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 چیست؟ نورسنج

 ٚؾیّٝ ٔتط ِٛوؽ یب ٚ ٘ٛضؾٙح  ٕ٘بیكٍط ٚ پطزاظقٍط ، وٙٙسٜ زضیبفت اظ ػجبضتؿت وٝ اؾت قسٜ تكىیُ اؾبؾی خعء ؾٝ اظ(  light meter) ٘ٛضؾٙح

 تجسیُ يطایت ثٝ تٛخٝ ثب ٚ ٕ٘ٛزٜ حؽ ضا ؾٙؿٛض ؾُح ثط «٘ٛض قست» ٘ٛضؾٙح زؾتٍبٜ ، ثبقس ٔی lux ٚاحس ثب «ضٚقٙبیی قست»  ٌیطی ا٘ساظٜ

 ٞط ثطای ٟٔٙسؾی اؾتب٘ساضزٞبی زض . زٞس ٔی ٘كبٖ ضا اؾت ٚالغ آٖ زض ؾٙؿٛض وٝ ٔحّی ضٚقٙبیی ٚ ٘ٛض قست زیدیتبِی زؾتٍبٜ ثٝ قسٜ زازٜ اذتهبل

 ٔتفبٚت ٞبی وبضثطی تفىیه ثٝ آٟ٘ب خساَٚ وٝ اؾت قسٜ ٌطفتٝ ٘ظط زض ضٚقٙبیی ٚ ٘ٛض قست اظ ٔیعا٘ی ٔتطٞب ِٛوؽ ٚ ٘ٛضؾٙح وبضثطی ثٝ تٛخٝ ثب ٔىب٘ی

 ٔحیٍ یه ٘ٛض قست ٔیتٛاٖ آٟ٘ب اؾبؼ ثط ٚ اؾت وطزٜ ٔؼیٗ ضا پیكٟٙبزی ضٚقٙبیی قست حتی ٚ ٘یبظ ٔٛضز ضٚقٙبیی ٚ ٘ٛض قست ٚ حساوثط ٚ حسالُ ،

 ٚ ٞب ٘ٛضؾٙح ٟٔٙسؾبٖ ٚ فٙی ٘ظط اظ . وطز َطاحی ٚ ٔحبؾجٝ زؾتی ثهٛضت یب ٚ calclux یب dialux وبٔپیٛتطی افعاضٞبی ٘طْ ثب اؾتب٘ساضز ثهٛضت ضا

 ذؿتٝ ثسٖٚ ضا اقیبء ، ؾُح ایٗ ضٚی ثط اؾت ٔبیُ ا٘ؿبٖ ظیطا ، اؾت ٟٔٓ ٌطفتٝ لطاض ٘ٛض تبثف ظیط ا٘ساظٜ چٝ تب ؾُح یه ایٙىٝ زا٘ؿتٗ ٔتط ِٛوؽ

 ثط ِٛٔٗ یه تبثف اظ حبنُ ضٚقٙبیی اظ ػجبضتؿت ِٛوؽ یه ضٚقٙبیی قست.  اؾت ِٛوؽ ضٚقٙبیی قست ٚاحس. ثجیٙیس ٔؼیٙی ٘ٛض تبثف ثب چكٓ وطزٖ

 ٔتط ِٛوؽ ٘بْ ثٝ وٛچه زؾتٍبٞی اظ آٖ ؾٙدف ثطای ، ٘یؿت ضٚقٙبیی قست تؼییٗ ثٝ لبزض چكٓ وٝ آ٘دب اظ. ٔطثغ ٔتط یه ٔؿبحت ثٝ ؾُحی

 ٔثُ اؾت وطزٜ تط تیطٜ ضا تهٛیط زٚضثیٗ وٝ ثبقیس وطزٜ ٔكبٞسٜ ٚ ثبقیس ٌطفتٝ پط٘ٛض ٔحّی ؾٕت ثٝ ضا زٚضثیٗ ٚلتٟب ذیّی قبیس. ٔیكٛز اؾتفبزٜ

 ٘كب٘ٝ تبضیه ٔحّی ؾٕت ثٝ ضا زٚضثیٗ ٚلتی وٝ ثبقس زازٜ ضخ قٕب ثطای ٘یع اتفبق ایٗ ثطػىؽ ثبضٞب قبیس ٚ.  ایؿتبزٜ پٙدطٜ یه وٙبض زض وٝ قرهی

 وٙیٓ وٙتطَ آ٘طا ٔیتٛا٘یٓ حسٚزی تب ٔب وٝ ٔیكٛز ا٘دبْ زٚضثیٗ ٘ٛضؾٙح تٛؾٍ تغییطات ایٗ تٕبْ.  وطزٜ ثیكتط ضا نحٙٝ ٘ٛض زٚضثیٗ ثالفبنّٝ ، ایس ضفتٝ

 ؾطػت ٚ زیبفطآٌ ،( ISO) زٚضثیٗ حؿبؾیت ثطحؿت ٚ ٔیؿٙدس ضا ٘ٛض وٕیت وٝ اؾت زؾتٍبٞی ٘ٛضؾٙح : قٛیٓ آقٙب وبٔال ٘ٛضؾٙح ثب ثبیس اَٚ ِٚی

 آقٙب ثطای ٚ(  ای حطفٝ زٚضثیٟٙبی اظ ، ثؼًی غیط ثٝ) اؾت ٌطفتٝ لطاض ٘ٛضؾٙح ایٗ ٔٛخٛز زٚضثیٟٙبی زضتٕبْ.  ٔیسٞس ٘كبٖ ضا اؾتفبزٜ لبثُ ٚ ٔٙبؾت

 ٚ ٔیىٙس وٕتط ضا نحٙٝ ٘ٛض ٚ وطزٜ ػُٕ ؾطیؼب ٘ٛضؾٙح وٝ زیس ذٛاٞیس ٚ ثٍیطیس ٘ٛض پط ٔحُ یه ؾٕت ضا زٚضثیٗ وبفیؿت فمٍ آٖ انّی وبض ثب قسٖ

 . ٔیىٙس ثیكتط ضا نحٙٝ ٘ٛض ، ضٚیس ٘كب٘ٝ ٘ٛض وٓ ٔحّی ؾٕت ضاثٝ زٚضثیٗ اٌط ، ػُٕ ایٗ ػىؽ زض

.  ٔیطؾس ٘یع ٔتط ؾب٘تی چٙس ثٝ ٌبٜ آٖ ا٘ساظٜ وٝ زاضز فّع خٙؽ اظ ثعضي ٘ؿجتب ؾُحی ٌیط٘سٜ ایٗ.  ا٘س قسٜ ؾبذتٝ ؾّٙیْٛ خٙؽ اظ اغّت ٘ٛضؾٙدٟب

 زیبفطآٌ قبتطٚ ؾطػت نحیح ٔمساض ٚ ٔیبٚضز پسیس ٘ٛض قست ثب ٔتٙبؾت ای اِىتطیؿیتٝ خطیبٖ ٔیىٙس زضیبفت ٘ٛضی وٝ ٍٞٙبٔی ؾّٙیْٛ حؿبؼ ؾَّٛ

 ٘یع ٔؼبیجی ، اؾت وطزٜ آؾب٘تط ضا ػىبؾبٖ وبض ٚ زاضز وٝ ٞبیی ٔعیت وٙبض زض ٘ٛضؾٙدٟب ایٗ.  ٔیىٙس ٔكرم ضا ٔٙبؾت ٘ٛضزٞی ثب ػىؽ ٌطفتٗ ثطای

 زض وٝ ٔیرٛض٘س ٌَٛ انُالح ثٝ یب ٔیىٙٙس اقتجبٜ ٔٛاضز اظ ثؼًی زض زیٍطایٙىٝ ٚ اؾت وٓ ٘ٛضٞبی ثطاثط زض آٟ٘ب حؿبؾیت ، ٞب يؼف ایٗ اظ یىی وٝ زاضز

