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أيهما يعد مقياس أفضل �ختيار وحدة ا�ضاءة؟
لماذا اللومن ا�ن؟

ما هو الليد
آلية عمل الليد

أهمية لمبات الليد وكفاءتها

آلية تطبيق مقياس درجة حرارة اللون
كيفية اختيار درجة اللون المناسب

درجة حرارة اللون وارتباطها بأداء المهام
درجة حرارة اللون وارتباطها بالمظهر والتصميم الداخلي

كيف يمكن للمبة أن  تؤدي لحريق
 تقنية الليد وقدرتها في الحفاظ على درجات

حرارة منخفضة
مصابيح الهالوجين والمصابيح المتوهجة وقدرتها

على افتعال الحرائق

مثال علمي
هل تحسب القدرة الغير فعالة (المهدرة) ضمن

فاتورة الكهرباء؟ 
كم ستوفر السعودية اذا سيطرت على هذا

الهدر من الطاقة 

ما هو مؤشر تجسيد اللون؟ وماه أهميته؟
 كيف تختار قيمة مؤشر تجسيد اللون

المناسبة الستخداماتك



كلمة العدد

 في ظل التقدم الصناعي ، أصبح هاجس الدول وجود تقنية صناعية تساهم
 في توفير حياة أفضل ل·نسان مع الحفاظ على البيئة . ومن هنا كان التوجه

 �حالل تقنية الليد في شتى المجاالت
 يقال بأن المعرفة التي ال تنميها كل يوم تتضاءل يوم بعد يوم ومن هذا

 المنطلق سنعتمد في مجلة جلنتي على تنمية المعرفة بتقنية الليد
ل·ضاءة و التحول إلى هذه التقنية  ، و النقاط ا�يجابية التي يمتلكها

 العالم ا�ن أصبح يودع ا�ضاءة التقليدية و يستبدلها بإضاءات الليد. لما
تقدمه من مميزات ، تجعلها دوم الخيار ا½فضل

 في العدد ا½ول من مجلة جلنتي نستعرض لكم مقاالت متنوعة  عن بعض
 مايمكن أن تقدمه إضاءات الليد و أثرها ا�يجابي على البيئة والطاقة

 الكهربائية والمستهلك هدفنا فيها توصيل أحدث المعلومات عن عالم
 تقنية الليد الضوئية و أن نضيف للقارىء معلومات جديدة في كل مرة تصدر

فيها المجلة بطريقة ممتعة وجذابة  باللغة العربية

 نتمنى من أعماقنا أن تحوز المجلة على إعجابكم و دعمكم لها لتكبر
وتضع جذور المعرفة بتقنية الليد في عالمنا العربي

.

.

.

.



أيهما يعد مقياس� أفضل
 �ختيار وحدة ا�ضاءة؟ 

 إن شدةا�ضاءة
المقاسة باللومن
تستخدم كمعيار 
�ختيار مصباح الليد 
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 إن كنت قد قضيت معظم حياتك وأنت تشتري اللمبات المتوهجة
 المتعارف عليها بالمصابيح التقليدية

 فبالتالي سيكون اختيارك مبني على قوة الواط             – كمية
 الطاقة التي يبذلها التيار الكهربائي في الثانية الواحدة – ومع

    ظهور تقنية الليد           –فإن شدة ا�ضاءة المقاسة باللومن
 تستخدم كمعيار الختيار مصباح الليد ، ويبقى الليد مصباًحا

 كهربائًيا أي أنه يستهلك قدًرا من الطاقة المقاسة بالواط .إًذا يظهر
 السؤال البديهي هل أختار بناًءا على كمية ا�ستهالك “ الواط “ أم

” على شدة ا�ضاءة “ اللومن

  ( Incandescent bulb )  
( Watt )

( LED) ( lumens) 

 .

 عندما تشتري  مصباح ا�ضاءة المتوهج فإن الواط  يعتبر مؤشًرا جيًدا
 على مدى إضاءتها إذ كلما زاد الواط زادت إضاءة اللمبة  لكن مع التقدم

 التكنولوجي في مجال ا�نارة وا�ضاءة نجد تغير القوانين ، إذ أن
 مصابيح  الليد            التي تستخدم  60 واط ال تقارن بأخرى من

 المصابيح المتوهجة                                      التي تستخدم نفس القدرة
الكهربائية 60 واط أيًضا

 وذلك ½ن مصابيح الليد صممت  لتدهشك !  لقدرتها على استهالك 
 قدر أقل من الطاقة و هنا نجد بأنه من غير المجدي استخدام الواط

 لتقدير درجة السطوع لذلك بدأت الشركات المنتجة للمبات (( المصابيح
                     الكهربائية                                     -استخدام اللومن

 كوحدة قياس مما سيعطي مؤشًرا أكثر دقة ل·ضاءة المتوقعة من
 الليد

( LED)
( Incandescent bulb )

 .

( Incandescent bulb )(( Lumens)

( LED).

 استخدام اللومن                    كوحدة قياس ليس با½مر الجديد
 فقد استخدم منذ فترات طويلة لقياس كمية الضوء الصادر من
 اللمبة ( المصباح ) و لم تتم ا�شارة إليه بوضوح إلـى زمـن قـــريب.

