
 أجزاء المصباح الكھربائي

 

 تجربة فاشلة 999 ابتكر المخترع األمریكي توماس أدیسون أول مصباح كھربائي عملي بعد إجراء 1879في عام 
كادت أن تصیبھ بالیأس وتقضي على أمالھ في ابتكار ینیر لإلنسانیة اللیل، ولكن لشدة صالبتھ وعزمھ الذي ال یلین 
وصل إلى ما أراد. وكان ذلك في أكثر التجارب إثارة في تاریخ العلم. فبعد أن وصل إلى الحافة الممیتة ألي مخترع 

وھي الیأس، استطاع ھو وفریق العمل الذي شاركھ ھذه الملحمة في التجربة المائة باستخدام الخیط القطني في 
 ساعة متواصلة وبعدھا احترق. وقام أدیسون بعد ذلك 40التوصیل وعن طریقھ استمر المصباح في اإلنارة لمدة 

بمحاوالت ناجحة إلطالة المدة. وسرعان ما انتشرت المصابیح الكھربائیة منذ بدایة القرن العشرین، وحلت محل 
األنواع األخرى من المصابیح. 

 

ویعدّّ◌ المصباح المتوھج أكثر مصادر الضوء الكھربائي شیوًعا، ویوجد في كل بیت تقریبًا. كذلك فإن أضواء 
السیارة، ومصابیح الید الكھربائیة، ھي أیضاً أنواع من المصابیح المتوھجة. 

وتعتمد كمیة اإلضاءة المنبعثة من مصباح متوھج على كمیة الكھرباء التي یستھلكھا. ومعظم المصابیح المستخدمة في 
 واطا من القدرة. 150 و40البیوت تتراوح قدرتھا بین 

ویتكّون كل مصباح متوھج من: 

 ھي سلك رفیع ملولب مصنوع من مادة التنغستین. وعند إشعال المصباح یقوم الكھرباء بتسخینھ إلى أكثر من الفتیلة:
 درجة، ھذه الدرجة العالیة تجعل الفتیلة تبعث الضوء. ویستخدم صانعو المصابیح مادة التنغستین في صنع 2,500

الفتائل ألنھا مادة تصمد أمام درجات حرارة عالیة دون أن تنصھر. 

 تعمل على إبعاد الھواء عن الفتیلة فتحفظھا من االحتراق. وتحتوي معظم المصابیح على خلیط من الغازات الزجاجة:
غالبھا من غازي األرقون والنیتروجین، وذلك بدالً من الھواء. وتساعد ھذه الغازات في إطالة عمر الفتیلة وتمنع 
الكھرباء من االنتشار داخل الزجاجة. تغَطى زجاجة المصباح عادة بطبقة من طالء یساعد في بعثرة الضوء من 



الفتیلة، ویقلل من بھره للعین. وتستخدم لذلك مادة السلیكا، أو یمكن حفر الزجاجة بحمض ما. أما المصابیح الملونة، 
فتُطلى بلون یحجب كل األلوان إال لون الطالء. 

   وھى مصنوعة من األلمنیوم ویمكن لھا أن تكون حلزونیة أو مسماریة وھى تربط المصباح بالدوایة.القاعدة:

 

 وھي متكونة من قطبین تلمس سلك الدوایة من أجل إضاءة المصباح وسطوع ضوء. نقاط التوصیل:

 