 . زاز ذٛاٞیٓ تٛيیح آٖ ٔٛضز

.  ٔیٍیطز ا٘دبْ وّی ٘ٛضؾٙدی یه ٚ اؾت ٔٙؼىؽ ٘ٛض ضٚـ ثٝ ٕٞیكٝ آٟ٘ب ٘ٛضؾٙدی ضٚـ ، زاض٘س لطاض ػسؾی پكت زض ایٙىٝ زِیُ ثٝ ٘ٛضؾٙدٟب ایٗ

 زیٛاض یه ٔمبثُ زض ثطػىؽ یب تیطٜ ثطٌٟبی ٚ زضذتبٖ اظ ای ظٔیٙٝ خّٛی زض وؿی اٌط ٔثال:  ثبقس زاقتٝ اقتجبٞبتی ٔیتٛا٘س ٘ٛضؾٙدی ٘ٛع ایٗ اِجتٝ

 وال یب وٝ ٔیٍیطز لطاض ٔحیٍ ٘ٛض تبثیط تحت ٘ٛضؾٙح حبِت زٚ ٞط زض.  ثٛز ذٛاٞس ٔتفبٚت ثؿیبض ٔٛيٛع اظ وّی ٘ٛضؾٙدی ٘تبیح ، ثبقس ایؿتبزٜ ؾفیس

 وٝ قسیٓ یبزآٚض ثبال زض.  تهٛیط وُ ٘ٝ اؾت قرم نٛضت ، قٛز ٌیطی ا٘ساظٜ ثبیؿتی ٔی وٝ ٟٕٔی ٘بحیٝ قه ثسٖٚ حبِی زض ، ضٚقٗ وال یب اؾت تیطٜ

 پؽ.  ٔیكٛز وٓ نحٙٝ ٘ٛض ، ضٚیٓ ٘كب٘ٝ ٘ٛض پط ٔحّی ؾٕت ثٝ ضا زٚضثیٗ اٌط وٝ ظزیٓ ٘ٛضؾٙح ثطای ٘یع ٔثبِی ٚ ٔیرٛضز ٌَٛ ٔٛاضز اظ ثؼًی زض ٘ٛضؾٙح

 اظ ٚلتی ٔٛاضز اظ ثؼًی زض چطا وٝ ثبقیس قسٜ ٔتٛخٝ قبیس حبَ.  ٔیىٙس وٓ ضا نحٙٝ ٘ٛض ثالفبنّٝ ، ٔیٍیطز لطاض ؾفیس زیٛاض یه ٔمبثُ زض ٘ٛضؾٙح ٚلتی

 ٌطفتٝ لطاض زضیب ٔثُ ضٚقٗ ٚ پط٘ٛض ٔٙظطٜ یه ٔمبثُ زض وٝ قرهی ٔثُ. )  اؾت قسٜ تیطٜ قرم نٛضت ، ایس ا٘ساذتٝ ٘ٛضػىؽ پط ٔحّی زض ای چٟطٜ

 ( اؾت
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 : کرد حل را مطکل این میطود طور چه که بپرسید را سوال این خود از ضاید حال

 وٙیس اؾتفبزٜ( آفتبثٍیط) ِٙع ٞٛز اظ ضٚقٗ ٚ ؾفیس ای ؾٛغٜ حتی یب ضٚقٗ ذیّی ٔٙظطٜ یه ثٝ ضٚ ػىبؾی زضٍٞٙبْ( 1

 ٘ٛض ٔیتٛاٖ+  ؾٕت ثٝ ٘ٛض ٔیعاٖ ثطزٖ ثبال ثب وٝ اؾت قسٜ زازٜ ٘كبٖ -+/ ػالٔت ثب وٝ زاضز ٚخٛز ٘ٛضزٞی خجطاٖ ثٙبْ ای زوٕٝ زٚضثیٟٙب اوثط زض( 2

 . زاز تغییط ضا نحٙٝ

 تٙظیٓ ثرٛاٞس وٝ تهٛیط اظ ٘مُٝ ٞط ضٚی ثط ضا ٘ٛضزٞی وٝ ٔیسٞس ػىبؼ ثٝ ضا أىبٖ ایٗ ٌعیٙٝ ایٗ وٝ وٙیس اؾتفبزٜ( AE Lock) ٘ٛضزٞی لفُ اظ( 3

 . وٙس

 . آٔٛذت ذٛاٞیس آ٘طا خسِٚی زض وٝ وٙیس ثبظ زضخٝ زٚ ، اؾت وٓ ٘ٛضزٞی وٝ ٔٛاضز اظ ثؼًی زض حتی یب ،یه، ٘یٓ ضا زیبفطآٌ( 4

 ( :AE LOCK) ٘ٛضزٞی لفُ

 CENTER یب SPOT حبِت زض ضا ٘ٛضؾٙدی ؾپؽ ٚ زازٜ لطاض وبزض ٔطوع زض ضا ؾٛغٜ اثتسا ، وٙیٓ تٙظیٓ ای ٘مُٝ ٞط ضٚی ضا ٘ٛضزٞی ثتٛا٘یٓ ایٙىٝ ثطای

 ػُٕ ایٗ ثب.  ٔیٍیطیٓ ٚػىؽ فكبضزازٜ ا٘تٟب تب ضا قبتط زوٕٝ حبَ ٚ ٔیىٙیٓ فؼبَ ضا AE لفُ ٚؾپؽ ٔیسٞیٓ فكبض ٘یٕٝ تب ضا قبتط زوٕٝ ٚ ٔیسٞیٓ لطاض

 . ٔیىٙس ٘ٛضؾٙدی ضا وبزض ٚؾٍ قسٜ تؼییٗ ٔطوع فمٍ زٚضثیٗ ٘ٛضؾٙح

 .کند کارمی چگونه دوربین نورسنج

 ٔٛز زض أب زاضز، ٚخٛز ٔرتّف ٘ٛع چٙس زض ٘ٛضؾٙدٟب. وٙٙس ٔی وبض ٘ٛضؾٙدكبٖ اَالػبت اؾبؼ ثط زیدیتبَ ٞبی زٚضثیٗ تٕبْ ٘ٛض، زضؾت تٙظیٓ ثطای

 ٚاضز ٘ٛض وٝ آٟ٘بیی ٚ ٌیط٘س ٔی ا٘ساظٜ ضا تهٛیط ؾٙؿٛض ثٝ ضؾیسٜ ٘ٛض وٝ آٟ٘بیی: ٕ٘ٛز تمؿیٓ وّی زؾتٝ زٚ ثٝ ضا آٟ٘ب تٛاٖ ٔی زیدیتبَ ٞبی زٚضثیٗ

 .اؾت زلیمتط ٚ تط پیچیسٜ اِٚی ؾیؿتٓ، زٚ ایٗ زض. وٙٙس ٔی ٌیطی ا٘ساظٜ ثبقٙس ٔی ٘عزیه ِٙع ثٝ چمسض وٝ ٔؼیبض ایٗ اؾبؼ ثط ضا زٚضثیٗ ذٛز ثٝ قسٜ

 (TTL) لنس میان از نورسنجی

 ٚ ثٛزٜ ِٙع ٔیبٖ اظ ٔؼٙی ثٝ” Through The Lens“ ػجبضت ٔرفف TTL. وٙٙس ٔی اؾتفبزٜ TTL ثٝ ٔطؾْٛ ٘ٛضؾٙدی اظ زیدیتبَ ٞبی زٚضثیٗ ثیكتط

 وٝ قٛز ا٘دبْ َطیك چٙس ثٝ تٛا٘س ٔی ٌیطی ا٘ساظٜ ایٗ. ٕ٘بیس ٔی ٌیطی ا٘ساظٜ وٙس ٔی احؿبؼ زٚضثیٗ ؾٙؿٛض وٝ ضا ٘ٛضی ٕٞبٖ وٝ اؾت ایٗ ٔؼٙی ثٝ

 ٘ٛضؾٙدی ٚ( Segmented) ٔبتطیؿی یب ای ٘بحیٝ چٙس ٘ٛضؾٙدی ،(Center-Weighted) ٔطوعی ٌیطی ٔتٛؾٍ: اظ ػجبضتؿت آٟ٘ب تطیٗ ٔؼَٕٛ