 غير أنه في عام 2011 م فرض على المنتجين  بداية من الواليات
 المتحدة ا½مريكية  وضع إيضاحات  تبين ما إذا كانت اللمبة

                     (المصباح)  فلوريسنت                         أو إنكاديسنت
 أو ليد          مما جعل استخدام اللومين كمؤشر على مدى اضاءة

 اللمبة. وهنا تجدر ا�شارة إلى أن الواط أكثر استخداًما من قبل
 المستهلكين كأساس الختيار وحدات ا�ضاءة  ولو أنه يرمز في

ا½ساس على استهالك الطاقة وليس شدة السطوع

( Lumens )

( Fluorescent) ( Incandescent ) 
(Led)

 .

 



 مصابيح الليد ذات عمر
افتراضي كبير



 اصبح من الضروري
 االستغناء عن

 المصابيح التقليدية
 التي تشكل اكبر

 مصدر للحرارة
وهدر للطاقة
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  أصبحت عمليات توفير الطاقة محط اهتمام الجميع
 �سباب إيجابية. و من أهم النقاط التي تساعد في تحقيق

 هذا الهدف و بشكل كبير إيجاد وحدات إنارة موفرة
 للطاقة و التي ستقوم بتخفيض فواتير الكهرباء و كذلك

ستقلل ا�حمال على مصادر الطاقة

 إضاءة الليد             هي أكثر أنواع ا�ضاءة كفاءة �نتاجها
 أشد إضاءة بأقل استهالك للطاقة و بالتالي توفير

 للطاقة و قد بدأت بالبروز إلى جانب وحدات ا�ضاءة
 التقليدية كاللمبات المتوهجة  و لمبات الفلوروسنت  و

 قد تجدها في محالت الكهرباء لكنها ما زالت غامضة
 للبعض. فما السبب الذي يجعلها ذات كفاءة عالية تفوق

وحدات ا�ضاءة ا�خرى ؟

.

(LED)

 الليد             هو اختصار ل                                       و
 تعني الدايود المشع للضوء و هو عبارة عن

 عنصر كهربائي مكون من مادة شبه موصلة، له
 طرفين و يسمح بمرور التيار الكهربائي باتجاه
 واحد فقط. و عند مرور التيار الكهربائي يقوم

 الدايود بإصدار إضاءة مشعة حول لمبة صغيرة.
 و للدايود العديد من ا�ستخدامات في التقنية

 و يتواجد على سبيل المثال في الراديو و
التلفاز و كذلك الحاسب االلي

(LED)(Light Emitting Diode) 

.

 عندما يتم توصيل الدايود بتيار كهربائي يعمل التيار
 على تحفيز ا�لكترونات الموجودة داخل الدايود و بالتالي

 تصدر فوتونات نستطيع مشاهدتها كضوء. و مما يميز
 أشباه الموصالت سعة فجوة الطاقة التي تمتلكها و ينتج

 عنها بصورة مباشرة لون الضوء الصادر من الدايود مما
 يعني قدرة شرائح الليد على إنتاج نطاق من ا�لوان

.بسهولة ووضوح

٪

 من خالل البحث عن وحدات ا�ضاءة ذات الكفاءة
          العالية و موفرة للطاقة أثبتت لمبات الليد

 أنها ا�كثر كفاًءة و ا�قل استهالًكا للطاقة. لمبات
 الليد            ذات الجودة العالية تقوم بتوفير 75 من
 الطاقة كحد أدنى عند مقارنتها باللمبات التقليدية

 و تستمر بالعمل بمعدل 25 مرة أكثر من اللمبات
 التقليدية. و نسبًة إلى وزارة الطاقة ا�مريكية تعتبر

 لمبات الليد            ذات كفاءة أعلى من نظيرتها
 لمبات الفلوروسنت نظًرا �نها تمتلك عمر افتراضي
يعادل ضعف العمر ا�فتراضي للمبات الفلوروسنت

(LED)

(LED)

(LED)

.

 و يعود السبب في كفاءة لمبات الليد             العالية مقارنة باللمبات ا�خرى إلى آلية عملها في إصدار الضوء
 بإتجاه محدد و بالتالي ال تنتج حرارة عالية على العكس من اللمبات ا�خرى كاللمبات المتوهجة  و لمبات

 الفلوروسنت  التي تصدر الضوء في جميع ا�تجاهات مما ينتج كميات كبيرة من الحرارة و تستهلك من الطاقة
ما نسبته 90   و 80   على الترتيب

(LED)

٪٪.

