
Blondel (Apoþtilb) - Nit (cd/m2) iliþkisi

Ýkincil ýþýk kaynaklarýnýn ýþýklýlýðý (ýþklýlýk terimi için bkz. Aydýnlatma Sözlüðü) yansýtma
ya da geçirme çarpaný ile, yüzeyin üzerindeki ya da yarý saydam gerecin arka yüzündeki
aydýnlýk düzeyi ile çarpýlarak bulunabilir.

Bu yolla bulunan ortalama ya da noktada ýþýklýlýðýn birimi Blondel ya da Apostilb dir. Oysa
ýþýklýlýk birimi olarak genelde cd/m2 (kandela/metrekare) ya da nt (nit) kullanýlmaktadýr.

Bu birimler arasýndaki iliþki aþaðýda açýklanmýþtýr.

Blondel

Blondel bir ýþýklýlýk birimidir. Bir metrekaresi tam yayýnýk yansýtma, ya da tam yayýnýk
geçirme ile bir lümen ýþýk akýsý yayýmlayan bir yüzeyin düzgün yayýlmýþ ýþýklýlýðý 1
blondel'dir.

Apoþtilb

Apoþtilb, tanýmý blondel ile ayný olan baþka bir terimdir.

nit (kandela/metrekare)

Apoþtilb ya da blondel ile nit (cd/m2) arasýnda þöyle bir iliþki vardýr.

1 blondel = 1/p nit.      ya da      1 nit = p blondel.

Nit de, blondel ya da apoþtilb gibi bir ýþýklýlýk birimi olduðuna göre aradaki p sayýsýnýn
açýklanmasý gerekir. Bu açýklama þöyledir:

Merkezinde 1 cd  yeðinliðinde izotrop bir ýþýk kaynaðý bulunan ve yarý çapý 1 m olan, yüzeyi 
tam yayýnýk geçirme yapan ve geçirme çarpaný 1 olan kuramsal bir küre düþünüldüðünde,
bu kürenin yüzeyinin her metrekaresi bir lümen ýþýk akýsý yayýmlar. (Iþýkölçümsel iliþkiler
föyüne bakýnýz.) Blondel biriminin tanýmýna göre küre yüzeyinin ýþýklýlýðý 1 blondel'dir.

Bu kürenin bir doðrultudan görünen alaný, yani, bu doðrultuya dik bir düzlem üzerindeki

izdüþümünün alaný, büyük dairesinin alanýna eþit olduðundan yüzölçümü pr2 dir. 

r = 1 m  alýndýðý için, ve kürenin geçirme çarpaný t = 1 alýndýðý için, kürenin ýþýk yeðinliði

1 cd ve bir doðrultudan görünen ýþýklýlýðý 1 cd / p m2 dir (yani 1/p cd/m2).

Yani burada blondel birimi, kürenin yüzeyinin ýþýklýlýðý ile ilgili iken, cd/m2 birimi, bir ýþýk
kaynaðý gibi düþünülebilecek olan kürenin, bir doðrultudan algýlanan ýþýklýlýðý ile ilgilidir.

(Küre yüzeyi tam yayýnýk geçme yaptýðýndan, doðrultuya göre ýþýklýlýðý deðiþmeyecek, ve
verilmiþ doðrultuya ýþýk yollayan yarým kürenin  ýþýklýlýðý, ýþýklýlýðý  düzgün yayýlmýþ bir
daireden farksýz olacaktýr. Yani güneþ, küre gibi deðil, daire gibi görünür.)
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Iþýklýlýðýn genel tanýmýnda "verilmiþ bir doðrultu" koþulu yer aldýðýndan (bakýnýz.
Aydýnlatma Sözlüðü), kürenin yüzeyinin ýþýklýlýðý 1 blondel ya da 1 apoþtilb olduðu halde,

verilmiþ bir doðrultudan kürenin görünen yüzeyinin alaný p m2 olduðundan, kürenin

verilmiþ bir doðrultuda ýþýklýlýðý 1/p cd/m2 olur. Bundan ötürü 1 cd/m2 = p blondel'dir  ve cd/m2

birimi, blondel ya da apoþtilb  biriminden p kere daha büyüktür. 

Birim deðiþtirirken yapýlacak iþlem þudur:

n blondel =  n/p  nit        ve  de       n nit = np  blondel

IÞIKLILIÐIN BAÞKA BÝRÝMLERÝ

Bir uzmanlýk kuruluþunda ýþýklýlýk birimi olarak eskiden kullanýlan birimlerin tanýmlarýnýn
bilinmesi de gerekir.

Violle (viyol okunur)

Violle biriminin tanýmý þöyledir: Katýlaþma sýcaklýðýnda olan erimiþ platinin 1 cm2

yüzeyinin, yüzeye dik doðrultudaki ýþýk yeðinliði.

Ondalýk mum

1 mum = 1/20 violle

L Lambert

1 lambert =104/p  nit = 3183.1 nit

Þtilb

1 þtilb = 1 cd/cm2 = 104 nit

Yeni mum (cd)

Erimekte olan platin sýcaklýðýndaki bir kara cismin ýþýklýlýðý 60 cd/cm2 dir.
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