 ثط ٞبی زٚضثیٗ ثیكتط ٔؼِٕٛی، ػىؿٟبی زض. وٙٙس ٔی ٌیطی ا٘ساظٜ چٍٛ٘ٝ ضا تهٛیط وبزض زض ٔٛخٛز ٘ٛض وٝ اؾت ایٗ زض ضٚقٟب ایٗ تفبٚت. ای ٘مُٝ

 وبزض وُ ثطای تمطیجب وٝ قٛز ٔی ا٘دبْ ای ثٍٛ٘ٝ ٘ٛض ٌیطی ا٘ساظٜ ضٚـ زٚ ٞط زض وٝ وٙٙس ٔی ٘ٛضؾٙدی ای ٘بحیٝ چٙس یب ٔطوعی ٌیطی ٔتٛؾٍ اؾبؼ

 إٞیت وبزض ثمیٝ ٚ ثبقس ٔی وبزض اظ ثرهٛل ٘مُٝ یه زض ٘ٛض ٌیطی ا٘ساظٜ ثٝ ٘یبظ وٝ ذبل وبضثطزٞبی ثطای ٔؼٕٛال ای ٘مُٝ ٘ٛضؾٙدی. ثبقس ٔٙبؾت

 .اؾت ٔٙبؾت ٘ساضز، ظیبزی
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 ثب وبزض زض قسٜ ٚاضز ٘ٛض اؾت، اؾتفبزٜ ٔٛضز زیدیتبَ زٚضثیٟٙبی زض ثیكتط وٝ ٔطوعی ٌیطی ٔتٛؾٍ ٘ٛضؾٙدی ٔطوعیسض ٌیطی ٔتٛؾٍ ٘ٛضؾٙدی 

 ٘ٛع ضایٗ ز. قٛز ٔی ٌیطی ا٘ساظٜ وبزض حبقیٝ ؾٕت ثٝ ٔطوع اظ قسٖ زٚض ثب إٞیت وٕتط ؾُٛح ٚ وبزض ٔطوع زض ٔٛخٛز ٘ٛض ثطای ثیكتط اٞیٕت اػٕبَ

 ایٗ ثٝ ٌیطی ا٘ساظٜ ٘ٛع ایٗ. قٛز ٔی تؼییٗ وبزض اَطاف ٘ٛاحی اظ زضنس 20 ٚ ثٛزٜ وبزض ٔطوع اؾبؼ ثط ٌیطی ا٘ساظٜ زضنس 80 تمطیجب ٌیطی ا٘ساظٜ

 ؾطػت تطویت ایٗ ثٙبثط ٚ قسٜ ٌیطی ا٘ساظٜ ٔتٛؾٍ ثط ٟٕٔی تبثیط تیطٜ، یب ضٚقٗ قٛز، ٌیطی ا٘ساظٜ وبزض ٔطوع زض وٝ چٝ ٞط وٝ اؾت ٔفْٟٛ

 ٔطوع زض آٖ ٘ٛض وٝ قس ذٛاٞس تهٛیطی ایدبز ثبػث تهٛیط ٔطوع زض تبضیه خؿٕی لطاضزازٖ ثب ضذالنٝ ثُٛ. زاقت ذٛاٞس قسٜ تٙظیٓ زیبفطآٌ/قبتط

 وٝ آیس ٔی پیف ٍٞٙبٔی ٔكىُ ایٗ. اؾت ٕٔىٗ ٘یع ٔٛيٛع ایٗ ػىؽ ثط. زاقت ذٛاٞس حس اظ ثیف ٘ٛض وبزض ٔٙبَك ؾبیط زض ِٚی ثبقس، ٔی ٔٙبؾت

 ض ز. ؾبیٝ ٞٓ ٚ ثبقس زاقتٝ لطاض ذٛضقیس ٘ٛض زضذكبٖ ٘بحیٝ ٞٓ آٖ زض وٝ ای نحٙٝ ٘ظیط ثبقس، ٘ٛض زض ظیبزی تغییطا٘ت زاضای ػىبؾی ٔٛضز نحٙٝ

 ٚ قبتط ؾطػت ٚ ٕ٘بیس ٘ٛضؾٙدی آفتبثی ٘بحیٝ ثب یىجبض ٚ ؾبیٝ ٘بحیٝ ثب یىجبض وٝ نٛضت ایٗ ثٝ ٕ٘بیس تٙظیٓ ضا زٚضثیٗ ٘ٛض ذٛز ثبیس ػىبؼ ٔٛاضزی چٙیٗ

 قٛ٘س زازٜ ٘كبٖ ذٛثی ثٝ تهٛیط زض ٘بحیٝ ضزٚ ٜ تب ٕ٘بیس ا٘تربة ضا ٘بحیٝ زٚ ایٗ ثطای قسٜ زازٜ ٘كبٖ ٔیبٍ٘یٗ ٔؼبزَ زیبفطإٌی

 

 ٚ ٕ٘ٛزٜ تمؿیٓ ٘بحیٝ چٙس ثٝ ضا وبزض ؾیؿتٓ. قٛز ٔی ٘ٛضؾٙدی ثیكتطی زلت ثب ٘ظط ٔٛضز نحٙٝ ای ٘بحیٝ چٙس ض٘ٛضؾٙدی ایس ٘بحیٝ چٙس ؾٙدی ٘ٛض

 ٚ قسٜ، ٌیطی ا٘ساظٜ ٘ٛاحی قىُ اؾت، قسٜ ثٙسی تمؿیٓ وبزض وٝ ضٚـ. ٕ٘بیس ٔی ٌیطی ا٘ساظٜ ٘ٛاحی ثمیٝ اظ ٔؿتمُ ضا ٘ٛاحی ایٗ اظ وساْ ٞط ٘ٛض

 ثب ٕٞطاٜ ٔرتّف ای ٘بحیٝ چٙس ٞبی ؾیؿتٓ اظ ٔرتّف وٙٙسٌبٖ تِٛیس. ٌصاضز ذٛاٞس ٘ٛضؾٙدی ٟ٘بیی ٘تیدٝ ضٚی ثط ظیبزی تبثیط ٘ٛاحی ایٗ تؼساز

 وٝ زٚضثیٟٙبیی ضٚی ذهٛنب ای ٘بحیٝ چٙس ؾیؿتٓ.وٙٙس ٔی اؾتفبزٜ زٚضثیٗ زیبفطآٌ ٚ قبتط ؾطػت ثٟیٙٝ تٙظیٓ ثطای ٔتفبٚتی ٞبی اٍِٛضیتٓ

 پیف اظ زیبفطآٌ ٚ قبتط ؾطػت وٝ زٚضثیٟٙبیی ٔٛضز زض ؾیؿتٓ ایٗ. وٙس ٔی وبض ذٛة ثؿیبض زاض٘س ضاذتیبض ز ضا ٞبیٕرتّفی زیبفطآٌ ٚ قبتط ؾطػتٟبی

 زیبفطآٌ زض 187/1 قبتط ؾطػت ٌیطی ٔتٛؾٍ اظ پؽ ٔرتّف ٘ٛاحی اظ قسٜ ذٛا٘سٜ ٘ٛض فطو ثط اؾت، ؾبزٜ ػّت. ٘یؿت ٔٛثط چٙساٖ زاض٘س زقٝ تؼییٗ

f5.6 یب قبتط ؾطػت ٔٛخٛز ٞبی تٙظیٓ ٘عزیىتطیٗ ثٝ ٘ٛض زلیك اػساز ثبقس، 250/1 یب 125/1 ؾطػتٟبی زاضای تٟٙب زٚضثیٗ اٌط أب ٔیىٙس، پیكٟٙبز ضا 

 .قٛز ٕ٘ی اػٕبَ ثٛزٜ ٘یبظ ٔٛضز وٝ زلیمی ٘ٛضؾٙدی ضػىؽ ز ض٘تیدٝ ز ٚ قٛز ٔی ٌطز زیبفطآٌ

