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: نور سه نوع انعکاس دارد

انعکاس آینه ای ( الف

(آینه محدب ) انعکاس پراکنده مانند ( ب

کنده وپرا ترکیبی از آینه ای : انعکاس گسترده( ج

(مانند سطوح ناهموار) کننده 



: عوامل مؤثر در رویت اجسام

جسماندازه -1

ایدنبروشنایی انعکاسی را : جسمدرخشش -2

با نور تابیده شده یکسان دانست

جسم ایی اختالف بین روشن: تباینکنتراست -3

اگر جسم از محیط . و محیط پیرامون است

 شود میکم وضوح باشد چشم خسته و روشنتر 

نظرباشد جسم تیره بهروشن تر و اگر محیط 

ورنبه نور محیط، می رسد بهتر است نسبت 

.باشد1/1تا 1منعکس شده بین 

ارساختانسان و آناتومی  بدن به : دیدمیدان -4

درجه است130دارد اما حدود تگی سبچشم 



:نورواحد های سنجش 

مقدار نوری که یک کاندال در یک  : I( توان شمع)شدت

.استرادیان تولید می کند

.شار نوری گسیل شده از منبع در واحد زمان است: cdکاندال 

ه زاویه ای دو بعدی در فضای سه بعدی است ک: Ʊاسترادیان 

 دهد این زاویه نشان می. یک جسم روی یک نقطه را می پوشاند

گرد که آن جسم از دید بیننده ای که از آن نقطه به جسم می ن

برای نمونه، جسم کوچکی در فاصله ی. چقدر بزرگ می آید

م نزدیک می تواند همان زاویه ی فضایی ای را بپوشاند که جس

به کره ایاگر جسم را روی سطح. بزرگی در دوردست می تواند

ب است مرکز آن نقطه تصویر کنیم، زاویه ی فضایی جسم متناس

بر با مساحت بخشی از کره که جسم پوشانده است، تقسیم

.شعاع کره به توان دو



شاردرخششی که چشمه : F( شار نوری ) توان منبع 

LMنور در واحد زمان گسیل می دارد واحد آن لومن 

.است

مقدار روشنایی از منبع یا : Eشدت روشنایی 

m1به فاصله m21روی سطح LM1روشنایی 

است و حاصلضرب شار و زمان LXواحد آن لوکس 

است

بسته به جنس، میزان نور منعکس شده، رنگ، زبری و نرمی  : L( روشنی) درخشندگی 

د آن نسبت بین شدت و سطح منبع نور در امتداد عمود بر راستای انتشار نور و واح. دارد

cd/m2 است                                                 .×E (ضریب جذب)a =درخشندگی

:تفاوت بین درخشندگی و درخشایی

.درخشایی شار درخششی بازتاب یافته یا عبور کرده از سطح است



واحدنمادالتینمعادلکمیت

LuminanceLCd/m2(درخشایی)روشنی

IILuminanceELX(درخشایی)روشنایی

IntensityIcdشدت

Power(flow)FLM(درخششیشار)توان

EnergyQLm.hrانرژی



پایان هفته سوم