أإ
أ





 مع تعدد الخيارات الحالية لدرجات ا½لوان لوحدات
 ا�ضاءة يتبادر سؤال إلى الذهن كيف يمكن أن

 أختار درجة حرارة اللون المالئمة؟ ما هي درجة اللون
 المناسبة للمكاتب و هل تختلف عن ما يتناسب
.مع المستودعات أو الردهات على سبيل المثال
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 في عالم ا�ضاءة يتم التعريف عن اللون ا�بيض و وصفه بطريقة مختلفة و درجات متفاوتة بناًءا على
 درجة حرارة اللون المرتبط بالضوء الناتج من مصدر ا�ضاءة. والذي قام باستحداث هذه القياسات هو

 العالم البريطاني (ويليام كالفن) و ذلك بعد أن قام بتسخين كتلة من الكربون الحظ تغير لون كتلة
 الكربون كلما زادت السخونة بداية من اللون ا�حمر الغامق مروًرا با�طياف المختلفة للون ا�صفر وصوًال

 لÆبيض المزرق الساطع عند قمة السخونة. و تم إطالق اسم كالفن                على مقياس درجة حرارة اللون
نظير أعماله في هذا المجال و يرمز لها بالحرف      و التي تعادل 273- درجة مئوية عند الصفر

(Kelvin)
(K).

 يتم في ا�ضاءة بشكل عام استخدام مصطلح                                                                      و يرمز لدرجة حرارة
 اللون المرتبط بالضوء الناتج من مصدر ا�ضاءة. حيث أنها تعبر عن درجة اللون ا½بيض الناتج من المصدر. و

 هي داللة عما إذا كان اللون الصادر يميل للون ا½صفر أو الذهبي و يعبر عنه بالدافئ أو أقرب للون ا½زرق و يعبر
 عنه بالبارد بناًءا على مجموعة ا½طياف المتاحة للون ا½بيض. و متعارف حالًيا لدى العديد من ا½شخاص فكرة

 اللون ا½بيض الدافئ و اللون ا½بيض البارد بعد تطبيقها في عدد من وحدات و مصابيح ا�ضاءة كالفلورسنت
 على سبيل المثال. تمتلك المصابيح الدافئة غالًبا درجة حرارة للون             تعادل 3000 درجة في مقياس كالفن

 و بالمقابل تمتلك المصابيح البيضاء الباردة درجة حرارة للون تعادل 4100 درجة  أو أكثر على مقياس كالفن و
هي تعكس درجة من اللون قريبة من ا½زرق المنخفض المشابه للون الثلج و لذلك يتم التعبير عنها بالبارد

(CCT Correlated Color Temperature)

(CCT)

.

 درجة حرارة اللون �ضاءة معينة تحمل تأثير كبير على ا½شخاص
 المستخدمين لهذه ا�ضاءة في أداء مهامهم. على سبيل
 المثال الغرف المخصصة للقراءة يتم عادة استخدام درجات

 اللون الواقعة ضمن النطاق البارد في المقياس لتأثيرها
 ا�يجابي على القارئ عندما تكون ا�ضاءة المستخدمة قريبة من
 5500 كالفن  (ضوء النهار 5500-6000كالفن). تعمل الدرجات العليا

 من ا�ضاءة لتمييز و إظهار المنتجات المختلفة بشكل أفضل
 في المواقع الخاصة بالتجزئة. فيما يخص الجواهر و الحلي

 تختلف طريقة عرضها فالبعض منها يجب أن يحصل على درجة
 لون مرتفعة كضوء النهار(5500-6000كالفن) ليتم إظهاره

 بالصورة المطلوبة و البعض ا½خر يعرض بصورة أفضل عند
  استخدام إضاءة بدرجة لون منخفضة كا½بيض الدافئ

 (3200-2700 كالفن) أو إضاءة معتدلة كا½بيض الطبيعي
.)(4500-4000 كالفن

 تؤثر درجة اللون المستخدمة على الطريقة التي تبدو عليها المجسمات
 في المساحات المختلفة. فإذا كان الديكور يغلب عليه اللون ا½حمر,
 البني أو البرتقالي فمن المفضل اختيار إضاءة  بدرجة لون منخفضة

 ضمن نطاق ا½بيض الدافئ (3200-2700 كالفن). بالمقابل إذا كان الديكور
 يغلب عليه اللون ا½خضر أو ا½زرق فمن ا½نسب استخدام إضاءة بدرجة

 لون تتفاوت من ا½بيض الطبيعي (4500-4000 كالفن    لØبيض البارد
 (5500-6000 كالفن). و إذا كانت المساحة تحتوي على مزيج من هذه ا½لوان

فيجب أن يقع اختيارك على ا½بيض الطبيعي ( 4500-4000 كالفن

(.

(.

 على قدر أهمية شكل الحائط و ألوان الدهانات في تحديد الجو العام في المكان فإن لون ا�ضاءة المختارة ال يقل أهمية
 في تعزيز هذا الجو. فعلى سبيل المثال يفضل اختيار إضاءة ذات درجة ألوان دافئة (في نطاق 2700-3200 كالفن)

 للمطاعم ذات الطابع الهاديء أو غرف الراحة في المكاتب الرتباطها بتحقيق بيئة هادئة و مريحة لØفراد. و في الطرف
 ا½خر عند الرغبة في تحقيق بيئة مرحة و نشطة فإن ا�ختيار يقع على نطاق درجات اللون الباردة كضوء النهار

.(5500-6000 كالفن) التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق الجو المطلوب