 

 نورسنجی نقطه ای

 

 زض ایٗ ضٚـ تٕبْ تهٕیٓ ٌیطی ثطای تٙظیٓ ٘ٛض زٚضثیٗ ثط اؾبؼ ٘بحیٝ وٛچىی زض ٔطوع وبزض ا٘دبْ ذٛاٞس قس ٚ ٘بحیٝ زیٍطی ٔٛضز ؾٙدف لطاض

٘ٛضؾٙدی ثطای ٍٞٙبٔی وٝ ػىبؾی ٔی ذٛاٞس ثٝ ٘بحیٝ ذبنی اظ نحٙٝ تٛخٝ ٚیػٜ زاقتٝ ثبقس ٚ آ٘طا اظ ثمیٝ ٘ٛاحی خسا ٕ٘بیس ٘رٛاٞس ٌطفت. ایٗ ٘ٛع 

ٛاٞس ثٛز ثؿیبض وبضآٔس اؾت. ثب ٘ٛض ؾٙدی ثطای ٘مُٝ ا٘تربة قسٜ تٙظیٓ ٘ٛض فمٍ ثطای ٘بحیٝ ٔٛضز ٘ظط نحیح ذٛاٞس ثٛز. ٘تیدٝ چٙیٗ ٘ٛضؾٙدی ایٗ ذ

 .آیس ت ٘ٛض ثمیٝ ٘ٛاحی وٕتط یب ثیكتط اظ ٔیعاٖ َجیؼی قٛز ٚ ٞسف ٔٛضز ٘ظط ػىبؼ ثسؾت ٔیوٝ ٕٔىٗ اؾ
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 جبران نوری

 

، ِٚی زض یىی زیٍط اظ ٔٛاضز ُٔطح زض ٘ٛضؾٙدی خجطاٖ ٘ٛضی ٔی ثبقس. ٞط چٙس زٚضثیٗ تٕبْ تالـ ذٛز ضا ثطای ا٘تربة ثٟتطیٗ تٙظیٓ ٘ٛض ثىبض ٔی ثطز

ض تٙظیٓ نٛضت ٌطفتٝ ٔی تٛا٘س ػىؽ ضا تب حس ظیبزی ثٟجٛز زٞس. ؾیؿتٓ ٞبیٙٛضؾٙدی ٔؼٕٛال ٘ٛػی ٔحسٚزیت زض ثؼًی ٔٛالغ وٕی زذبِت ػىبؼ ز

 .ظیٕٙٝ ضٚـ ا٘ساظٜ ٌیطی ٘ٛض یب ایدبز ذُب زض ثؼًی اظ قطایٍ ٘ٛضی زاض٘س. خجطاٖ ٘ٛضی اثعاضی الظْ ثطای ثطَطف وطزٖ ایٗ اقىبالت اؾت

ٔثُ نحٙٝ ٞبی ثطفی یب ؾٛغٜ ٞبی ثب ظٔیٙٝ ضٚقٗ زچبض ؾطزضٌٕی ٚ اقتجبٜ قٛ٘س. تهٛیط ثبال ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ ایٗ ثیكتط ٘ٛضؾٙدٟب ٕٔىٗ اؾت زض قطایُی 

ٌٛ٘ٝ ٔٛاضز اؾت. زض ایٗ نحٙٝ زٚضثیٗ زض تكریم تٙظیٓ ٘ٛض نحیح ثطای زٚضثیٗ زچب ضذُب قسٜ اؾت. ؾفیسی قسیس ثطف ثبػث ٌطزیسٜ وٝ ٘ٛض 

ظْ تٙظیٓ ٕ٘بیس ٚ زض ٘تیدٝ ٘ٛض ػىؽ ٔثُ ٘ٛض ٞٛای تبضیه ٚ ضٚقٗ ثٝ ٘ظط ثطؾس. ایٗ ایطاز یىی اظ ٔكىالت ؾٙح، ٘ٛض وُ تهٛیط ضا وٕتط اظ حس ال

  .ٔؼَٕٛ ؾیؿتٓ ٞبی ٘ٛضؾٙدی اؾت ٚ زض ا٘ٛاع ٔرتّف ؾیؿتٓ ٞبی ٘ٛضؾٙدی ثُطیمی اتفبق ٔی افتس

 

 تهٛیط ثٝ ايبفی ٘طٚ تٛا٘س ٔی ٘ٛضی خجطاٖ اظ اؾتفبزٜ ثب ػىبؼ. ؾسض ٔی ٘ظط ثٝ ٔفیس ٘ٛضی خجطاٖ وٙتطَ قسٜ زازٜ ٘كبٖ حبِت ایٗ ٘ظیط قطایُی زض

 ضا أىب٘ی چٙیٗ زیدیتبَ غیط ٚ زیدیتبَ زٚضثیٟٙبی اظ ذیّی. ثبقس ٔی( ٘ٛض ٔمساض) EV ٘ٛضی خجطاٖ ٌیطی ا٘ساظٜ ثطای اؾتفبزٜ ٔٛضز ٚاحس. ٕ٘بیس اػٕبَ

 .زاض٘س

 

 تبضیه ٘ٛض ٚ ثطف ضً٘ ذبوؿتطی تٕبیُ ٚ قسٜ ضٚقٙتط ای ٔالحظٝ لبثُ ثُٛض تهٛیط. اؾت قسٜ ٌطفتٝ 1EV+ ٘ٛضی خجطاٖ ثب لجّی ػىؽ ٕٞبٖ ایٙدب زض

 زٚضثیٗ ٘ٛضؾٙدی ؾیؿتٓ ثط تبثیط ثب وٝ قس ٔی ٘بقی ثطف قسیس زضذكٙسٌی اظ ٔكىُ زازیٓ ٘كبٖ ایٙدب وٝ ٔثبِی زض. اؾت قسٜ ثطَطف تهٛیط وُ

 ػىؽ ظٔیٙٝ پیف وٝ قطایُی زض. ثیفتس اتفبق اؾت ٕٔىٗ ٘یع ٔٛيٛع ایٗ ػىؽ ثط. قس ٔی زٚضثیٗ زیبفطآٌ ٚ قبتط ؾطػت تُٙیٓ زض اقتجبٜ ثبػث

 ٔیعاٖ اظ ثیكتط ٘ٛض زاضای تهٛیط قطایٍ ایٗ زض. قٛز ٔی ذُب زچبض زضؾت ٘ٛض تكریم زض زٚضثیٗ ؾٙح ٘ٛض ٘یع ثبقس ٔی ػىؽ ظٔیٙٝ پؽ اظ ضٚقٙتط

 ٔثال. زاز ثٟجٛز ظیبزی حس تب ضا تهٛیط ٚ ٕ٘ٛز اؾتفبزٜ ظٔیٙٝ پیف تبثیط وطزٖ وٓ ثطای ٘ٛضی خجطاٖ اظ اؾتفبزٜ ثب ٖ تٛا ٔی ٘یع قطایٍ ایٗ زض. اؾت الظْ

 .ٕ٘ٛز تٙظیٓ الظْ حس زض ضا ظٔیٙٝ پؽ ٘ٛض قٛز، ظیبزی ٘ٛض زچبض ظٔیٙٝ پیف ایٙىٝ ثسٖٚ تٛاٖ ٔی EV 1– یب EV ½– ٘ٛضی خجطاٖ ا٘تربة ثب

 ضده تنظیم پیص از مدهای تاثیر

 ٔٙظٛضی اؾبؼ ثط ضا زیبفطآٌ یب قبتط ؾطػت وٝ ٞؿتٙس ای قسٜ ضیعی ثط٘بٔٝ پیف اظ ٞبی ٌعیٙٝ آیس ثطٔی ٘بٔكبٖ اظ وٝ ٕٞبُ٘ٛض زٚضثیٗ ٞبی ثط٘بٔٝ

