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 مناسب برای دوربین شما لنزانتخاب 
ناسب برای م لنزدستیابی به یک عکس واضح و خوب، شما تنها نیازمند یک دوربین خوب نیستید؛ بلکه به یک  منظوربه

های آشکار است. برای دوربینلنزها از میان انبوه  لنزانتخاب دشواری درست از همان ابتدا،  .یدهستدوربینتان نیز نیازمند 
 از توانیدیمشما  انعکاسی، هاییندوربوجود دارد. برای  ،شدهنصبدائم  طوربهاز ابتدا  لنزیک  معمولا  دیجیتال، کام پکت

ای وضوح دار تنهانه ،فردمنحصربه هایلنز اقدام نمایید. ،بهترین تصویر ممکن برای دستیابی بهقابل تعویض  هایلنز
دوربین ایریک "مشکل" بمسئله همچنین  این ند.هستمتفاوت  نیزبلکه در طراحی  متفاوت، ، فاصله کانونی و اندازهتصویر

 رایطش برای مناسب ،یانتخاب لنز کدام کهاین. شود؛ محسوب میمناسب است هاآنکه برای  هاییلنزو ماشین  بیناییهای 
 است. شدهدادهدر مقاله زیر توضیح  بود؛خواهد  شما

 ؟چه نام دارندموجود  هایلنزانواع 

 نزلقبل از اینکه ما توضیح دهیم که به هنگام انتخاب یک 
باید به چه پارامترهایی نگاه کنید، شما باید ابتدا انواع 

 یطورکلدر دسترس را در نظر بگیرید. به یهالنزمختلف 
لنز، همچنین telecentric یا   entocentric یهالنز
وجود دارند. عالوه بر   fish-eyeو  wide-angle یها

وجود  (NIR)برای فروسرخ نزدیک  یاژهیو یهالنزاین، 
 .دارد

به ما  له،  قا م ین  بر روی در ا نحصااااری  نزطور ا  ل
entocentric  ها چراکه استفاده از آن ؛تمرکز خواهیم کرد

یی  نا ی ب ین در  قرار ماشااا یت  لو نزدارد. در او  هایل
entocentric  نهعادی دارای یه  (aperture) روز با زاو

یه همچنین حسااگرها می لنزها وثابت برای  باشااند. زاو
، شبیه به چشم انسان است. اشیا دور، کوچک به روزنه لنز

شتر شوند. بیتر دیده میو اشیا نزدیک، بزرگ رسندینظر م
موجود، اغلب بسااان چشاام  entocentric هاییعدساا

 انسان هستند.
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 باید در نظرم بگیرم؟ لنزدر هنگام انتخاب یک  اییچه پارامتره

 
 .اندازه حسگر و دایره تصویر1

 باالحوضو با ای و اسکن خطیهای اسکن منطقهدوربین. است صحیح لنز انتخاب در کنندهنییتع عاملی حسگر، اندازه
 تانداردیاس هیچ توسط حسگرها ابعاد. هستند کمتر وضوح با یهانیدورب بهنسبت  ،تربزرگ حسگری دارای خاص طوربه

 در زیچی هر تئوری، لحاظ از. است شدهفیتعر حسگر ،پیکسل اندازه و وضوح تصویر لهیوسبه اما نشده است؛ مشخص
ست و این تنها به قیمت ارتباط دارد سگر اندازه. اینجا ممکن ا سگر، اما شود.تعریف می اینچ با واحد ح  1 ارتباط قطر ح

 .دارد وجود این موضوع برای تاریخی دلیلی. متریلیم 25.4است و نه  متریلیم 16 به اینچ
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 اتصال 1.1

. شده است یگذارنام)اتصال(  mount  لنز، و دوربین یبین بدنه رابط
های مختلف و با برچسب ،استاندارد هایاندازه در ی اتصالنحوه

 که  C اتصال موجود هستند. دوربین یبدنه پیچ نوع به توجه با مختلف
 برای ،هستند دسترس درماشین  بینایی هایدوربین برای گسترده طوربه

 برای. هستند مناسب (اینچ 1.5) متریلیم 20 حدود با قطر هایحسگر
 استفاده  F bayonet یاو  F از اتصال یطورکلبه تربزرگ حسگرهای

