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 دست گیر لرزش فناوری

 

 ثشای ای حشفِ ػکبسبى ؟ ثبضذ آهذُ دس آة اص خشاة ٍ تبس ضذُ گشفتِ تػَیش ، دست لشصش دلیل ثِ ػکسجشداسی حیي دس کِ آهذُ پیص ّن ضوب ثشای آیب

 استفبدُ داسًذ سٍ پیص کِ تشفٌذّبیی جولِ اص.ًیست ساّگطب ّویطگی ٍ کبهل ثطَس هتأسفبًِ کِ داسًذ خَد ثشای هختلفی ساّکبسّبی هطکالت ایي حل

 ٍلی ثبضذ هی ضذُ گفتِ هَاسد تٌظین ٍ ثیطتش ًَسدّی ثشای فالش اص استفبدُ هَاقغ ثؼؿی دس حتی.  ثبضذ هی غیشُ ٍ ایضٍ دیبفشاگن، ضبتش، سشػت اص

 ثبال تجشثِ ٍ ػکبسی داًص ثِ ًیبص ثَدى، ٍاس صًجیشُ ثؼلت آًْب تٌظین طشفی اص ، ًیست کبسا غذدسغذ ضذُ رکش هَاسد اص کذام ّیچ ضذ گفتِ کِ ّوبًطَس

 اص.  ثجشًذ ثیي اص کبهال سا حشکت یب دست لشصش اثش دس ضذُ ایجبد خطبی تَاًٌذ ًوی کِ گیشًذ هی قشاس ضشایطی دس ّن ای حشفِ ػکبسبى حتی. داسد

 هَاجِ آى ثب گبّبً کِ هطکالتی جولِ اص. ضًَذ هی هبیل خَد ّبی دٍسثیي دس گیش لشصش فٌبٍسی اص استفبدُ ثؼؿبً ٍ خبظ لٌضّبی اص استفبدُ ثِ ایٌشٍ

 هی هطَْد ٍؾَح ثِ دست لشصش کِ هَاقؼی اص یکی است گفتٌی. است صٍم ثب یب دٍس ّبی فبغلِ اص ػکسجشداسی ٍ تلِ لٌضّبی اص استفبدُ حیي دس ّستٌذ

 حجین دلیل ثِ دٍسثیي پبیِ سِ حول ٍلی ثَد خَاّذ ساّگطب گیشی لشصش ثشای دٍسثیي پبیِ اص استفبدُ هَسد ایي دس الجتِ. است صٍم اص استفبدُ ضَد

 .ًیست هوکي جب ّوِ دس ثَدى

 

 سا لشصش ًقیػِ ثب هقبثلِ تَاى جذیذ ّبی دٍسثیي کِ ّستین آى ضبّذ اهشٍصُ ٍ ثَدُ تکویل ٍ هطبلؼِ حبل دس قجل هذتْب اص ّب دٍسثیي گیش لشصش فٌبٍسی

 اثضاسّبی اص ّب دٍسثیي طشاحبى کِ داًیذ هی ثبضیذ کشدُ دًجبل سا دست گیش لشصش تکٌَلَطی پیطشفت ٍ حشکت سیش اگش. ثبضٌذ هی داسا ثبالیی حذ تب

 دس ضذُ پیبدُ گیش لشصش ّبی سیستن توبهی الجتِ.  اًذ کشدُ پیبدُ لٌضّب ٍ ّب دٍسثیي دس سا هختلفی حبلتْبی ٍ جستِ ثْشُ لشصش ثِ غلجِ ثشای هختلفی

 ثب سا ضوب ، پیچیذُ تخػػی تَؾیحبت ّشگًَِ اص دٍس ٍ خالغِ ٍ سبدُ کبهال ثطَس تب کٌین هی سؼی هقبلِ ایي دس هب. اًذ ثَدُ هفیذ ٍ کبساهذ خَد جبی

 ػکبسی ّبی دٍسثیي ثِ هحذٍد تکٌَلَطی ایي کِ ًیست لطف اص خبلی ًکتِ ایي رکش هطلت ایي ضشٍع اص قجل.  کٌین آضٌب گیش لشصش جبلت فٌبٍسی ایي

 .ضَد هی دیذُ ٍؾَح ثِ فٌبٍسی ایي پبی سد ًجَهی ّبی تسلکَح ٍ َّافؿب غٌؼت تب گشفتِ فیلوجشداسی ّبی دٍسثیي ٍ فیلوجشداسی حَصُ اص ٍ ًجَدُ

 اپتیکال گیر لرزش

 ػکس سشػت ، ػکس تثجیت ّوبى یب گیش لشصش فٌبٍسی ثب تَاًیذ هی ضوب کِ چشا ثبضذ جزاة ثسیبس ای حشفِ ًیوِ ػکبسبى ثشای ًکتِ ایي داًستي ضبیذ