 ٔی قبتط ؾطػت ثٝ ٔیساٖ ػٕك ثدبی ضا اِٚٛیت پطتحطن یب ٚضظقی حبِت ثطای قسٜ تٙظیٓ ثط٘بٔٝ یه. ٕ٘بیٙس ٔی تٙظیٓ اؾت قسٜ ذٛاؾتٝ آٟ٘ب اظ وٝ
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. ٕ٘بیس ایدبز ثعضٌتطی ٔیساٖ ػٕك ثتٛا٘س تب زٞس ٔی زیبفطآٌ ثٝ ضا اِٚٛیت قبتط ؾطػت ثدبی ٔٙظطٜ ثٝ ٔطثٌٛ ٔس یه یب ٚ ٕ٘بیس ؾبوٗ ضا حطوتٟب تب زٞس

 ثبقس ثیكتط ٔیساٖ ػٕك چٝ ٞط ٚ ، اؾت ثیكتط قبتط ؾطػت یؼٙی( ثعضٌتط زیبفطآٌ) ثبقس ثیكتط ٘ٛض چٝ ٞط: ا٘س ذٛضزٜ پیٛ٘س یىسیٍط ثب ٔتغیط زٚ ایٗ

 آیس، ٕ٘ی پیف اقتجبٞی ػىؽ ٘ٛض تٙظیٓ زض قسٜ ضیعی ثط٘بٔٝ ٔس یه اظ ثباؾتفبزٜ .ثبقس ٔی قبتط ؾطػت ثٛزٖ تط آٞؿتٝ ٔفْٟٛ ثٝ( وٛچىتط زیبفطآٌ)

 وبفی ٘ٛض وٝ قطایُی ثطای زیبفطآٌ اِٚٛیت ثط٘بٔٝ یه اٌط ٔثال. ٌیطز لطاض تبثیط تحت تهٛیطوبٔال اؾت ٕٔىٗ ٔٙبؾت ٘ب ٔس یه اظ ثباؾتفبزٜ وٝ چٙس ٞط

 ضٚی زٚضثیٗ ا٘سن ٞبی ِطظـ اثط زض تهٛیط قسٖ ٔبت ثبػث تٛا٘س ٔی قٛز ٔی اخجبض ثط٘بٔٝ تٛؾٍ وٝ قبتط پبییٗ ؾطػت قٛز، ا٘تربة ٘ساضز ٚخٛز

 . قٛز زؾت

 است ارتباط در نور با ISO حساسیت چگونه

 ٞبی زٚضثیٗ ثٝ – اؾت ٘ٛض ثطاثط زض آٖ حؿبؾیت یب ٚ ٘ٛض ثطاثط فیّٕسض قیٕیبیی ٚاوٙف ؾطػت ٔؼٙبی ثٝ وٝ – ػىبؾی فیّٕٟبی ثطای ISO ٔمیبؼ

 ػسز چٝ ٞط. ٕ٘بیٙس ٔی تؼطیف زٚضثیٟٙبیكبٖ تهٛیطی ؾٙؿٛضٞبی ثطای ضا ISO ٔؼبزَ زیدیتبَ زٚضثیٗ ؾبظ٘سٌبٖ تٕبْ. اؾت قسٜ زازٜ ا٘تمبَ زیدیتبَ

ISO زاضای وٝ ؾٙؿٛضی ایٗ ثٙبثط ، زاضیٓ وٙستطی ؾٙؿٛض ثبقس وٛچىتط ISO100 ثب فیّٓ قجیٝ تمطیجب ثبقس، ٔی ISO 100 ُٕایٗ ثٝ يٕٙب. ٔیٕٙبیس ػ 

 ثبظتط زیبفطاوٓ ثب ِٙع یه یب تط آٞؿتٝ قبتط ؾطػت ثٝ ٘یبظ ٚ زٞس ٔی پبؾد ٘ٛض ثٝ ISO 100 ثب ؾٙؿٛض یه اظ تط آٞؿتٝ ISO 40 ؾٙؿٛض وٝ اؾت ٔؼٙی

 ٞبی حؿبؾیت ثب وٝ فیّٕٟب ٘ظیط .ٕ٘بیس ٔی ٔحسٚز ضا زٚضثیٗ ٘ٛضی ٔحسٚزٜ زیدیتبَ زٚضثیٗ زض ؾٙؿٛض ISO ٔمیبؼ. زاضز ISO 100 ثٝ ٘ؿجت

 زیدیتبَ زٚضثیٗ ٔكرهبت وٝ اؾت ٔؼَٕٛ. زاز تغییط اِىتطٚ٘یىی ثهٛضت ضا زیدیتبَ زٚضثیٗ ؾٙؿٛضٞبی حؿبؾیت تٛاٖ ٔی قٛ٘س، ٔی تٛیى ٔرتّف

 ثب وٝ ضا ػىؿٟبیی تٛاٖ ٔی زیدیتبَ ٞبی زٚضثیٗ ISO ثطزٖ ثبال ثب فیّٕٟب ثٝ قجیٝ. 120-60 یب 80 – 40 ٔثال وٙٙس، ٔی ثیبٖ اٖ ISO ٔحسٚزٜ ثب ضا

 ثبال ثب فیّٕٟب زض. قٛز ٔی تهٛیط ثط ای ٘بذٛاؾتٝ تبثیطات ایدبز ثبػث ٘كٛز، اؾتفبزٜ ثسضؾتی آٖ اظ اٌط ِٚی ٌطفت، ٘جٛز ٖ ٌطفتٗ لبثُ پبییٙتط حؿبؾیت

 ٘مبٌ ٚ ٘مُٝ ٘مُٝ حبِت ػىؽ زض حؿبؾیت، ضفتٗ ثبالتط ثب زیدیتبَ ؾٙؿٛضٞبی زض ِٚی ضٚز، ٔی ثبال فیّٓ ضٚی حؿبؼ ٔبزٜ ٘مبٌ حؿبؾیت ضفتٗ

 ٔی ضا خٛاة ثٟتطیٗ ثبالتط ISO ٔمیبؼ قطایُی چٝ زض ٚ ٍٞٙبٔی چٝ زض ثسا٘یس ایٙىٝ ثطای قٛز ٔی پیكٟٙبز ایٗ ثٙبثط. ٌطزز ٔی ایدبز ذٛاؾتٝ ٘ب ضٍ٘ی

 تجّیغبت ٞب زٚضثیٗ اوثط چٖٛ. آٚضیس ثسؾت ضا زٚضثیٙتبٖ زلیك ٔكرهبت تدطثٝ ثب ٚ قٛیس ثىبض زؾت قٛز ٔی ٔكىُ زچبض قطایُی چٝ زض ٚ زٞس

 ٔٙبؾجی خٛاة اؾت ٘یبظ أىب٘بت ایٗ ثٝ ٚالؼب وٝ قطایُی ثیكتط زض وٝ وٙٙس ٔی ثبالیكبٖ حؿبؾیت ٚ ٘ٛیع وبٞف ٞبی ؾیؿتٓ ٔٛضز زض ظیبزی

 .زٞٙس ٕ٘ی

 : ها نورسنج کار روش

 یؼٙی ضٚقٗ ؾبیٝ.  زضنس 18۱ ذبوؿتطی وبضت اؾبؼ ثط ٕٞچٙیٗ ٚ ٔیىٙٙس ٘ٛضؾٙدی ضٚقٗ ؾبیٝ یه اظ وٝ ا٘س قسٜ َطاحی َٛضی ٞب ٘ٛضؾٙح تٕبٔی

.  ثبقٙس زاقتٝ … ٚ َٛؾی ٔمٛای ، ثتٖٛ ، ٞب نرطٜ ، ذیبثبٖ آؾفبِت ٔثُ ذبوؿتطی تٖٛ یه ٚ تیطٜ چٙساٖ ٘ٝ ٚ ثبقس ضٚقٗ چٙساٖ ٘ٝ وٝ ای نحٙٝ

.  زاضز ٚخٛز( ؾبیٝ) تیطٜ ذیّی ٘مبٌ ٚ قسٜ ضٚقٗ آفتبة تٛؾٍ وٝ ضٚقٗ ذیّی ٘مبٌ آٖ چٟطٜ زض ٚ ثٍیطیس ػىؽ ذٛاٞیس ٔی چٟطٜ یه اظ وٙیس فى