 که Sو CS  نوع یهالنز معمولا صنعت،  در. شودیم استفاده صنعتی اربردهایک در ندرتبه نوع اینکه  هرچند شود.می
 ،''1/2 اندازهحسگرهایی با  برای  S نوع بااتصال ییهالنز. شودیم استفاده ؛هستند مناسب کوچک هایحسگر برای

 .شوندیم استفاده ترکوچک یا  ''1/3
های برای اتصال روش این. استنیاز  یمتریلیم 5 آداپتور حلقه یک ،CS اتصال نوع روی بر C نوع لنز یک اتصال برای
 .دوش نصب C بااتصال دوربین یک روی بر تواندمین CS بااتصال یلنز. ستین پاسخگو دیگر

 قطر دایره تصویر 1.2

 ورن توسط که است حسگر سطح توصیف" تصویر دایره" اصطالح
ین ا ها باشد؛لبه روی بر ایسایه هیچ بدون، لنز واسطهبه شدهمنتقل

  شود.( نامیده میvignetting) "یاهیحاشهاله  "فرآیند 

 در. است شدهداده اینچ در تصویر دایره قطر ،حسگر اندازه مشابه
 با دوربین یک روی بر باید C اتصال با  ″1/3 لنز ،آل ایده حالت

 سپس موجود تصویر دایره. ودش نصب  ″1/3 حسگری به اندازه
 بدنه روی بر یلنز ،ازآنپس ما اگر. شودمی استفاده دلخواه صورتبه

 هتجرب را ایهاله حاشیه آنگاه متصل کنیم.  ″1/2حسگری  با دوربین
 .خواهیم کرد

 اندازه با حسگر باشد.یا هم تربزرگ: قطر دایره تصویر باید  یبندجمع
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 . وضوح تصویر و اندازه پیکسل۲

 

 واقعاا  ییررسیدن به تصو منظوربه. وداستفاده ش بالوضوحبا  عدسی از که شودمیایجاد زمانی فقط  بالوضوحبا  یتصویر
اندازه  وفصلحلهمچنین باید قادر به  لنزاست.  یازموردن ،یکسلمگا پبالی تعداد  پارامتر از تر، بیشبالوضوحبا و خوب 

ه چکند که و مشخص می است شدهداده متریلیمدر هر  یخط ایهدر جفت لنزاز یک  وضوح تصویر بالپیکسل باشد. 
 .است نزل یشتربدهنده وضوح بیشتر، نشان های. جفت خطاندقرارگرفته متریلیمدر یک  جداگانه طوربه از خطوط تعداد

 
 چارت آزمون وضوح تصویر

 ها، برایپیکسااال بزرگی میزان تعیین به لنز وضااوح 
مک هاآن وفصااالحل ندیم ک قات،. ک  خیلی از او
. ستا شدهمشخص هالنز برای مستقیم طوربه یکسلمگاپ
 5شااامل  که- 5MP وضااوح تصااویر با حسااگری برای

صویر  نقطه میلیون ستت  قادر که داریم لنزینیاز به  ما -ا
 .باشد 5MPتمام  پوشش به

 
 (lp/mm). شده استدادهمتر ها در میلیبا واحد جفت خط لنزوضوح 

ضوح  MTF با منحنی سیون( ظرفیت و )تابع انتقال مدول
شرح  تااز مرکز  لنزیک  صویر  شما  شدهدادهمرز ت ست.  ا

رجع بپرسااید. م یدکنندهتولتوانید از این منحنی می بارهدر
به منحنی حاساا با  MTF م چارت آزمون  لهمیک   هایی

سفیدیاهس ست و ساختارها ا ضوحبه که در آن  بالتری  و
ست پیدا می ضوح درکنند؛ بنابراین حد  lp/mm  داکثر و

 .شودمیخوانده 

 های حسگر مطابقت داشته باشد.باید با اندازه پیکسل لنزبندی : وضوح تصویر جمع
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 یکسلمگاپی جنبی: نوشته

 ای و خانگی هایی دوربینهای سازندهکارخانه از بسیاری
داد بر روی تع ژهیوبهای گسترده هوشمند، تبلیغ یهایگوش

 نندهکمصرفتبلیغ به  این. کنندمی کسلیمگاپ بالی
 تولید و شتربی وضوح معنی به بیشتر کسلیمگاپ گوید کهمی

 در حقیقت، شمار بالی اما. تصویر است بهترین
لنز ند.کنامناسب باشد؛ کمکی نمی عدسی اگر کسلیمگاپ
 از بسیاری بنابراین هستند؛ گران ،خوب تیفیباک های