LED= LONG LIFE



إقتناء مصابيح ذات
جودة عالية

 مصابيح الهالوجين ذات الطاقة العالية تنتج حرارة بما يعادل أربعة أضعاف الحرارة التي تصدر من
 المصابيح المتوهجة التقليدية و قد تصل إلى 700 درجة مئوية. مصباح هالوجين بقدرة 500 واط
 يمثل مصدر قلق جاد من مخاطر الحريق، وفي المنازل على وجه الخصوص �حتوائها على مواد

.قابلة ل·شتعال كالستائر و السجاد و ا½ثاث بشكل عام

 من الممك  أن
تسخن لمبات الليد

ولكن التصل إلى درجات 
سخونة عالية كاللتي 

 في اللمبات التقليدية 
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(Solid State Lighting) SSL

(incandescent lights)
(CFL lights)

 شرائح الليد تقوم على تقنية                                            و التي ترمز إلى وحدات ا�ضاءة التي تستخدم
 مواد صلبة �صدار الضوء (شبه موصلة في حالة الليد) و بالتالي تختلف عن التقنية المستخدمة

                                            �صدار الضوء في وحدات ا�ضاءة ا½خرى كالفراغ في حالة اللمبات المتوهجة
 والغاز في حالة لمبات الفلوروسنت المدمجة                     مما يجعلها تتفوق على نظيراتها من

 تقنيات ا�ضاءة في أغلب المجاالت.و يأتي في مقدمة مزايا الليد قدرتها على إنتاج كميات كبيرة من
 ا�ضاءة  باستهالك قليل للطاقة كذلك العمر ا�فتراضي الطويل و عدم حاجتها للصيانة المستمرة.

.وهنا سنقوم بإلقاء الضوء على تقنية الليد من نواحي السالمة و مخاطر الحرائق

 ارتفاع درجات الحرارة و سخونة وحدات ا�ضاءة إلى درجة تؤدي إلى ا�شتعال هي
 أهم أسباب وقوع الحرائق بفعل ا�ضاءة. ومما يميز لمبات الليد أنه من المستبعد

 جًدا أن تسخن لدرجة التسبب في افتعال حريق. لنلقي نظرة على أسباب قدرة
 وحدات ا�ضاءة بتقنية الليد الحفاظ على درجة حرارة منخفضة و ا�لية المستخدمة

 في تفريغ الحرارة. كذلك نتعرف على بعض ا�جراءات البسيطة التي ستساهم
.بشكل كبير في تقليل مخاطر الحرائق الكهربائية و منع حدوثها

 قد تسخن لمبات الليد و تصبح صعبة اللمس و لكن تظل بعيدة جًدا عن درجات
 السخونة التي تصل إليها وحدات ا�ضاءة ا½خرى كالفلوروسنت المدمج و لمبات

 الهالوجين و اللمبات المتوهجة. لمبات الليد ذات الجودة العالية تنتج إضاءة
 بدرجات حرارة منخفضة بشكل كبير عند مقارنتها باللمبات التقليدية و ا½جيال

 السابقة من وحدات ا�ضاءة.على سبيل المثال اللمبات المصنوعة من مادة
 التنجستن و التي تستخدم سلك لعملية التسخين تخسر معظم الطاقة في

 الحرارة الصادرة من عملية التسخين. با�ضافة إلى ذلك لمبات الليد ال تقوم بإصدار
 الحرارة على هيئة ا½شعة تحت الحمراء                            كما يحدث في اللمبات

 المتوهجة                                          و التي تعتبر سبب رئيسي في ارتفاع درجة
 حرارة اللمبة. بشكل عام إضاءة الليد ال  تؤثر على درجة الحرارة المحيطة في

 المكان مما يجعلها مالئمة ل·ستخدام في ا½ماكن الصغيرة لكي تمكن
 المستخدم من التحكم بدرجة الحرارة المحيطة بفاعلية أكبر. و ا�بقاء على درجة
 حرارة منخفضة في وحدات إضاءة الليد يساهم بشكل كبير في المحافظة على

 خصائص شرائح الليد و مميزاتها كدرجة اللون الصادرة من الوحدة و مؤشر
تجسيد اللون                                                        على المواد و المساحات

(Infra-Red IR)
(Incandescent bulbs)

(Color Rendering Index CRI).

 عندما نقارن بين مصابيح الليد و المصابيح المتوهجة أو مصابيح الهالوجين التي تحمل نفس درجة
 شدة ا�ضاءة فإننا سنجد أن أكثر قطعة تتعرض للسخونة في مصباح الليد ال تعادل نسبًيا نصف

 درجة الحرارة التي تصل إليها مصابيح الهالوجين والمصابيح المتوهجة. و السبب في ذلك ½ن تقنية
 الليد بمختلف وحداتها تستخدم آليات للتحكم بدرجة الحرارة الداخلية لكي ال تؤثر على أداء و

 خصائص القطع ا�لكترونية المتواجدة في الدوائر الكهربائية بوحدات الليد. أهم هذه ا�ليات هي
 آلية تصفية الحرارة                        و المستخدمة في أغلب مصابيح الليد و تتواجد في قاعدة