 … ٚ چب٘ٝ ظیط ، ثیٙی اَطاف ٔثُ ، ٔیىٙیٓ ٘ٛضؾٙدی ضٚقٗ ؾبیٝ لؿٕتٟبی اظ نحیح ٘ٛضؾٙدی ثطای حبَ

 

 کنیم استفاده عالی نوردهی با هایی عکس  ثبت برای دستی نورسنج از چگونه
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 زاقتٝ ػبِی ٘ٛضزٞی ثب ٞبیی ػىؽ خب٘جی اثعاض یه زاقتٗ ثسٖٚ ٔیؿبظ٘س لبزض ضا ػىبؾبٖ وٝ ٞؿتٙس ثطذٛضزاض زاذّی ٞبی ٘ٛضؾٙح اظ أطٚظی ٞبی زٚضثیٗ

 ا٘دبْ قىُ ثٟتطیٗ ثٝ ضا آٖ تب اؾت قسٜ َطاحی وبض یه ثطای تٟٙب زؾتی ٘ٛضؾٙح. زاضز ذٛثی ثؿیبض ػّٕىطز ٔٛالغ اوثط زض زاذّی ؾیؿتٓ ایٗ. ثبقٙس

 ثب ػىؿی ٘یع ٘ٛضی قطایٍ تطیٗ زقٛاض زض حتی تب اؾت زیبفطآٌ ٚ قبتط تٙظیٕبت ثب ٞب آٖ ؾبذتٗ ٔطتجٍ ٚ ٘ٛض ؾُٛح زلیك اضظیبثی وبض آٖ. زٞس

 ٔیتٛا٘ٙس ضا ٔحسٚزی( ضٚقٙبیی اظ ٔكرهی ٔیٙیٕٓ ٚ ٔبوؿیٕٓ ؾُح) زیٙبٔیه زأٙٝ ٞب زٚضثیٗ تٕبٔی .ٌطزز ایدبز ذٛة ذیّی ٚ ٔكىُ ثسٖٚ ٘ٛضزٞی

 وساْ وٝ وٙس ٔی ٔكرم زلیمب ایٗ. قٛ٘س ٔی ٔطتجٍ ثبٞٓ ضٚقٗ ٚ تیطٜ ٘ٛاحی تهٛیط ودبی زض وٝ وٙس ٔی ٔكرم زلیمب زؾتی ٘ٛضؾٙح. وٙٙس ثجت

 ا٘دبْ ػىؽ ٟٔٓ ٘ٛاحی ثطای ضا ٘ٛضزٞی تٛا٘یس ٔی اَالػبت ایٗ ثب. ٘سٞیس زؾت اظ ضا ػىؽ خعئیبت تب قس ذٛاٞٙس ضٚقٗ ٚ تبضیه ذیّی ػىؽ اظ ٘ٛاحی

 ثطای( exposure bracketing – ٘ٛضزٞی ٌصاضی ثطاوت ٔثُ) ثبال زیٙبٔیه زأٙٝ تىٙیه یه اظ ثبیس ظٔب٘ی چٝ وٝ یبثیس ٔی زض ٕٞچٙیٗ ٚ زٞیس

 اٌط ٕ٘ٛ٘ٝ، ثطای. اؾت ضٚقٗ چمسض تبٖ ؾٛغٜ ثفٟٕیس تب وٙیس اؾتفبزٜ ٘ٛضؾٙح اَالػبت اظ تٛا٘یس ٔی قٕب .ٕ٘بییس اؾتفبزٜ زٚضثیٗ زیٙبٔیه زأٙٝ ٌؿتطـ

 ثطای ٘ٛضؾٙدٟب تٕبٔی وٝ اؾت ایٗ ػّت. یبثس ٔی ٕ٘بیف ضٚقٗ ذبوؿتطی نٛضت ثٝ قٛز ثجت ػىؽ وٝ ظٔب٘ی زٞٓ، ا٘دبْ ؾفیس وبغصی ثط ذٛا٘كی ٔٗ

 اظ ثیف ضا ٘ٛضزٞی ثبیس ثبقس، ؾفیس وبغص ضً٘ ثرٛاٞٓ اٌط پؽ. ا٘س قسٜ وبِیجطٜ) ضٚقٙبیی ثبظٜ زض ؾفیس ٚ ؾیبٜ ثیٗ – middle gray) ٔیب٘ٝ ذبوؿتطی

 .زٞٓ افعایف حس اظ ثیف ضا ٘ٛضزٞی ثبیس ٔمساض چٝ وٝ ٌٛیس ٔی ٔٗ ثٝ ٘ٛضؾٙح ٚ وٙٓ( overexpose) حس

 دستی نورسنج انواع

 ا٘ؼىبؾی ٚ تبثكی: زاضز ٚخٛز ٞب ٘ٛضؾٙح اظ ٌطٜٚ زٚ

 تبثكی ٘ٛضؾٙح

 ٌیط٘سٜ ثٝ قسٜ تبثیسٜ ٘ٛضی ٔمساض آٖ ٚ ثٍیطیس ؾٛغٜ ٔمبثُ زض ضا ٘ٛضؾٙح ثبیس قٕب. وٙس ٔی ٌیطی ا٘ساظٜ ضا ؾٛغٜ ثط قسٜ تبثیسٜ ٘ٛض ٔمساض تبثكی ٘ٛضؾٙح

 اثط ثط زازٜ ضخ ذُبٞبی ٚ ٌطفتٝ فبوتٛض ؾٛغٜ ضٚقٙبیی یب ٌی تیطٜ اظ قٕب ٘ٛضؾٙدی چٙیٗ ثب. ٔیىٙس اضظیبثی ضا( Lumisphere) ؾفیسـ قىُ وطٚی

 .٘یؿت ٘ٛضؾٙدی ٘ٛع ایٗ ا٘دبْ ثٝ لبزض زاذّی ٘ٛضؾٙح یه. ضؾب٘یس ٔی حسالُ ثٝ ضا( back-lit) پكت اظ ٘ٛضپطزاظی ثب ای ؾٛغٜ

 .زاز تكریم( lumisphere) ؾفیسـ قىُ وطٚی ٌیط٘سٜ تٛؾٍ تٛاٖ ٔی ضا( incident meter) تبثكی ٘ٛضؾٙح

 ا٘ؼىبؾی ٞبی ٘ٛضؾٙح

 تٛؾٍ ؾپؽ ٚ قٛز ٔی ثبظتبة ؾٛغٜ اظ ٚ وطزٜ حطوت ٔٙجؼف اظ ٘ٛض زیٍط ػجبضت ثٝ. وٙس ٔی ثجت ضا ؾٛغٜ اظ قسٜ ثبظتبة ٘ٛض ؾُٛح ا٘ؼىبؾی ٘ٛضؾٙح

 ذٛا٘ف ضا تهٛیط وبزض اظ چمسض ایٙىٝ ثطاؾبؼ ا٘ؼىبؾی ٞبی ٘ٛضؾٙح. ٞؿتٙس ا٘ؼىبؾی ٘ٛع اظ ٞب زٚضثیٗ زاذّی ٞبی ٘ٛضؾٙح. قٛز ٔی ذٛا٘ف ٘ٛضؾٙح

 :قٛ٘س ٔی ثٙسی تمؿیٓ وٙٙس ٔی

 ٔی اؾتفبزٜ ٘ٛضزٞی تكریم ثطای اٍِٛضیتٓ یه اظ ٚ وٙس ٔی تمؿیٓ ٘بحیٝ چٙس ثٝ ضا وبزض( matrix) ٔبتطیؿی یب( evaluative) اضظیبثی ٘ٛضؾٙدی •

 .وٙس

 .قٛز ٔی لبئُ ثیكتطی إٞیت وبزض ٔطوع ثطای ٘ٛضزٞی ٌیطی ا٘ساظٜ ٍٞٙبْ زض( center weighted) ٔیب٘ٝ ثط تٕطوع ثب ٘ٛضؾٙدی •