 اص استفبدُ ثب ، ثیبًذاصیذ ػکس 055-1 ضبتش سشػت ثب ثبیذ خبظ هَسدی ثشای اگش یؼٌی دّیذ اًجبم تش آّستِ پلِ چْبس تب دٍ ، ثبال دقت ثب سا خَد گشفتي

 لشصش ًظیش جضئی هَاسد دس فقط ػکس تثجیت الجتِ!   کوتش حتی ٍ دّیذ کبّص  005-1 یؼٌی ًػف ثِ سا خَد ضبتش سشػت تَاًیذ هی دست گیش لشصش

 ثِ. دّذ هی دست اص سا خَد کبسایی دٍسثیي ضذیذ ٍ ًبگْبًی حشکت ٌّگبم دس یب است سشیغ حشکت حبل دس سَطُ کِ ٌّگبهی یؼٌی داسد کبسایی دست

 لشصش. است دادُ قشاس اغلی ّبی هکول اص یکی ثؼٌَاى سا اپتیکبل گیش لشصش سیستن ٍ گزاضتِ فشاتش هشص ایي اص سا پب ، فٌبٍسی ایي ی حَصُ دلیل ّویي

 ًَع ایي ػولکشد کلی ثطَس ٍلی است پیچیذُ سیستوی آى ػولکشد هکبًیضم. داسد کبسثشد( فیلوجشداسی ٍ ػکبسی) دٍسثیي ًَع دٍ ّش دس اپتیکبل گیش
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. ضَد هی ضٌبختِ اپتیکبل ًبم ثب دلیل ّویي ثِ ثَدُ لٌض پبیِ ثش تکٌَلَطی ایي. ثبضذ هی لٌض دس ّب ػذسی سیض ّبی جبثجبیی ٍ دادى تغییش ثب گیش لشصش

 تجذیل دیجیتبلی اطالػبت ثِ سا ضذُ تبثیذُ ًَسّبی ، دٍسثیي سٌسَس ایٌکِ اص قجل است سٌسَس سٍی ثش ضذُ تبثبًذُ تػَیش تثجیت آى، استفبدُ اص ّذف

 ثجت سا ًقع ثی ٍ غحیح تػَیشی ، سٌسَس تب کطذ هی دٍش ثش سا سٌسَس ثشای آى سبصی آهبدُ ٍ تػَیش کشدى تثجیت ی ٍظیفِ لٌض خَد یؼٌی. کٌذ

 .کٌذ

 

 دیجیتال گیر لرزش

 حبل دس فیلوجشداسی قػذ ضوب هثبل ثطَس کِ ضذ احسبس آًجب اص ًیبص ایي. ضذ گشفتِ دسًظش فیلوجشداسی ّبی دٍسثیي ثشای اثتذا دس گیش لشصش ًَع ایي

 ػولکشد هکبًیضم.  ًذاضت ّوشاُ ثِ ثیٌٌذُ ثشای چیضی سشگیجِ جض هیطذ دیذُ یبتلَیضیَى هبًیتَس دس کِ فیلوی. ثَد هؼلَم کبس ًتیجِ. داضتیذ سا دٍیذى

 دس کِ ّبیی پیکسل اص یؼٌی. ثجشد ثیي اص آًشا اًحشاف ٍ حشکت تب کشدُ ثشسسی فشین ثِ فشین سا دیجیتبلی تػَیش کِ است ایٌگًَِ دیجیتبل گیش لشصش

 ثشای گیش لشصش ًَع ایي الجتِ. کٌذ ایجبد تػَیش ی کٌٌذُ هٌحشف ّبی لشصش ثشای سا حبئلی دیَاس تب کٌذ هی استفبدُ داسًذ قشاس فشین ی حبضیِ

 سبصًذگبى اص ثؼؿی. ثیبیذ ّن حَصُ ایي کوک ثِ( تػَیش هشصّبی دس فقط) کوی حذ تب تَاًذ هی خبظ هَاقؼی دس ٍلی ًیست تػَیش ًَیض اص جلَگیشی

 ّبیی ًکتِ الجتِ. اًذ کشدُ ثبصاس سٍاًِ دیجیتبل گیش لشصش ثب ّبیی دٍسثیي ٍ ثشدُ ثْشُ خَد ّبی طشاحی دس اهکبى ایي اص دیجیتبلی ػکبسی ّبی دٍسثیي

 هی آّستِ حشکت ثب ّبی سَطُ اص ػکسجشداسی ثشای حتی یب دست لشصش ثشای ػکبسی ّبی دٍسثیي دس گیشّب لشصش ًَع ایي. داسد ٍجَد آى هَسد دس ّن