 المصباح و التي تقوم على توجيه الحرارة إلى مكان محدد و من ثم تفريغها و هذا من أهم العوامل
 التي تساعد في الحفاظ على العمر ا�فتراضي لمصابيح الليد. با�ضافة إلى ذلك مصابيح الليد

 تستهلك معظم الطاقة لتحويلها إلى ضوء على العكس من مصابيح الفلوروسنت المدمج على
.سبيل المثال و التي تستهلك من 60    إلى 90    من الطاقة في إنتاج حرارة

(Heat Sink)

٪٪

 مصابيح الهالوجين كانت سبب رئيسي في إفتعال عدد من الحرائق في الواليات المتحدة ا½مريكية.
 كالحريق الذي تسبب في أضرار بقيمة 90 مليون دوالر أمريكي في قلعة ويندسور في العام 1992م

 وكذلك في جامعة هندريكس بوالية اركنساس ا½مريكية نشأ حريق عام 1995م نتجت عنه خسائر بما
 يقارب من نصف مليون دوالر و أدى بشكل رئيسي إلى حظر أعمدة إنارة الهالوجين في عدد من بيوت

.سكن الطالب في الواليات المتحدة

 كذلك اللمبات المتوهجة قد تصل إلى درجات حرارة عالية و بإمكانها تشكيل خطر حقيقي في
 إفتعال الحرائق. في الواقع تستخدم اللمبات المتوهجة كمصدر للحرارة في بعض ا½وقات

 كإستخدامها في حضانة الدواجن على سبيل المثال. و قد تسببت في عدد من الحرائق التي أدت
 لخسائر و دمار. لمبات الفلورسنت المدمج أيًضا قد تشكل سبب محتمل لمخاطر الحريق و قد
 شوهدت حاالت الحتراق الصمام الذي يحافظ على التيار عند نهاية العمر ا�فتراضي للمبة.فيما

 يخص لمبات الليد فهي بطبيعة الحال تستهلك كميات بسيطة من الطاقة �نتاج الضوء عند
 مقارنتها با½جيال السابقة من المصابيح مما يجعل من احتمالية تعرضها لسخونة مفرطة

.احتمالية ضعيفة جًدا

 بعيًدا عن نوعية المصابيح المستخدمة في
 المنزل هناك بعض ا�جراءات العملية التي

 ستساهم بشكل كبير في الحد من خطورة
.حدوث حريق كهربائي

 من أكثر ا½سباب شيوًعا في بدء حريق كهربائي سوء
 توصيل ا½سالك. و لذلك يجب التأكد من سالمة ا½سالك و

 آلية توصيلها باستمرار عن طريق فني متخصص خصوًصا
 في المنازل و المباني القديمة و ا½ماكن التي تتآكل فيها
 ا½سالك مما قد يسبب قصور في الدائرة و بالتالي حدوث

.التماس كهربائي يؤدي لحريق

 لمبات الليد تقوم على أساس وجود مصدر جهد
 و مرور تيار كهربائي،  فأفضل طريقة لمعرفة ما

 إذا زادت سخونة وحدة إضاءة الليد هي عن
 طريق توصيل مقاومة على التوالي و متى ما

 زادت سخونة وحدة إضاءة الليد ستصبح
.موصلية المقاومة أكبر

 يوجد العديد من مصابيح الليد با½سواق المحلية بمعايير
 مختلفة و استهالكية و لذلك من المهم جًدا الحصول على

 مصابيح ليد بجودة مرتفعة و من جهات موثوقة للتأكد
 من تحقق معايير السالمة و الحصول على ضمان يساهم

 في حماية المستهلك و يقدم المساعدة متى ما وجد
.الخلل

السالمة أوالً





معامل القدرة وتأثيره على استهالك الطاقة و إضاءة الليد

(PF

 المنتج ذو الكفاءة
 الضعيفة يكلف شركة
 الكهرباء طاقة إضافية
 تفوق حاجة االستخدام

مثال عملي:ز
 فعلى سبيل المثال إذا وجدت مصباح            قدرته الفعلية التي تتحول لضوء
 10 واط بالمقابل القدرة الكلية التي تظهر من استهالك المصباح هي 12 فولت

 أمبير فإن معامل القدرة = 0.83 مما يعني أن نسبة 83   من القدرة الظاهرة
 الكلية يستفاد منها كقدرة حقيقية فعالة أما المتبقي والمقدر ب 17     يتم

.هدره كقدرة غير فعالة وال يتم االستفادة منها

 LED

٪
٪.