 .وٙس ٔی ٍ٘بٜ وبزض اظ وٛچىی  ٘بحیٝ ثٝ تٟٙب ٘ٛضزٞی ٌیطی ا٘ساظٜ ثطای( spot metering) ای ٘مُٝ ٘ٛضؾٙدی •

 ا٘دبْ ضا زٚ ٞط یب تبثكی ٘ٛضؾٙدی ای، ٘مُٝ ٘ٛضؾٙدی تٟٙب زؾتی ٘ٛضؾٙح(. وٙس ؾٛئیچ) قٛز خب ثٝ خب قسٜ شوط اٍِٛٞبی ثیٗ تٛا٘س ٔی زاذّی ٘ٛضؾٙح

 ذٛا٘ف زٚضثیٗ زاذّی ٘ٛضؾٙح ٘ؿجت ثٝ ضا وٛچىتطی ثؿیبض ٘ٛاحی تٛا٘س ٔی زؾتی ٘ٛضؾٙح ثؼالٜٚ. ثیٙیس ٔی ظیط ٔثبَ زض وٝ چیعی ٕٞبٖ ٔب٘ٙس زٞس، ٔی

 .ٕ٘بییس اضظیبثی ضا خعئیبت وٛچىتطیٗ حتی تبضیىی یب ضٚقٙبیی تب وٙس ٔی وٕه قٕب ثٝ نحٙٝ وٛچه ٘ٛاحی ذٛا٘ف لبثّیت ایٗ. وٙس
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 ا٘دبْ ٞب ٌیطی ا٘ساظٜ زضآٖ وٝ ثیٙیس ٔی وٛچه زایطٜ یه آٖ یبة ٔٙظطٜ زض. زٞیس لطاض چكٕتبٖ ٔمبثُ زض ضا آٖ ثبیس ای ٘مُٝ ٘ٛضؾٙح اظ اؾتفبزٜ ثطای

 .ٌیطز ٔی

 ثی اقیبی ٚ ٔٙظطٜ پطتطٜ، ػىبؾی ثٝ ٔب. وٙیٓ ثطضؾی ضا ٔرتّف ٞبی ٚيؼیت زض وبضثطزقبٖ ذٛاٞیٓ ٔی قسیس آقٙب ٞب ٘ٛضؾٙح ػّٕىطز ٘حٜٛ ثب وٝ حبال

 زؾتی ٘ٛضؾٙح یه اظ ٔٙظطٜ ػىبؾی زض چُٛض .ٕ٘بییس اؾتفبزٜ تبثكی یب ا٘ؼىبؾی ای ٘مُٝ ٘ٛضؾٙح اظ چٍٛ٘ٝ وٝ زٞیٓ ٔی ٘كب٘تبٖ ٚ پطزاظیٓ ٔی خبٖ

 وٙیٓ اؾتفبزٜ

 تابطی نورسنجی با خوانص

 ٍ٘ٝ زٚضثیٗ ٔمبثُ زض ضا ٘ٛضؾٙح وٝ اؾت ایٗ ضٚـ ثٟتطیٗ. ثبقس ٔی ٔٙظطٜ ػىبؾی زض ٘ٛضزٞی زلیك تٙظیٕبت زاقتٗ ثطای اثعاض ثٟتطیٗ تبثكی ٘ٛضؾٙح

 ضا ٘ٛضؾٙح زوٕٝ ؾپؽ. ٔیطؾس ٞٓ( lumisphere) ٘ٛضؾٙح وطٚی ٌیط٘سٜ ثٝ ٔیكٛز تبثیسٜ نحٙٝ ؾط تب ؾط ثط وٝ ٘ٛضی ٕٞبٖ قٛیس ُٕٔئٗ تب زاضیس

 .اؾت قسٜ تٙظیٓ نحٙٝ زلیك ٘ٛضزٞی ثطای زٚضثیٙتبٖ حبال. ٕ٘بییس تٙظیٓ آٖ اؾبؼ ثط ضا زٚضثیٙتبٖ قبتط ؾطػت ٚ زیبفطآٌ ٚ ثرٛا٘یس ضا ٘تبیح. ثع٘یس

 ثبقس ضٚقٗ ا٘ساظٜ اظ ثیف اؾت ٕٔىٗ چٖٛ ٘كٛز تبثیسٜ ٌیط٘سٜ ثٝ ٔؿتمیٕب ذٛضقیس ٘ٛض وٙیس زلت وٝ اؾت ایٗ ثبقیس زاقتٝ تٛخٝ ثبیس وٝ چیعی تٟٙب

 وطٜ ٘یٓ وطزیس ٔكبٞسٜ ٌیط٘سٜ ثط ضا ضٚقٙی ٘ٛضی ِىٝ وٝ ظٔبٖ ٞط ٔكىُ، ایٗ اظ اختٙبة ثطای. وٙس( underexpose) ٘بوبفی ٘ٛضزٞی ضا ػىؿتبٖ ٚ

 وٝ زٞس ٔی افعایف ضا ؾبیٝ زاضای ٘ٛاحی ٘ٛض ٔمساض ٌیطی ا٘ساظٜ زلت ذٛضقیس، ٘ٛض ٔؿتمیٓ تبثف ظیط اظ ٘ٛضؾٙح وطزٖ ذبضج. زاضیس ٍ٘ٝ ؾبیٝ زض ضا ؾفیس

 .زاض٘س خعئیبت حفظ ثطای ضا إٞیت ثیكتطیٗ ٘ٛاحی ایٗ اؾت شوط قبیبٖ

 

 انعکاسی ای نقطه نورسنجی با خوانص

 ٟٔٓ ٘ٛاحی ثط ضا ذٛا٘ف. زٞیس ا٘دبْ نحٙٝ ٔرتّف ٘ٛاحی اظ ذٛا٘ف چٙسیٗ ثبیس وٙیس ٔی اؾتفبزٜ ٔٙظطٜ ػىبؾی زض ای ٘مُٝ ٘ٛضؾٙدی اظ وٝ ظٔب٘ی

 ٕٔٛضی زوٕٝ ذٛا٘ف ٞط ا٘دبْ اظ ثؼس. زٞیس ا٘دبْ( mid-tone) ٔیب٘ٝ تٗ زاضای ٘ٛاحی ٚ ٞب لؿٕت تطیٗ ضٚقٗ ٞب، ؾبیٝ تطیٗ تبضیه ثب ٘ٛاحی ٕٞچٖٛ

(memory )ٔیبٍ٘یٗ ی زوٕٝ ؾپؽ. وطزز شذیطٜ تب زٞیس فكبض ضا (average )تٙظیٕبت آٖ ٚ یبثس ٕ٘بیف ٘ٛضؾٙدی ٟ٘بیی ٔمساض تب ثع٘یس ضا ٘ٛضؾٙح 

 ضا ٞب ذٛا٘ف ایٗ ثٛز ذٛاٞیس لبزض وٙیس، ػبزت آٖ ثٝ ٚ ثیبیس زؾتتبٖ نحٙٝ ٔتفبٚت ضٚقٙبیی ثب ٘ٛاحی وطزٖ پیسا وٝ ظٔب٘ی.. ٕ٘بییس ٚاضز زٚضثیٙتبٖ زض ضا

 .زٞیس ا٘دبْ ؾطیؼب
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 .ا٘س قسٜ ٔكرم لطٔع زایطٜ ثب ٌطفتٝ ا٘دبْ ای ٘مُٝ ٘ٛضؾٙدی ٞب آٖ ضٚی وٝ ٘ٛاحی

 .اؾت آؾب٘تط ذیّی ضً٘ ٚخٛز ثسٖٚ ٞب تٗ ٚ ٘ٛضزٞی تكریم ٘ظطْ ثٝ چٖٛ وطزْ، تجسیُ ؾفیس ٚ ؾیبٜ ثٝ ضا اْ ٔٙظطٜ ػىؽ ٔٗ

 