 .ضَین غبفل اًذاصد هی تػبٍیش سٍی کِ ًَیضی اص ًجبیذ ٍلی ثبضذ هفیذ تَاًذ

 

 ای حشفِ اص خیلی ثشای ضبیذ ًکتِ ایي. ًیست ضبسح ػکبسبى اغطالح دس ٍ ثَدُ ًَیض داسای سَطُ آّستِ حشکت یب دست لشصش حیي ضذُ گشفتِ تػبٍیش

 اًَاع. است ّن دسستی ًظش الجتِ کِ ثذاًٌذ دیجیتبل لشصضگیش اص تش هْن سا اپتیکبل لشصضگیش است هوکي لزا ثبضذ هْوی ی هسئلِ ّب ای حشفِ ًیوِ ٍ ّب

 هطخػِ اص یکی. ّستٌذ  سٌسَس پبیِ ثش کِ گیشّبیی لشصش یب لٌض پبیِ ثش کِ ّبیی لشصضگیش جولِ اص داسًذ ٍجَد ّب گیش لشصش ی خبًَادُ دس دیگشی

 کِ صهبًیست گیش لشصش  ایي ی استفبدُ هَاسد اص یکی. ثبضذ هی طایشسکَح اص استفبدُ داسًذ سٌسَس پبیِ ثش گیش لشصش کِ ّبیی دٍسثیي ثشخی کِ ّبیی

 ٍ لٌض داضتي ًگِ پبیذاس ٍظیفِ دٍسثیي دسٍى طایشٍسکَح کِ ست گفتٌی. کٌین ثشداسی تػَیش ثِ اقذام حشکت حبل دس ی ٍسیلِ یک دس خَاّین هی

 اص یکی خالغِ ثطَس هب ٍلی است طَالًی ٍ تخػػی هطلجی ًیبصهٌذ ، خَد کِ داسد طایشسکَح تَؾیح ثِ ًیبص سیستن ایي تَؾیح. داسد سا سٌسَس

 ایٌگًَِ دسٍى ضذ گفتِ کِ ّوبًطَس. داسد ًبم  Sensor shift است گستشش حبل دس اخیشاً کِ سیستوی. دّین هی تَؾیح ضوب ثشای آًشا حبلتْبی

 سا سٌسَس ، ّب دٌّذُ حشکت ایي. فشستذ هی سٌسَس ّبی  Actuator ثِ ٍ کشدُ Encode سا حشکت اطالػبت کِ داسد ٍجَد طایشسکَپی ّب دٍسثیي

 پیطشفتِ لٌضّبی داًیذ هی کِ ّوبًطَس.  ثگیشد قشاس آى سٍی غحیح ٍ کبهل ثػَست تػَیش تب دٌّذ هی حشکت اًذ کشدُ دسیبفت کِ اطالػبتی ثب هتٌبست

 کِ است ٍاؾح پس.است لشصضگیش ثذٍى لٌض ّوبى اص تش سٌگیي ٍ تش پیچیذُ اپتیکبل لشصضگیش ثِ هجْض لٌض یک هثبل ثطَس. داسًذ ثیطتشی ٍصى ٍ سبیض

 .چیست دس ّب دٍسثیي ایٌگًَِ هضیت

 لشصضگیش سیستن داسای ّوَاسُ کٌیذ هی استفبدُ لٌضی چِ اص ایٌکِ گشفتي ًظش دس ثذٍى ثَد خَاّیذ قبدس  داسًذ هتحشک سٌسَس کِ ّبیی دٍسثیي ثب ضوب

 ّوچٌیي ٍ تکٌَلَطی ایي ثِ هجْض لٌضّبی خشیذ یب تؼَیؽ ثشای ثبال ثسیبس ّبی ّضیٌِ پشداخت اص سا ضوب ّب دٍسثیي ایي کِ است پشٍاؾح. ثبضیذ دست
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 َّش کِ سسذ هی سٍصی صٍدی ثِ ٍ است ضذى کبهل حبل دس سٍص ثِ سٍص تکٌَلَطی ایي ایٌکِ آخش دس ٍ. دٌّذ هی ًجبت دٍسثیٌتبى ٍصى کشدى سٌگیي اص

 ضذ خَاّذ ػَؼ ػکبسی ی ضیَُ تب گشفتِ ّب دٍسثیي اص چیض ّوِ آًشٍص ٍ یبثذ هی ساُ دیجیتبلی ّبی دٍسثیي دس هتفبٍتی ثطشص هػٌَػی

 

 اول شماره

 هی جْت تغییش طَسی سا آى ضٌبٍس لٌض ضَد( لشصش) حشکت هتَجِ ایٌکِ هحؽ ثِ کِ داسد ٍجَد( Gyroscopic) طیشٍسکَپی سٌسَس لٌض داخل دس

