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 زوم و كانونی فاصله

 كبًًَی فبصلِ

 ثیي فبصلِ ، كبًًَی فبصلِ .این كردُ استفبدُ تؼَیط لبثل ّبی لٌس ثب SLR هیلیوتری 35 دٍرثیي یك از كبًًَی فبصلِ هَرد در ثحث ثرای همبلِ ایي در

 ّبی ضؼبع آیذ هی ًظر ثِ كِ است هحلی لٌس كرُ پطتی ًمؽِ(.ثبضذ ًْبیت ثی رٍی فَكَس آًكِ ضرغ ثِ.)  است كبًًَی سؽح ٍ لٌس كرُ پطتی ًمؽِ

 .هیگیرًذ هٌطبء آًدب ،از لٌس از ػجَر از پس ًَری

 

 آى از استفبدُ صَرت در كِ است ایي ثیبًگر یؼٌی كٌذ، هی هطخص ًیس را دیذ هیذاى ، كبًًَی فبصلِ. هیطَد ثیبى هتر هیلی حست ثر لٌس كبًًَی فبصلِ

 .هیجبضذ هحذٍد چمذر یب ٍسیغ چمذر دیذ هیذاى ، لٌس

 

 كبًًَی فبصلِ ثب لٌسّبی ، هیلیوتری 35 فیلوْبی در.ًوبییذ هی هطبّذُ را هیلیوتری 50 لٌس یك ثب ّوراُ هیلیوتری 35 دٍرثیي یك فَق ػكس در

 ثب كِ دٌّذ هی ًطبى گًَِ ّوبى تمریجب را اخسبم ٍ هٌبظر ّب لٌس ایي كِ است آى حرف ایي هؼٌبی.ضًَذ هی گرفتِ ًظر در ًرهبل لٌس ، هیلیوتر 50 حذٍد

 .هیجیٌین را آًْب هسلح غیر چطن

 

 هطبثِ تمریجب تصَیر ایي همیبس.است ضذُ گرفتِ دٍرثیي یبة هٌظرُ ؼریك از تصَیر ایي.هیذّذ ًطبى را هیلیوتری 50 لٌس یك دیذ هیذاى فَق ػكس

 .كٌذ ًگبُ هٌظرُ ایي ثِ هسلح غیر چطن ثب ٍ ثبیستذ فبصلِ ّوبى در فرد كِ است حبلتی
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 ػَض در ٍ ًوبیذ هی ثسرگ رسذ، هی كبًًَی سؽح ثِ كِ را تصبٍیری لٌس ایي.هیجیٌین هیلیوتری 200 لٌس یك ثب را دٍرثیي ّوبى هدذدا فَق تصَیر در

 .چطوی دٍ دٍرثیٌْبی ضجیِ كبری دلیمب.كٌذ هی ثبریك را دیذ هیذاى

 

 از ثخطی تٌْب است، ضذُ ثسرگ ای هالحظِ لبثل ؼَر ثِ تصَیر چَى.هیذّذ ًطبى ثیٌین، هی دٍرثیي ایي یبة هٌظرُ ؼریك از كِ را ًوبیی فَق، تصَیر

 .است هطبّذُ لبثل كبهلتری ؼَر ثِ تصَیر ،خسئیبت كَچك لسوت ایي در اهب.كٌین هی هطبّذُ ایٌدب در را هیلیوتری 50 لٌس ًوبی

 اپتیكال زوم

 

 ٍ كَچك یب ثسرگ حبصلِ تصَیر كبًًَی، فبصلِ تغییر ثب لٌسّب ایي در.است تغییر لبثل هطخصی هحذٍدُ در آى كبًًَی فبصلِ كِ است لٌسی زٍم لٌس

 لٌس یك از ثبثت، كبًًَی فبصلِ ثب لٌس چٌذ خبی ثِ ثتَاًین كِ ضَد هی ثبػث كبًًَی فبصلِ ثَدى هتغیر خبصیت ایي.ضذ خَاّذ ثبریك یب ٍسیغ دیذ هیذاى

 ، هَظَع ایي.هبًذ هی ثبثت ًیس تصَیر پیكسلْبی تؼذاد.دّذ ًوی تغییر آًرا دلت یب تصَیر اًذازُ اپتیكبل زٍم ، دیدیتبل دٍرثیي در.ًوبیین استفبدُ زٍم

 تصَیر دلت.است ًوَدُ ٍسیغ دیذ هیذاى یك ایدبد كِ ثَدُ هیلیوتر 33 حذ در دٍرثیي زٍم ، زیر تصَیر در .است دیدیتبل ٍ اپتیكبل زٍم هْن تفبٍت

 .است 1600* 1200 ًیس

 

 پیكسل 1600*1200 ًیس تصئَیر ایي دلت.است لجلی هكبى ّوبى در ًیس دٍرثیي هحل ٍ هیلیوتر 115 هؼبدل زٍم همذار.كٌیذ دلت زیر تصَیر ثِ حبل

 .ثبضذ هی لجلی تصَیر هؼبدل دلیمب كیلَثبیت حست ثر فبیل اًذازُ ٍ
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 .ًوبیین ًسدیكتر خسن ثِ را دٍرثیي كِ حبلتی هبًٌذ درست.دّذ هی ًطبى ثْتر را آى خسئیبت ٍ هیأٍرد ًسدیكتر را خسن اپتیكبل زٍم