 التحول إلى استخدام إضاءة الليد يقودنا إلى التوجه الى طاقة
 خضراء تساهم في توفير االستهالك بمعامل قدرة مرتفع

 يحقق هذه العملية. با�ضافة لذلك فإن اختيار وحدات إضاءة
 ليد بمعامل قدرة مرتفع يساهم في خفض التيار الكهربائي

 إلى الكمية المطلوبة فقط من قبل العناصر الكهربائية
 بالدائرة �ن المنتج ال يقوم بسحب تيار أكثر مما هو مطلوب و
 بالتالي با�مكان توفير تيار �ضاءة أكثر من لمبة ليد عن طريق

مشغل بدائرة كهربائية واحدة ذات معامل قدرة مرتفع
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 عند قيامك بشراء وحدة إضاءة فإنك ستالحظ ضمن مواصفات المنتج وجود قيمة
 تتراوح ما بين 0 إلى 1 يطلق عليها معامل القدرة (معامل القدرة      )  ماذا تمثل

 هذه القيمة و ما تأثيرها على استهالك الطاقة و ما أهميتها على وحدات ا�ضاءة
 كإضاءة الليد. معامل القدرة يعبر عن نسبة القدرة الفعالة (والتي تتمثل في كمية

 الطاقة الكهربائية المستهلكة التي يستفاد منها لتشغيل ا½جهزة المختلفة
 وا�ضاءة و تقاس بالواط) إلى القدرة الظاهرية (والتي تتمثل في القدرة الكهربائية

 الكلية يستفيد منها الجهاز الكهربائي بشكل حقيقي). ببساطة فإن هنالك قدرة
 غير فعالة وتهدر بدون استفادة بين ما يسحبه الجهاز الكهربائي إلى ما ينتجه.

 مثال: تفحص أحد ا½جهزة الكهربائية وابحث في المواصفات عن معامل القدرة إذا
 وجدته ذا قيمة صغيرة (أقل من 0،6 مثال فهذا يعني أنه يهدر 40   من الطاقة الغير
 محسوبة والتي تعادل 0،4 المتبقية) تدل على أن المنتج ذو كفاءة ضعيفة ويقوم

 بسحب تيار إضافي يفوق الحاجة المستخدمة من قبل الجهاز. وبالمقابل فإن
 معامل قدرة بقيمة مرتفعة يدل على أن معظم القدرة الكلية يتم االستفادة منها
 بشكل حقيقي و فعال و كلما اقترب معامل القدرة من 1 كلما زادت االستفادة من

القدرة الكلية بشكل حقيقي و فعال

PF

٪

.

هل تحسب القدرة الغير فعالة (المهدرة) ضمن فاتورة الكهرباء؟

.

 يصمم العداد الكهربائي للمنازل والوحدات السكنية (في السعودية
 وكثير من الدول) القدرة لحساب الفعاليه  و المقاسة بالواط وال يعتبر

 الطاقة الغير فعالة (المهدرة) في الحساب. بالطبع هذا خبر جيد
 بالنسبة لك. مما يعني أن أي منتجين من منتجات الليد لديهما نفس
 القدرة االستهالكية بالواط و لكن يختلفان في معامل القدرة سيكون

 لهما نفس التكلفة االستهالكية على المستخدم . لكن يظهر ا�ثر
 السيء الستخدام أجهزة كهربائية بمعامل قدرة منخفض على البيئة

 المحيطة ، و ذلك بزيادة االستهالك العام الغير مجدي للطاقة والذي
 تتحمله شركة الكهرباء وحدها والذي كان من الممكن توفيره �يصال

 الخدمة لمستهلكين جدد دون استثمارات إضافية لتوليد مزيد من
 الطاقة . هذا التأثير يختلف مع المبدأ ا�ساسي لÆجهزة الكهربائية

 الموفرة للطاقة ومن ضمنها إضاءة الليد والتي صممت لتكون تقنية
 خضراء تساهم في توفير الطاقة و لكن هذا لن يتحقق إن لم تحتوي

 مصابيح الليد على معامل قدرة مرتفع القيمة يتماشى مع معايير
 الطاقة الخضراء . قامت وزارة الطاقة ا�مريكية بخطوات جادة بفرض

 اشتراطات فنية على منتجات الليد بأن ال يقل معامل القدرة لديها عن
0،7 للمنتجات الداخلية

كم ستوفر السعودية إذا سيطرت على هذا الهدر من الطاقة؟

 ذكرت هيئة تنظيم الكهرباء وا�نتاج المزدوج في المملكة العربية
 السعودية في تقريرها لعام 2013 إن من حوافز تحسين أنماط االستهالك،

 إطالق مشروع حوافز تحسين معامل القدرة إذ يؤدي قيام المستهلك
 بتحسين معامل القدرة �جهزته ومعداته إلى تخفيض الفاقد من الطاقة

 الكهربائية، وتوفير سعات تتيح الفرصة �يصال الخدمة لمستهلكين جدد،
 من دون الحاجة إلى استثمار إضافي من قبل مقدم الخدمة لزيادة قدرات

التوليد وسعات شبكات النقل والتوزيع

 بحسب البيانات التي جمعتها الهيئة لعينة من فئات االستهالك الصناعي
 في المملكة، فإن تحسين معامل القدرة من المستويات الحالية (في المتوسط

   في حدود 0.75)، ورفعه إلى (0.85) سيؤدي إلى تحرير قدرات توليد تقدر ب 1000
 ميغا واط (1 غيغا واط)، ما يعني تخفيض االستثمارات الالزمة لقطاع التوليد

 لوحده بما ال يقل عن أربعة باليين ريال، إضافة إلى التوفير في تكاليف
 االستثمارات ا�خرى الالزمة لتعزيز شبكتي النقل والتوزيع، وتكاليف التشغيل

والوقود، وخفض المفقود في الشبكات

.

.



