 
effects that if light source (window) is reduced or dividing it into parts aspirated by reasonable 
distance, the person will concentrate on one of the small part and less concentration will be on the 
other parts [1]. According to the division of the viewing solid angle, therefore it seems that the 
division of window into two or three windows  will  help in visually increasing room area due to the 

,  in retina which affect the degree of enlarging the seenLateral Inhibitioncalled -reduction on the so
and visually decrease the  withdrawal of the wall containing the window toward the viewer. 
Furthermore, according to Oppel - Kundt illusion, the separation will increase the length of the wall, 
and in consequence help in increasing visually room area fig. (2).  
T- If the divided window is placed in to adjacent wall, this will help better in visually increasing room 
area because each wall will be illuminated by the set of windows placed in the adjacent wall, 
therefore the contrast between the illumination of the window and the illumination of the wall 

er hand if the adjacent wall and on the oth,  in retinaLateral Inhibitiondecreases which decrease the 
containing two windows or more, Oppel – Kundt  illusion helps in increasing length of both walls, 
which in return visually increasing room area[12,13] 
T. 
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:Practical  Answer is T 
TTo verify and reassureT Tthe readerT TofT Tthe correct answerT Tto questionsT Twhich appearT Tin this areaT,T virtual 
receptionT Troom of ( 4.5X7) meters was designed with 36 cases of window positions. Pictures of these 
cases were presented to more than one hundred architecture students. 
T The results on four pictures fig. (3,4,5) showedT Tthat more than 60 T% ofT the questioned consider that 
dividing the fixed glazed area into  two parts give a visual sense that the room becomes larger, and 
85% considered that dividing the glazed area into three parts, the room becomes more spacious, and 
96% considered that room area becomes bigger when  windows are distributed  onto two adjacent  
walls. 
TThe three sets ofTT TTpictures TT TTshown belowTT TTgive us TT TTassuranceTT TTof the TT TTvalidity ofTT TTour findings TT TTin theTT 
TTtheoretical frameworkTT TTof the vision process. 

 
Conclusions T 
TImplementing the idea of  dividing glazed area  to number of windows helps visually in increasing  
room area in houses of small area, which helps residents to feel more happy in their homes, and help 
in reducing  glare discomfort in side rooms.  
TPlacing the windows on two adjacent walls largely helps in reducing glare and in increasing room 
area. 
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Fig(3) Reception room with large single window 

 
 

 
Fig(4) Showing the visual effect of  dividing Window in to two parts 
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Fig(3) Reception room with large single window 

 

 
 
Fig(5) Showing the visual  effect of dividing window in to three parts 
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Fig(3) Reception room with large single window 

 

 
  
Fig(5) Showing the visual effect of dividing window in to five parts on two walls 
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