إنفاذ اإلضاءة
الطبيعية
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ص ِّمم أنبوب
أال توجد نوافذ؟ ليس ثمة مشكلةَ .
ممكن من اإلضاءة إلى
ٍ
إضاءة ميكنه إنفاذ أكبر قدرٍ
غرفة مظلمة.
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التعليمات

املواد املستخدمة

علما بأن هذا املنزل
وسقف وثالثة
بسطح
اصنع منزال ً من الورق املُقوى مزوَّدًا
ٍ
جدران فقط؛ ً
ٍ
ٍ
يجب أن يكون على مساحة قدم مربعة وبه فتحة بقطر بوصتني في السطح والسقف.
معتم .سيقوم الطالب باختبار أنابيب اإلضاءة اخلاصة
الصق
بشريط
أغلق جميع الشقوق
ٍ
ٍ
ٍ
لتحمل
يكفي
مبا
ا
قوي
السقف
يكون
أن
يجب
ثم
ومن
الفتحات؛
داخل
إدراجها
بهم عن طريق
ً
ّ
ّ
نحو يسمح من
على
املنزل
بناء
على
احرص
منه.
وإزالتها
به
األنابيب
من
لصق العديد
ٍ
الناحية العملية باختبار مقدار اإلضاءة الذي يصل إلى األرضية الداخلية باستخدام مقياس
اإلضاءة أو تطبيق قياس اللومن .ومن شأن وضع مئزرٍ من القماش على اجلانب املفتوح من
املنزل أن يساعد في حجب اإلضاءة احمليطة.

زوج من الطالب:
لكل ٍ
قلم رصاص
مجموعة من المواد العاكسة مثل
رقائق األلومنيوم ومادة المايالر والطالء
األبيض

حتديد املشكلة

ورقة أو ورقتين من ألواح الملصقات أو
البطاقات أو مجلدات الملفات

طرق مختلفة لتوفير اإلضاءة داخل أحد املباني بدون نوافذ
 1اطلب من الطالب حتديد ٍ
(مثل املصابيح أو الشموع أو العصي املتوهجة) .اطلب منهم سرد قائمة باملشكالت
املتعلقة مبصادر اإلضاءة.
أوضح أن العديد من املباني تستخدم أنابيب اإلضاءة أو األنابيب التي تضيء األجزاء
ِ
2
الداخلية بدون استخدام الوقود األحفوري أو الطاقة .يعمل اجلزء العلوي من األنبوب
سطح مماثل للمرآة
على جتميع أشعة الشمس على السطح ،والتي تنعكس على
ٍ
داخل األنبوب .يحمل األنبوب الضوء عبر الفجوة املوجودة بني سطح املبنى والسقف؛
حيث ينقل أشعة الشمس إلى داخل الغرفة على النحو الذي يمُ ك ِّن األشخاص من
استخدام اإلضاءة الطبيعية داخل املنزل.
 3اعرض املرآة للطالب ،واحملها في مسار ضوء الشمس أو بالقرب من مصباح واعكس
أوضح لهم أن أشعة الضوء تنعكس من املرآة ،وأن اجلزء
اإلضاءة على أحد اجلدرانِ .
الداخلي من أنبوب اإلضاءة يعمل بنفس الطريقة.

قصاصات ورقية للتصميمات الرسومية

قصات
ِم ّ
مسطرة
شريط الصق

الختبار أنابيب اإلضاءة:
ورق ُمقوى مموج وشريط الصق إلنشاء
"منزل" على شكل صندوق الختبار
أنابيب اإلضاءة
شريط رسام داكن اللون
مرآة
تطبيق خاص بالهواتف الذكية يقيس
اإلضاءة بوحدات اللومن أو مقياس
لإلضاءة (يتوفر التطبيق على أمازون)
مصدر إضاءة ثابت :مصباح مكتبي أو
ضوء الشمس

4

اعرض للطالب املُنزل املصنوع من الورق املُقوى ومقياس اإلضاءة .قدِّم للطالب التحدي
اخلاص بهم :بناء أنبوب إضاءة يولِّد أكبر قدرٍ من الضوء ،بحسب مقياس اإلضاءة ،عند
إدخاله من سطح املنزل املصنوع من الورق املُقوى .يجب أن يكون أنبوب اإلضاءة اخلاص
بهم مناس ًبا لفتحة السطح وأن يكون طويال ً مبا يكفي لس ّد الفجوة املؤدية إلى
فتحة السقف املوجود باألسفل.

أسئلة
إرشادية
ما هي المواد التي تسبب
ممكن من
ٍ
انعكاس أكبر قدرٍ
طرفي األنبوب
اإلضاءة من أحد
ّ
إلى الطرف اآلخر؟

شحذ األفكار والتصميم
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تخيل
قسم الطالب إلى
ِّ
أزواج ،ووزِّع مستلزمات الرسم عليهم واطلب منهم ّ
ٍ
تصميمات مختلفة ورسمها .اطلب منهم مراعاة قطر األنابيب وطولها ومواد
البطانة وشكل األنابيب (أسطوانية أو مخروطية).

ما هي المواد والتصميمات
األخرى التي يمكنكم
استخدامها لتحسين مقدار
اإلضاءة النافذة إلى المنزل؟

أخبر الطالب أن يختاروا أحد تصميماتهم لتجربته؛ حيث ميكن لهم إجراء تغييرات
أيضا اختباره
على تصميمهم أثناء بناء النموذج األولي اخلاص بهم .وميكنهم ً
باستخدام مقياس اإلضاءة.

إذا كان بإمكانكم إضافة
مرآة إلى تصميماتكم ،فأين
ستضعونها؟ وكيف ستعمل؟

االختبار وإعادة التصميم
نهائي عن طريق لصقه بالفتحة املوجودة في السطح بحيث ال
تصميم
 6اختبر كل
ٍ
ٍ
يتسرب أي ضو ٍء حول حواف األنبوب .استخدم مصبا ًحا أو ضوء الشمس ومقياس
اإلضاءة ،والحظ عدد وحدات اللومن املنبعثة من كل أنبوب إضاءة.

إذا كان بإمكانكم تركيب أنابيب
إضاءة مختلفة اللتقاط الضوء
في أوقات مختلفة من اليوم،
تصممون األنابيب وأين
فكيف
ِّ
تضعونها؟

املشاركة
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ممكن من اإلضاءة.
ٍ
يشترك الفصل بأكمله في حتديد التصميمات التي تولِّد أكبر قدرٍ
ما هي جوانب التصميمات التي جتعلها ف َّعالة؟ وما هي التحسينات التي ميكنهم
إجراؤها؟
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�التمويل
اإلضافي

التمويل الرئيسي ُمقدَّم من مؤسسة  .Lemelsonمتويل املشروع ُمقدَّم من املؤسسة الهندسية املتحدة ( )UEFواجمللس الوطني
للفاحصني في مجال الهندسة واملسح ( )NCEESوجائزة  ULفي مجال االبتكار في التعليم.

تعرّف على املزيد من األنشطة على املوقع اإللكتروني:

www.DiscoverE.org
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