 درجة حرارة اللون �نارة معينة تحمل

 تأثير كبير على ا�شخاص

 المستخدمين لهذه ا�نارة في  أداء

مهامهم



 تحرص محال ا½ثاث والديكور على اختيار درجات لون ا�ضاءة  والتجسيد المناسبين �براز قطعة ا½ثاث بشكلها
 المثالي وقد يتبادر إلى ا½ذهان ا�ن بعض التجارب السابقة في شراء ا½ثاث والتي كان منظرها ملفًتا في محل

 التسوق وباهًتا في المنزل بعد شراءها. تختلف ا½سباب المؤدية الختيار قيمة مؤشر تجسيد اللون المناسبة في
 المساحات المختلفة. فمثًال قد تكون شخص دفع مبالغ باهظة لتأثيث المنزل و تصميمه داخلًيا بمنتجات عالية

 الجودة و تفاصيل متعددة و ترغب بإظهارها بالشكل المثالي فعليك إختيار وحدات إضاءة بمؤشر تجسيد للون
 بقيمة 90 أو أكثر. بالمقابل فقد تحتاج إلى إضاءة المكان لغرض ا�ضاءة فقط دون الحرص على جودة إظهار ا½لوان

.كاستخدامها في مواقف السيارات فا�كتفاء بوحدة إضاءة  ذات مؤشر بقيمة 80 أو أقل سيكون مناسًبا

 بشكل عام يصنف مؤشر تجسيد اللون بقيمة 90 أو أكثر كمؤشر
 بقيمة عالية وما يعادل 80 أو أقل يصنف من متوسط إلى ضعيف.

 فمتى ما وجدت الرغبة في إظهار ا½لوان بصورة جيدة و دقيقة
 يجب أن يقع ا�ختيار على مصابيح بمؤشر تجسيد للون يعادل أو

 يتخطى 90. وإذا لم تكن عملية إظهار ا½لوان ذات أهمية ففي
 هذه الحالة يجب إعطاء ا½ولوية و ا�هتمام بالعوامل ا½خرى

 كشدة الضوء و الطاقة المستهلكة و ترك مؤشر تجسيد اللون
.كأمر ثانوي عند إختيار وحدات ا�ضاءة

 تجسيد اللون يعني القدرة على إظهار نفس درجة اللون المطلوبة. لتقريب الفكرة أكثر لو نظرنا
 بشكل سريع إلى كتالوجات اختيار ألوان الدهان �ختيار لون ما فإننا سنتساءل عما إذا كان اللون

 الجميل الذي وقعت أعيننا عليه سوف يكون نفسه بالضبط في علبة الدهان. إن تجسيد اللون في
 كتالوج الدهان أمر مهم جًدا وعليه فقد كان من الضروري ابتكار طريقة ما لقياس مدى مطابقة

 اللون  للدرجة المطلوبة وهو ما يسمى بمؤشر تجسيد اللون. أي على مقياس 100 مثال كم الدرجة
 التي يستحقها اللون المطبوع في الكتالوج مقارنة باللون الموجود في علبة الدهان. من الواضح

.أنه كلما كان التقييم عالًيا فإن نسبة المطابقة ودقة ا�ختيار تكون أفضل

 نعود إلى ا�ضاءة. هل نستطيع التحكم في درجة اللون بدقة عالية  لنحقق طموحات مهندس
 الديكور؟. مؤشر تجسيد اللون                                                              هو رقم يتراوح ما بين 0-100

 يعبر عن مدى قدرة وحدة ا�ضاءة على تجسيد و إظهار ا½لوان على طبيعتها و بشكلها
 الحقيقي و كلما اقترب الرقم من 100 فهي داللة على قدرة وحدة ا�ضاءة �ظهار اللون بشكل

 أفضل و أدق. سوف يشعر مهندس الديكور و صاحب المنزل بخيبة أمل كبيرة عندما ال تنعكس
 درجة اللون المطلوبة والتي تمت محاكاتها في برنامج التصميم مع الواقع بعد التنفيذ. يتم

 احتساب مؤشر تجسيد اللون           بناًءا على مدى قدرته على تجسيد و إظهار 8 ألوان بالتحديد
 موضحة في الشكل أدناه. فمتى ما استطاع الضوء الصادر من وحدة ا�ضاءة على تجسيد هذه

ا½لوان فبإمكانه تجسيد و إظهار جميع ا½لوان

( Color Rendering Index) أو (CRI)

 (CRI) 

.