 .داسد ًگِ ثبثت سا تػَیش ٍ کشدُ هقبثلِ لٌض حشکت ثب کِ دّذ

 دوم شماره

 لشصش خَد است هوکي کِ چشا کٌیذ، فؼبل غیش سا لٌض( گیش لشصش) VR است ثْتش دّیذ قشاس پبیِ سِ سٍی سا دٍسثیي خَاّیذ هی کِ صهبًی کٌیذ دقت

 .ضَد ًوی ایجبد ثضسگی هطکل ٍ دّین اًجبم سا ایٌکبس کٌین هی فشاهَش ّب ٍقت خیلی ػول دس الجتِ. کٌذ ایجبد دٍسثیي دس لشصضی گیش،

 سوم شماره

 سا ٍاؾح ّبی ػکس داضتي دٍسثیي گیش لشصش. ثگزاسیذ فؼبل سا دٍسثیي VR ّویطِ تَاًیذ هی ایذ گشفتِ دست دس ػکبسی صهبى دس سا دٍسثیي اگش

 .است ثیطتش ثبضیذ داضتِ تشی ٍاؾح ػکس هشصی ّبی ضبتش سشػت اص استفبدُ صهبى دس ثتَاًیذ ایٌکِ احتوبل اهب کٌذ، ًوی تؿویي

 چهارم شماره

 هی کِ صهبًی هبًٌذ ّستیذ، خَسدى تکبى حبل دس ضذت ثِ ضوب کِ ضذُ طشاحی ضشایطی ثشای سیستن ایي. داسًذ Active خبظ حبلت ّب لٌض ثؼؿی

 .ثگیشیذ ػکس حشکت حبل دس اتَهجیل یک داخل اص خَاّیذ

 هی کِ صهبًی هبًٌذ ّستیذ، خَسدى تکبى حبل دس ضذت ثِ ضوب کِ ضذُ طشاحی ضشایطی ثشای سیستن ایي. داسًذ Active خبظ حبلت ّب لٌض ثؼؿی

 .ثگیشیذ ػکس حشکت حبل دس اتَهجیل یک داخل اص خَاّیذ
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 Image ًبم ثِ Canon ّبى دٍسثیي دس کِ است گیش لشصش سیستن اًذ ضذُ هجْض آى ثِ دیجیتبل ّبى دٍسثیي لٌضّبى کِ ّبیى قبثلیت اص یکى

Stabilization یب IS ٍ ّبى دٍسثیي دس Nikon ًِبم ث Vibration Reduction یب VR ثِ پیذاست اسوص اص کِ طَس ّوبى سیستن ایي. است هطَْس 

 اهکبى تشتیت ثذیي. کٌذ هى خٌثى سا ػکبس دست لشصش اثشات اهکبى حذ تب ٍ است ضذُ طشاحى تش ضبسح اغطالح دس یب ٍ تش ٍاؾح تػبٍیش ثجت هٌظَس

 پبیِ سِ اص کِ هَاقؼى دس ایٌکِ آى ٍ داسد ٍجَد ًیض استثٌبیى الجتِ. ثَد خَاّذ هیسش کوتش ضبتش سشػت ثب ًَس کن ّبى هحیط دس دست سٍى ػکبسى

 ثِ گیش لشصش سیستن کلى ثطَس ثگَین ثبیذ پبسخ دس چیست؟ ػلت. کٌیذ غیشفؼبل سا گیش لشصش ثبیذ تش ضبسح ػکسى ثِ دستیبثى ثشاى کٌیذ هى استفبدُ

 ثب هسئلِ ایي ٍ ًذاسد ٍجَد لشصضى ّیچ هسلوبً داسد قشاس پبیِ سِ سٍى دٍسثیي کِ صهبًى. گشدد هى لشصش دًجبل ثِ ّوَاسُ کِ است ضذُ طشاحى اى گًَِ

 فطشدى جبى ثِ حبلت ایي دس الجتِ. ثَد ًخَاّذ ضبسح کبفى اًذاصُ ثِ ضذُ گشفتِ ػکس تذاخل ایي ًتیجِ دس کِ داسد هٌبفبت گیش لشصش سیستن ػولکشد

 تطخیع قبثلیت کِ اًذ ضذُ تَلیذ لٌضّبیى ٍجَد ایي ثب. کٌیذ استفبدُ دٍسثیي تبیوش سلف یب( دٍس ساُ اص کٌتشل) سیوَت اص است ثْتش ضبتش دکوِ دستى

 غیشفؼبل ثِ ًیبصى داسد tripod detection قبثلیت ضوب لٌض اگش ثٌبثشایي. سبصًذ هى غیشفؼبل سا گیش لشصش خَدکبس ثطَس ٍ داسًذ سا پبیِ سِ ثب ػکبسى

 .ًذاسیذ گیش لشصش کشدى

 

 

 