 .کنندمی هاهزینه ییجوصرفه سعی در دکنندگانیتول
 وضوح با هوشمند گوشی حاضر یک حال در ،مثالعنوانبه

 د؛کنتار می تصویر کی تولید ،کسلیمگاپ 30 دوربین
 یایجاد تار تنها پیکسل بالی تعداد چنین با حسگری

 .کرد خواهد

 5 وضااوح تصااویر با کام پکت دوربین یک ،حالینباا
 و مالحظهقابل تصاااویر بال، یفیتباک لنزی و یکساالمگاپ

 نماید.کمتر، تولید می ظاهراا  وضااوح وجود با یترواضااح
صویر پردازش برای ضوح صنعتی، ت سگرهایی با و  ینب ح

VGA (0.3 MP) 5 وMP  شااوندمی ارائه یطورکلبه .
قل بالتر هایوضااوح با اتصاااال  بر حدا ، Cای دوربین 

که هد آورد؛ چرا غان نخوا به ارم بالتری را  یت   کیف
 یاربساا تواندیم هسااتند و نویز کوچک بساایار ها،پیکساال

حدیشب ندازه اجرای برای از ظایف و یریگا بازرساای  و
 باشد.

 
 گرحس اندازه و کانونی فاصله تعامل.3

. بریمنام می کانونی فاصله عنوانبهرا  کانونی نقطه و لنز اپتیکی مرکز بین فاصله ما
 هجیدرنت. شوندجمع می کانونی نقطه در موازی نور پرتوهای از نور پرتوهای همه
یم بیان متریلیم در و است لنز انکساری قدرت به وابسته ،لنزاز  fکانونی  طول
بشناسیم؛  ورزشی عکاسان واسطهبه است ممکن ما که یکریپغول یهالنز. شود

 .هستند های خانگیواضح است که دارای فاصله کانونی بیشتری نسبت به دوربین
 .هستند یترکوچک کانونی فاصله دارای fish-eye و Wide-angle یهالنز

 

 

 
 های گوناگونبرای فاصله کانونی های نمونهعکس

 مطابقت داشته باشد.فاصله کانونی باید با اندازه حسگر و نحوه کاربرد :  یبندجمع
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 شرایط روشنایی و روزنه.4

ستقیم یرتأث دوربین،روزنه اندازه  انتخاب  یفیتک روی بر م
 ( نسابتF-stop)یا   Fشاماره . روشانایی تصاویر دارد و

 هک کندیم مشااخص و اسااتروزنه  قطر بر کانونی فاصااله
سترروزنه  شده ایهتا چه گ ست باز  بدان F شماره بالی. ا
 ریکمت نور یجهدرنت و است ترکوچکروزنه  که است معنی

 اساات، باز کامالا روزنه  که زمانی. افتدیم حسااگر روی بر
 آوردن تدس به برای و افتدیم حسگر روی بر بیشتری نور
 .اساات یازموردن اضااافی کمتری خوب، نور تصااویر یک

ید مطلوبی تول نتیجه باز،روزنه  یک ،نورکم شاارایط برای
 .کندمی

 بمعای و ؛ مزایاتواندیم ترکوچک اندازهبهروزنه  باز کردن
شته زمانرا هم شد دا سته عوارض. با ایجاد  مانند ایناخوا
 در عین حال و  کاهش انحرافات دیگر و ایی حاشاایههاله
صویر عمق  محو مراقبت باید ،حالینباا. یابدیم یشافزا ت

حدیشب شااادن نه با. بود از  تاری کوچک، خیلی ایروز
 منحرفروزنه  لبه در نور پرتوهای ازآنپس. شودمی ایجاد

ندمی جب که شااو ب منفی اثرات مو بر روی  یتوجهلقا
صویر می کیفیت شماره بنابراین،. شودت  بهینه F تعدادی 

که لنز هر برای حه از بیش چیزی وجود دارد   بین مصاااال
 .نیست میدان عمق ینتربزرگ و تاری حداقل

 
 پیدا خوب سازش یک باید شما بنابراین،. شودمی تاری و زیاد  شدن محو به منجر اما ؛دهد افزایش را میدان عمق ،تواندیم F شماره کوچک 

 .کنید

یچه جمع   باید متناسب با شرایط نوری در صنعت شما باشد.روزنه بندی : در