 وٙیٓ اؾتفبزٜ زؾتی ٘ٛضؾٙح یه اظ پطتطٜ ػىبؾی زض چُٛض

 تابطی نورسنجی با خوانص

 ثسؾت فطز چٟطٜ ثط قسٜ تبثیسٜ ٘ٛض اظ زلیمی ذٛا٘ف ؾبزٌی ثٝ اثعاض ایٗ ثب ٔیتٛا٘یس قٕب. زاضز پطتطٜ ػىبؾی زض ظیبزی ثؿیبض إٞیت تبثكی ٘ٛضؾٙح

. ثع٘یس ضا ٌیطی ا٘ساظٜ ی زوٕٝ ؾپؽ ثبقس، زٚضثیٗ ؾٕت وطٚی ٌیط٘سٜ وٝ نٛضتی ثٝ زاضیس، ٍٟ٘ف ؾٛغٜ ی چٟطٜ ٔمبثُ زض وٝ اؾت وبفی تٟٙب. آٚضیس

 ثبقس ٔیب٘ٝ ذبوؿتطی اظ ضٚقٙتط تبٖ ؾٛغٜ ذٛاٞیس ٔی اٌط. وٙس ٔی ٌیطی ا٘ساظٜ ضا ؾٛغٜ ثٝ قسٜ تبثیسٜ ٘ٛض ٔمساض ٘ٛضؾٙح نٛضت ایٗ ثٝ اؾت، تٕبْ وبض

 (.overexpose) زٞیس ا٘دبْ حس اظ ثیف ضا ٘ٛضزٞی پّٝ یه ی ا٘ساظٜ ثٝ تٟٙب

 

 ا٘ؼىبؾی ای ٘مُٝ ٘ٛضؾٙدی ثب ذٛا٘ف

 ٚ ٞب ؾبیٝ ٚ اٚ ٔٛٞبی ؾٛغٜ، نٛضت ضٚقٗ ٞبی لؿٕت ثط ضا ٘ٛضؾٙدی. زٞیس ا٘دبْ پطتطٜ وّیسی ٘ٛاحی اظ ذٛا٘ف چٙس ثبیس قٕب پطتطٜ ػىبؾی زض

 ٘ٛضؾٙدی ٟ٘بیی ٔمساض تب ثع٘یس ضا ٔیبٍ٘یٗ ی زوٕٝ ؾپؽ. قٛ٘س شذیطٜ ٞب ذٛا٘ف تٕبٔی تب ثع٘یس ضا ٕٔٛضی ی زوٕٝ. زٞیس ا٘دبْ ِجبؾف ٞبی ضٚقٙبیی

 .ٕ٘بییس ٚاضز زٚضثیٗ زض ضا تٙظیٕبت ایٗ ؾپؽ ٚ یبثس ٕ٘بیف

 

 .ا٘س قسٜ ٔكرم لطٔع زایطٜ ثب قسٜ ا٘دبْ آٟ٘ب ثط ای ٘مُٝ ٘ٛضؾٙدی وٝ ٘ٛاحی

 .اؾت آؾب٘تط ذیّی ضً٘ ٚخٛز ثسٖٚ ٞب تٗ ٚ ٘ٛضزٞی تكریم ٘ظطْ ثٝ چٖٛ وطزْ، تجسیُ ؾفیس ٚ ؾیبٜ ثٝ ضا آٖ ٔٗ. ا٘ساظیٓ ٔی پطتطٜ ثٝ ٍ٘بٞی حبال
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 وٙیٓ اؾتفبزٜ زؾتی ٘ٛضؾٙح یه اظ خبٖ ثی اقیبی اظ ػىبؾی زض چُٛض

 تابطی نورسنجی با خوانص

 ؾٛغٜ ثط قسٜ تبثیسٜ ٘ٛض ٔیتٛا٘یس ؾبزٌی ثٝ ٚ ؾطیؼب ٘ٛضؾٙدی ایٗ ثب. اؾت وبضثطزی اثعاض یه تبثكی ٘ٛضؾٙح ٔحهٛالت، یب خبٖ ثی اقیبی اظ ػىبؾی زض

 ایٙىٝ. ثع٘یس ضا ٌیطی ا٘ساظٜ زوٕٝ ؾپؽ ٚ ثبقس زٚضثیٗ ؾٕت ثٝ وطٚی ٌیط٘سٜ وٝ نٛضتی ثٝ ٌطفتٝ ؾٛغٜ ٔمبثُ زض ضا آٖ ثبیس تٟٙب. ٕ٘بییس ذٛا٘ف ضا

 یب تط تبضیه ؾٛغٜ ذٛاٞیس ٔی اٌط. آٚضیس ٔی ثسؾت ٘ٛضزٞی اظ زلیمی ٘ؿجتبً ی ایسٜ ضٚـ ایٗ ثب ٘ساضز إٞیتی ثبقس ا٘ؼىبؾی یب  تیطٜ چمسض قٕب ؾٛغٜ

 .زٞیس ا٘دبْ( underexpose) ٘بوبفی یب( overexpose) حس اظ ثیف ضا ػىؽ ٘ٛضزٞی تٛا٘یس ٔی ثبقس ضٚقٙتط

 

 انعکاسی ای نقطه نورسنجی با خوانص

 تبضیه زاضای ٘ٛاحی ٕٞچٖٛ ٟٔٓ ٘ٛاحی ثط ذٛا٘كی اثتسا. زٞیس ا٘دبْ ؾٛغٜ ٔرتّف ٘ٛاحی اظ ذٛا٘ف چٙسیٗ ثرٛاٞیس قبیس خبٖ ثی اقیبی اظ ػىبؾی زض

 ی زوٕٝ ؾپؽ. قٛز شذیطٜ تب ثع٘یس ضا ٕٔٛضی ی زوٕٝ ذٛا٘ف ٞط ا٘دبْ اظ ثؼس. زٞیس ا٘دبْ ٔیب٘ٝ تٗ ثب ٘ٛاحی ٚ ضٚقٗ ذیّی ٘ٛاحی ٞب، ؾبیٝ تطیٗ

 .ٕ٘بییس ٚاضز زٚضثیٗ زض ضا تٙظیٕبت ایٗ ؾپؽ قٛز، زازٜ ٕ٘بیف ثطایتبٖ ٟ٘بیی ٘ٛضزٞی ٔمساض تب ثع٘یس ضا ٔیبٍ٘یٗ

 

 .اؾت قسٜ ٔكرم لطٔع ٞبی زایطٜ ثب قسٜ ای ٘مُٝ ٘ٛضؾٙدی ٘ٛاحی

 ذیّی ضً٘ ٚخٛز ثسٖٚ ٞب تٗ ٚ ٘ٛضزٞی تكریم ٘ظطْ ثٝ چٖٛ وطزْ، تجسیُ ؾفیس ٚ ؾیبٜ ثٝ ضا آٖ ٔٗ. اؾت خبٖ ثی اقیبی اظ ػىبؾی ی ٘تیدٝ ایٗ

 .اؾت آؾب٘تط



 کاربرد نورسنج در عکاسی و فیلمبرداری
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 ٞب تفبٚت ٔتٛخٝ وٓ وٓ ٕٞچٙیٗ. ضفت ٘رٛاٞیس زٚضثیٗ زاذّی ٘ٛضؾٙح ؾطاؽ ثٝ ٞطٌع زیٍط ٕ٘بییس، اؾتفبزٜ ػىبؾی ثطای زؾتی ٘ٛضؾٙح اظ ایٙىٝ اظ ػس

 ٕٞیكٝ ثبیس قٕب ٚ اؾت ػىبؾبٖ ثطای ذٛثی ثؿیبض اثعاض زؾتی ٘ٛضؾٙح. قس ذٛاٞیس ٌصاضیس، ٔی ٞب ػىؽ تٙظیٓ ٚ ٚیطایف ثطای وٝ ظٔب٘ی ٚ ٘ٛضزٞی زض

 .ثبقیس زاقتٝ تدٟیعاتتبٖ ویف زض ضا آٖ

 

 

 

 

 


