
  ها روشنايي چشمه

كنـيم،   اند، يعني وقتي كـه آنهـا را از فاصـلة معينـي نگـاه مـي       هاي نوري، عموماً گسترده  چشمه

ي ا دهسـا هاي گسترده حتي در مورد        صيف چشمه براي تو . توانيم شكل و اندازة آنها را تشخيص دهيم         مي

ت درخـشاني آنهـا كـافي       هاي تابان يكنواختي هستند، يك كميت تنها، يعني شد          كه آنها به شكل گوي    

ر تمـام راسـتاها گـسيل    به عنوان مثال، دو گوي درخشان را در نظر بگيريد كه نور يكنـواختي د      . نيست

تابنـدگي حاصـل از هرگـوي در فاصـلة     . ت درخشاني يكسان ولي قطرهاي متفاوت دارنددشدارند و    مي

نـوري كـامالً متفـاوتي بـه نظـر      هاي  ها چشمه ولي، اين گوي . يكسان از مركزهايشان يكسان خواهد بود     

  .رسد تر از گوي بزرگ به نظر مي گوي كوچك روشن: رسند مي

علت آن اين است كه براي شدت درخشاني يكسان، سطح تابنده يك گوي از گوي ديگر بزرگتـر                  

بايد . است و از اين رو شدت درخشاني گسيل شده از واحد سطح چشمه در دو مورد متفاوت خواهد بود                   

 اندازه سطح مرئي مورد نظر اسـت نـه سـطح            كنيم،   كه وقتي كه چشمة نوري را بررسي مي        توجه داشت 

كننده بر صفحة عمود بر راستاي ديد براي مـا اهميـت     به عبارت ديگر، تصوير سطح گسيل .گسيل كننده 
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  (BC)تاي معين  و مساحت مرئي در يك راس(AB)كنندة واقعي   ـ ارتباط بين مساحت سطح گسيل1شكل 

  

بايـد شـدت      هاي چشمة نور گـسترده،      رسيم كه براي مشخص كردن ويژگي       پس به اين نتيجه مي    

درخشاني به ازاي يكاي مساحت مرئي چشمه را بدانيم، اين كميت نورسنجي به روشنايي چشمه معروف                

 باشـد، روشـنايي   σ و مساحت مرئي   Iاي    اگر شدت درخشاني چشمه   . دهيم   نشان مي  Lاست و آن را با      
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ه ازاي    توان فرض كرد كه روشنايي چشمه مساوي اس         يعني مي  ت با شار درخشاني گسيل شـده ـب

هايي از چشمة نور ممكن است  روشنايي قسمت  .يكاي مساحت سطح مرئي چشمه در يكاي زاوية فضايي        

هاي مختلف شعلة شـمع، المـپ و غيـره بـا         قسمت  مثالً،. هاي ديگر آن متفاوت باشد      با روشنايي قسمت  

به عالوه ، روشنايي به راستايي بـستگي دارد كـه تـابش             . شوند  هاي كامالً متفاوتي مشخص مي      روشنايي



ستگي دارد        علت اين است ك   . شود  چشمه در آن بررسي مي     مـثالً قـوس    . ه شدت درخشاني به راسـتا ـب

  )).1(شكل (دارد  الكتريكي در بعضي راستاها اصالً نور گسيل نمي

  

  

  .ها در شكل متناسب است، به راستاي تابش بستگي دارد  كه با طول پيكانـ روشنايي يك قوس الكتريكي1شكل 

  

در عـين حـال     . يي معين اسـت   پس روشنايي مشخصة تابش از قسمتي از سطح چشمه در راستا          

روشنايي اهميت زيادي دارد، زيرا چنان كه در زير نشان خواهيم داد، يك كميت نورسـنجي اسـت كـه                     

  .دهد چشم مستقيماً به آن پاسخ مي

اين روشنايي سطح درخشاني است كه از هـر متـر مربـع       . يكاي روشنايي شمع بر متر مربع است      

هـاي روشـنايي     مشخـصه . كنـد    ايجاد مي  cd 1 درخشاني   سطحش در راستاي عمود بر اين سطح شدت       

  .اند اجسام درخشان گوناگون در جدول زير داده شده

  
  
  
  
  
  
  



  )cd/m2بر حسب (هاي نور   ـ روشنايي بعضي از چشمه1جدول 

  روشنايي  چشمة نور
  5/1*109  خورشيد

  )2/1 - 5/1* (109  قسمت نازك قوس جيوه با فشار خيلي زياد
  5/1*108  دهانة قوس كربن
  )5/1 - 2* (106  هاي التهابي رشتة فلزي المپ
  5/1*104  شعلة چراغ نفتي

  5/0*104  شمع گچي
  10-4  آسمان شب بدون ماه

  10-6  كمترين روشني درك شدني توسط چشم
  

هـا    باعـث احـساس درد در چـشم       ) cd/m2 105 * 6/1بـاالي   (هاي نور با روشنايي زيـاد         چشمه

د  هاي خيلي روشن وسايل گوناگوني به كار مي بار چشمه  ها از اثر زيان     شمبراي محافظت چ  . شوند  مي . روـن

ولي اگر حبـاب  . آور و گاهي دردناك است كردن به رشته قرمز ـ ملتهب يك المپ التهابي زيان  مثالً، نگاه

ي اي شيري يا مات ساخته شده، يا با قالبي به شكل كرة مات پوشانده شود، شار درخـشان         المپ از شيشه  

يابد، در حالي كـه   در نتيجه، روشنايي كاهش مي. شود گسيل شده توسط آن از سطح بزرگتري ساطع مي       

  .كند ماند و از اين رو تابندگي حاصل از المپ نيز تغيير نمي شار درخشاني عمالً بدون تغيير مي

  


