
  اي نور هاي نقطه چشمه

ه   ها به طور يكنواخت گسيل مي همة مسائل مربوط به چشمة نوراني كه نور را در تمام جهت          كند ـب

  .شوند طريق مساوي حل مي

چنين گويي در تمام راستاها به طور يكنواخـت         . اي است   گوي فلزي درخشان نمونة چنين چشمه     

اين . تمام راستاها به طور يكنواخت توزيع شده استدر اين صورت شار درخشاني در    . دارد  نور گسيل مي  

به آن معناست كه اثر چشمه در گيرندة نور فقط به فاصلة بين گيرنده و مركزگوي درخشان بستگي دارد                   

 در نظـر  Rدر اين حالـت نـور در فاصـلة     . نه به راستاي شعاعي كه از مركز گلوله به گيرنده كشيده شود           

توان فـرض     در اين صورت مي   . ل اغماض گوي درخشان بسيار بزرگتر است      شود كه از شعاع قاب      گرفته مي 

ور  . شود يعني مركز گوي درخشان گسيل مي كرد كه نور از يك نقطة واحد،         در چنين مواردي از چشمة ـن

شـود   اي در نظـر گرفتـه مـي      اي كه به صورت چشمه نقطـه        چشمه .برند  اي نام مي    به عنوان چشمة نقطه   

چون كه مهم است نسبت بين اندازة چشمه و خواصي است كـه در آنهـا اثـر    . شدهميشه نبايد كوچك با  

گرچه . اند اي در مسائل عملي هاي نقطه هاي چشمه مثالً ستارگان بهترين نمونه   . گيرد  مورد بررسي قرار مي   

شمة نوري بنابراين چ. از اندازة آنها بزرگتر است   اند، فواصلشان از زمين به مراتب         آنها از نظر اندازه عظيم    

اي نيـست اگـر چـه در     دارد چـشمة نقطـه   كه به طور غير يكنواخت در راستاهاي مختلف نور گسيل مي      

  .مقايسه با فاصله تا نقطة ديد بسيار كوچك باشد



بـراي  . كنيم كه منظور از تابش يكنواخت در همة راستاها چيـست         تر روشن مي    حال به طور دقيق   

، سطحي كـه توسـط     σاحتياج داريم كه مساوي است با نسبت مساحت          Ωاين منظور به زاوية فضايي      
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 سطحي كه توسط مخروط σ افزايش يابد، مساحت r بستگي ندارد، زيرا وقتي كه       rاين نسبت به    

ا           Ω باشد،   r=1اگر  . يابد   افزايش مي  2rشده است به نسبت     قطع   ر ـب  σ از نظـر مقـدار عـددي براـب

ع اي به شعاع واحد قط شود كه توسط مخروط از كره گيري مي شود، يعني زاوية فضايي با سطحي اندازه مي

اي   است، يعني زاوية فضايي متناظر با يكاي مساحت از كـره (Sr)يكاي زاوية فضايي استراديان  . شود  مي

  .باشد به شعاع واحد مي

 اسـت، زيـرا    (sr) استراديان   π4اي كه تمام فضاي دور چشمه را دربر دارد مساوي             زاوية فضايي 

  . استπ4ست برابر اي كه شعاعش واحد ا مساحت تمام كره



شود، تابش در صورتي يكنواخـت    استراديان توزيع ميπ4تابش كل يك چشمه در زاوية فضايي   

هاي فضايي مساوي جدا شده در هر راستا، توان يكساني گـسيل   شود كه از زاويه     يا همسانگرد ناميده مي   

  .كند

اش در مقايسه با فاصله تا نقطة مـشاهده كوچـك             اي است كه اندازه     مهاي، چش   پس، چشمه نقطه  

  .كند است و شار درخشان يكنواختي در تمام راستاها گسيل مي