 عند ا�كتفاء بإنارة
 المكان فقط دون إظهار

 التفاصيل ينصح
 بإختيار وحدة إنارة ذات

مؤشر 80 أو أقل
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 تقوم بعض المصانع على إجراء اختبارات ا½داء على ألوان أكثر كاللون ا½حمر على سبيل المثال
 و كذلك يوجد معيار جديد لقياس قدرة الضوء على إظهار ا½لوان يطلق عليه مقياس جودة

 ا½لوان ةةةةةةةةةةةة      ة   ةةةةةةةةيحتوي على نطاق أوسع من ا½لوان �جراء االختبارات.مؤشر
 تجسيد اللون كان ثابًتا إلى حٍد كبير في مختلف التطبيقات فيما يخص وحدات ا�ضاءة

                                                        كالفلوروسنت                           و ا�ضاءة عالية التفريغ
 كلمبات الزينون. فمستويات مؤشر تجسيد اللون و ا½سعار التي تتماشى مع هذه المستويات

كانت واضحة و ثابتة سواء للمستوى العادي أو المميز

 ظهور تقنية الليد            أوَجد للمستخدم نطاًقا واسع الختيار درجات اللون المناسبة بمؤشر
 عالي لتجسيد اللون. وفي واقع ا½مر و بسبب القدرات و المميزات المتعددة لمصابيح الليد

 أصبح تحقيق مؤشر عالي لتجسيد اللون با½مر الطبيعي و غير المستغرب. و لذلك أصبح
 المصنعون يبحثون �يجاد مقياس جديد لقياس مدى إظهار اللون و تجسيدها ليعطي داللة

أفضل و أدق من مؤشر تجسيد اللون في قياس وحدات ا�ضاءة الحديثة

( CQS,Color Quality Scale) 

(Fluorescent)(High-intensity Discharge, HID )

.

(LED)

.



 إضاءة الليد
مستقبل واعد



 ذكرت عدة تقارير من مكتبة المعاهد الصحية الوطنية بالواليات المتحدة بأن ا�ضاءة بشكل عام لها تأثير
 كبير على بيئة العمل و تظهر بشكل مباشر على ا½فراد في الحيوية و النشاط و التركيز و الشعور

 النفسي مما ينعكس على فعالية أداء المهام. و قامت مجموعة كينجستون التقنية بإجراء استبيان مع
 موظفيها لمعرفة أكثر مسببات ا�جهاد في بيئة العمل و كانت النتيجة بأن إجهاد العين له ا½ثر ا½كبر في

 ا�رهاق البدني الذي يعاني منه الموظفون. كذلك بناًءا على دراسة تمت بإشراف الجمعية ا½مريكية
 لمصممي الديكور الداخلي             , توصلت إلى أن 68   من الموظفين بالمكاتب كان لديهم مخاوف من

ا�ضاءة . و العديد منهم كان يضع ا�ضاءة الضعيفة كأهم النقاط التي يجب معالجتها باستمرار
(ASID)٪

.

 دراسة أخرى قامت بها الجمعية ا�مريكية لمصممي الديكور الداخلي              لمعرفة تصورات
الموظفين وانطباعاتهم عن ا�ضاءة في بيئة العمل، توصلت إلى النتائج التالية

(ASID)
:
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 في أي منظومة عمل دائًما ما يسعى مشرفوا ا�داء الوظيفي إلى المساهمة في جعل بيئة العمل
 مريحة و فعالة مما ينعكس بأثر إيجابي على الموظف و بالتالي يزيد من ا�نتاجية. من أهم

 العوامل التي تساهم في تكوين هذه البيئة ا�ضاءة المستخدمة في الموقع و مدى أثرها على
 الموظفين. سنقوم في هذه المقالة باستعراض بعض ا�حصائيات التي توضح أهمية تأثير ا�ضاءة

.في ا�نتاجية و قدرة إضاءة الليد على تحقيق نسب أعلى من ا�نتاجية و ا�داء الوظيفي

من الموظفين تذمروا من ا�ضاءة المستخدمة في أماكن عملهم 
أكدوا أنهم سيزيدون من ا�نتاجية و الكفاءة في حال وجدت إضاءة أفضل 

يعانون من أعراض صحية كالصداع و إجهاد العين
أكدوا بأن 15 دقيقة تهدر يومًيا في محاولة التركيز و عدم القدرة على الرؤية بوضوح 

68 ٪
75 ٪
30 ٪
25 ٪

 دراسة مشابهة أجرتها جامعة كورنيل بالواليات المتحدة وجدت أن 24    من الموظفين بالمكاتب
 يعتقدون بأن ا�ضاءة الضعيفة سبب رئيسي للتوقف عن العمل لما تسببه من إجهاد للعين و عدم
 ارتياح في أداء المهام. و أثبتت الدراسة ذاتها أن ما يقارب 2    من ا�نتاجية تفقد سنوًيا لكل موظف

 ممن أجريت عليهم الدراسة بسبب ضعف ا�ضاءة ما يعادل إجازة لمدة أسبوع واحد مدفوعة ا�جر
 لكل موظف منهم.أوضحت كذلك الدراسة التي اجرتها جامعة كورنيل بأن استخدام وحدات إضاءة

.بتقنية الليد ستساهم في رفع ا�نتاجية بنسبة 3 إلى 5

 و في أحد مكاتب البريد بمدينة رينو بالواليات المتحدة و بعد عام من قيامهم بتركيب وحدات
 إضاءة بتقنية الليد. توصلوا إلى نتائج بأن وحدات ا�ضاءة الجديدة لم تقم فقط بتوفير الطاقة بل

 زادت من ا�نتاجية بنسبة تصل إلى 6    مما ساعد في تغطية تكاليف ا�نتقال إلى التقنيات الجديدة
في ا�ضاءة

٪

٪

٪

٪
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