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. كنـيم   نتيجة انرژي تابشي جذب شده توسط اجزاي حساس چشم ما نور را مستقيماً احساس مي              

ور چـشمة       در   را   σسطح. دباش  گيري انرژي نور، بحث مهمي در نورسنجي مي         اندازه  در  Sمسير انتشار ـن

   .نظر بگيريد

  

  .گذرد  ميσشود و از جزء سطح  گسيل ميS كه از چشمة يشار درخشان

  

اي  كنيم كه ايـن سـطح از مـاده     فرض مي . گذرد   از اين سطح مي    t در زمان    Wانرژي تابشي معين    

 كه تمام انرژي تابشي را جذب كند و انرژي جذب شده معيـاري از گـرم شـدن اليـه     پوشانده شده است  

  است، نسبت

tW /=Φ  

جـزء  ) ييا توان تابان (كند، شار تابش      ميانرژي عبور كرده از جزء سطح در يكاي زمان را مشخص            

  .شود  ناميده ميσسطح

شود، چشم نقش استثنايي مهمـي را   گيري مي معمولي توان، يعني وات اندازه شار تابش با يكاهاي     

به اين دليل، همراه با مشخصة انرژي نور، تخمـين          . كند  در احساس و استفاده از انرژي درخشاني ايفا مي        

s σ



زده شده بنـابر احـساس    شار تابش تخمين. رود مبتني بر احساس مستقيم نور توسط چشم نيز به كار مي       

  .معروف است) نور(ه شار درخشاني بصري ب

يكي از . روند گذاري و دو دستگاه يكاها به كار مي هاي نوري دو دستگاه عالمت گيري پس، در اندازه

ها بر محاسبة نور از ديدگاه انرژي و ديگري بر محاسبة آن بر مبناي احساس ديداري اسـتوار         اين دستگاه 

  .است

در نتيجه انرژي محاسبه شـده ممكـن   هاي مختلف متفاوت است،  حساسيت چشم براي طول موج  

راي تـوان يكـسان،      . است با محاسبة شار درخشاني بنابر احساس ديداري تفاوت زيادي داشته باشـد             ـب

  .ي استب برابر بيشتر از پرتوهاي قرمز يا بنفش مايل به آ100احساس ديداري از پرتوهاي سبز حدود 
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  .دهد اي كه حساسيت طيفي نسبت چشم را توضيح مي  منحني-1شكل 

  

هاي مختلف، يا به اصـطالح   براي برآورد شار درخشاني، بايد حساسيت چشم به نور با طول موج       بنابراين،  

دانيم       ) 1(منحني حساسيت طيفي نسبت چشم را كه در شكل           ايـن منحنـي   . نشان داده شـده اسـت ـب

Vسانبستگي حساسيت نسبي چشم ان    
λ

اگر حساسيت چشم متنـاظر بـا   . دهد  را به طول موج نشان مي      

طول موج   
o

Α 5550=nm 550=λ   ، ) و هـاي بلنـدتر       به عنوان يكا انتخاب شود، براي مـوج       ) نور سبز



 مـثالً ، بـراي       يابـد،   شود، به سـرعت كـاهش مـي         تر حساسيت، به ترتيبي كه از منحني نتيجه مي          كوتاه

nm 510=λ   و براي ،nm 610 =λ فتـه اسـت  يعني به نصف كاهش يا( است 5/0، حساسيت مساوي .(

   )آبي (nm 470= λبراي 


