
  هاي نورسنجي يكاهاي كميت

شدت درخشاني : اين يكا شرطي است. يكاي اصلي دستگاه نور سنجي، يكا شدت درخشاني است    

شـد كـه    در ابتدا فرض مـي . چشمه استاندارد معيني، به عنوان يكاي شدت درخشاني اختيار شده است        

= Iاي كه دشت درخشاني  چشمه ندارد دقيقي ساخته  داشته باشد شعلة شمعي است كه با روش استا1 

 زيرا شدت درخـشاني آن بـا سـوختن        . ست ولي، معلوم شد كه چنين استانداردي نامناسب ا        .شده باشد 

ه      چـشمه . كند و به عالوه به دما و رطوبت هوا بستگي دارد فتيله قدري تغيير مي  هـاي بـسيار ديگـري ـب

لكتريكي التهابي اسـتاندارد كـه   هاي ا  اند، از جمله المپ     عنوان استاندارد شدت درخشاني پيشنهاد شده     

هـا از ايـن       با ساير نمونه  گيري بزرگ مقياس نگهداري و با مقايسه          هاي اندازه   هايشان در آزمايشگاه    نمونه

  .شوند نوع كنترل مي

يك شمع شدت درخشاني در راسـتاي معـين از   .  است(cd)) شمع(يكاي شدت درخشاني كاندال   

كنـد و شـدت    گسيل مـي  )  است nm 555طول موج در خأل      (Hz 1012 * 540اي است كه بسامد       چشمه

  . است(SI)المللي يكاها  شمع يكاي اصلي دستگاه بين. دارد W/sr 1.683 تابشي

تواننـد در     هاي الكتريكي التهابي به قدر كافي پايدار نيـستند و نمـي             استانداردهايي از نوع المپ   

المللي اسـتاندارد   به اين دليل، با توافق بين. بااليي دوباره تهيه شوندموقع از بين رفتنشان با درجه دقت  

اين ظرف خاصي است كـه در آن پالتـين          . تواند با دقت دوباره تهيه شود       جديدي ارائه شده است كه مي     

شود داخل آن قـرار   يك لولة نازك ديرگداز كه تا دماي پالتين گرم مي         . شود  خالص شيميايي گداخته مي   

دماي بلوري شدن پالتين خـالص  . شود  نور توسط سطح داخل لوله و از انتهاي باز آن گسيل مي           .گيرد  مي



شدت درخشاني نور گسيل شده در اين دما از سطح لولـه،  .  درجه كلوين را دارد2042مقدار كامالً معين  

21كه مساحتش  60 cm. π درخـشاني مـساوي   اين شـدت  . ست، در راستاي محور آن دقيقاً ثابت است  ا

  .يك شمع است

اي كه شـدت   اي كه توسط چشمة نقطه لومن شار درخشاني.  است(lm)يكاي شار درخشاني لومن  

. شـود   گسيل مـي  ) يعني زاوية يك استراديان   (درخشاني آن يك شمع است و درون يكاي زاوية فضايي           

 ، شـار درخـشاني مـساوي      ) m 555 = λ(براي تابش متناظر با ماكزيمم حساسيت طيفي چشم انـسان           

lm 683 است در صورتي كه شدت تابشي آن W/sr 1باشد .  

 است كه روي آن شار درخشاني يـك         m2 - 1يكاي تابندگي برحسب تعريف تابندگي يك سطح        

 تابنـدگي يـك  . شـود   ناميده مي(lx)اين يكاي تابندگي لوكس     . لومن به طور يكنواخت توزيع شده باشد      

 در مركزش قرار داشـته  cd 1آيد كه شعاعش يك متر و چشمة نور  اي به دست مي     لوكس روي سطح كره   

  .اند داده شده) 1(مقادير تابندگي براي بعضي موارد در جدول . باشد

  

  براي بعضي مواد معمول) برحسب لوكس( تابندگي - 1جدول 
  تاباني  تابندگي

  100000  )هاي متوسط  عرضدر(توسط پرتوهاي خورشيدي مستقيم در ظهر 
  10000  هنگام فيلمبرداري در كارگاه فيلم

  1000  در محل باز در روز ابري
  100  در اتاق خوب روشن شده نه خيلي دور از پنجره

  100 - 200  روي ميز كار براي كار ظريف
  30 - 50  نالزم براي خواند

  20 - 80  بر پردة سينما
  2/0  )بدر(از ماه تمام 

  0003/0   شب در شبي بدون ماهاز آسمان
  



سيار زيـادتر، اگـر چـه در                      با كشف نيروها كه شدت تابشي بسيار بااليي دارند ايجاد تابنـدگي ـب

ا واگرايـي كـم      كه باريكه   ويژگي ليزر در اين   . پذير شده است    هاي زماني كوتاه، امكان     فاصله وري ـب هاي ـن

اي بـا مـساحت     توانـد در لكـه      تمام تابش ليزر مي    با اين ويژگي،     .كند نيز اهميت بسزايي دارد      گسيل مي 

كـشد در    طول مـي s 8-10 در هر تپ كه     J 1/0يك ليزر كوچك با انرژي      .  متمركز شود  cm2 8-10حدود  

 در مـدت يـك تـپ ايجـاد          TW/cm2 10 يا   W/cm2 1013مساوي  » عظيمي«اي چگالي توان      چنين لكه 

به راحتي .  استTW 1ي الكتريكي جهان بالغ بر حدود     ها  بايد توجه داشت كه توان تمام نيروگاه      . كند  مي

 براي lx 1020توان محاسبه كرد كه تابندگي ايجاد شده توسط چنين ليزري در يك لكة كوچك حدود     مي

  . برابر بيشتر از ماكزيمم تابندگي حاصل از خورشيد1015 ، يعني nm 555=λنوري با طول موج 


