
کل نور خارج شده از یک منبع نور در واحد زمان در 
 (Ø) همه جهات در فضا را شار نورى مى گویند و با
نمایش داده مى شود. واحد شار نورى " لومن" مى 
باشد که با Lm نشان داده مى شود. شار نورى از 
مشخصات المپ بوده که توسط شرکت سازنده در 

مشخصات فنى محصول درج مى شود. 

 100 اى  رشته  المپ  یک  نورى  شار  مثال  براى 
وات در حدود 1380 لومن و براى المپ کامپکت 
فلورسنت 20 وات با باالست الکترونیکى، در حدود 

1200 لومن مى باشد.

چنانچه نور منتشر شده از المپ تحت زاویه معینى 
هدایت شود، آن را شدت نور مى نامند و واحد آن 

کاندال (cd)  مى باشد.

یا المپ هاى  از یک چراغ  نحوه توزیع نور خروجى 
شدت  توزیع  منحنى هاى  صورت  به   ، رفلکتوردار 
نور (IDC) ارایه مى شود. این منحنى ها در دستگاه 
مختصات قطبى و با فرض اینکه یک منبع نور با شار 
نورى 1000 لومن در آن قرار گرفته شده باشد، 
رسم مى شوند. در نتیجه براى یافتن مقدار دقیق 
نورى المپ نصب  مختلف، شار  نقاط  در  نور  شدت 
شده در چراغ را بر 1000 تقسیم کرده  و حاصل 

را بر عدد  معین شده در منحنى  ضرب مى کنیم.

(Ø) شار نورى(I) شدت نور
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درخشندگى در واقع اثر فیزیولوژیکى روشنایى بر 
روى چشم انسان است و در محاسبات روشنایى، به 
ویژه روشنایى فضاهاى بیرونى و روشنایى خیابانى 
حسب  بر  درخشندگى  دارد.  سزایى  به  اهمیت 
کاندال بر متر مربع (cd/m²)  اندازه گیرى مى شود. 
این پارامتر هم براى منابع نور و هم براى سطوح 
مى تعریف  مى کنند  منعکس  را  نور  که  درخشنده 

 شود.

مقدار شار نورى تابیده شده بر واحد سطح را نشان 
 (lx) مى دهد و واحد آن لومن بر متر مربع یا لوکس
مى باشد. شدت روشنایى معموال در صفحات افقى و 

عمودى تعریف مى شود.

(L) درخشندگى (E) شدت روشنایى
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