 دیجیتال زوم

 هی سبزی ضجیِ را اپتیكبل زٍم ، دیدیتبل زٍم ًبم ثِ سیستوی از استفبدُ ثب اغلت ّستٌذ، ثبثت كبًًَی فبصلِ ثب لٌسّبی دارای كِ دیدیتبلی دٍرثیٌْبی

 .كٌٌذ

 

 ٍیرایص افسارّبی ًرم در ػكس اًذازُ تغییر ٍ Cropping ػول اًدبم هبًٌذ ػول ایي حمیمت در.كٌٌذ هی ثسرگ را تصَیر هركسی لسوت دٍرثیٌْب ایي

 لبثل اٍلیِ تصَیر از لسوتی فمػ ، ضَد استفبدُ ثسرگتر كبًًَی فبصلِ ثب لٌس یك از اگر ضذ، گفتِ كِ گًَِ ّوبى. است Photoshop ًظیر تصَیر

 هی ًطبى را هسئلِ ایي فَق تصَیر. كٌٌذ هی ثسرگ ثؼذ ٍ اًتخبة را تصَیر از لسوت ّوبى فمػ دیدیتبل زٍم ثرای دٍرثیٌْب ایي.ثَد خَاّذ هطبّذُ

 اٍلیِ تصَیر هركسی لسوت از پیكسل 640*430 هؼبدل تصَیر از لسوتی تٌْب ، 5/2 دیدیتبل زٍم ثب ثبضذ، پیكسل 1600*1200 اٍلیِ تصَیر اگر.دّذ

 پیكسلْبیی تؼذاد هؼبدل دیدیتبل زٍم پیكسلْبی تؼذاد. دّذ هی ًطبى را دیدیتبل زٍم ّبی اًذازُ سبیر سفیذ ّبی هرثغ فَق تصَیر در.ضَد هی گرفتِ

 تصَیری دلت ّوبى از اگر)است كَچكتر اصلی تصَیر از یب حبصلِ تصَیر ثٌبثرایي.ثبضذ هی ضذُ اًتخبة هركسی ًبحیِ ّوبى در اصلی تصَیر در كِ است

 تؼذاد چَى. كرد خَاّذ پیذا كبّص آى كٌین،دلت ثسرگ اٍلیِ تصَیر اًذازُ ثِ را حبصلِ تصَیر ، Interpolation تكٌیك ثب اگر یب ٍ( ضَد استفبدُ

 ایي فْن ثرای.داد خَاّذ كبّص را تصَیر كیفیت كٌین، ثسرگ را تصَیر Interpolation تكٌیك ثب اگر است، ثبثت ّویطِ تصَیری پیكسلْبی ٍالؼی

 :كٌیذ تَخِ زیر تصبٍیر ثِ هَظَع

 

 ثرای. است ضذُ گرفتِ ثبثت كبًًَی فبصلِ ثب هیلیوتری 40 لٌس ثب تصَیر ایي.است پیكسل 1600*1200 دلت ثب ٍ ًطذُ Crop اصلی تصَیر ، ثبال تصَیر

 تصَیر اًذازُ ثِ را آى ٍ كردُ اًتخبة ، است پیكسل 640*430 هؼبدل كِ( سفیذ هرثغ)را اٍلیِ تصَیر از لسوتی دّین، ًطبى را دیدیتبل زٍم اثرات آًكِ

 كِ را لسوتی ،( دیدیتبل زٍم هؼبدل)ضذُ ثسرگ تصَیر ٍ اٍلیِ تصَیر ّردٍ از حبل .ضَد هی تصَیر كیفیت كبّص ثبػث ػول ایي.كٌین هی ثسرگ اٍلیِ

 :كٌیذ هی هطبّذُ زیر در را حبصلِ تصَیر دٍ ایي.هیكٌین ثسرگ ٍ دادُ ثرش این، دادُ ًطبى زرد هرثغ ثب ٍ است پیكسل 230*210 هؼبدل
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 .كٌین هی هطبّذُ دارین، اًتظبر دٍردست در ٍالغ خسن یك ثرای كِ را ؼجیؼی تمریجب تصَیر خسئیبت ، است اصلی تصَیر از لسوتی كِ ثبال تصَیر در

 

 خبلی پیكسلْبی خبی ، ثسرگٌوبیی از پس فرآیٌذ ایي در چَى.است ضذُ تصَیری خسئیبت ضذى هحَ ثبػث Interpolation آیٌذ فر ، تصَیر درایي هب

 ٍیرایص افسار ًرم ّر ثب تَاى هی را دیدیتبل زٍم ػول ایي كِ داضت خبؼر ثِ ثبیذ. ضَد هی پر هیگردد، تؼییي هحبسجِ تَسػ كِ خذیذی پیكسلْبی ثب

 لسوت در دیدیتبل زٍم اهكبى فمػ دٍرثیي در كِ حبلی در كرد، ثسرگ ٍ اًتخبة را تصَیر از لسوتی ّر هیتَاى افسارّب ًرم ایي در.داد اًدبم ًیس تصَیر

 ثر ًَرپردازی هحبسجِ ، دٍرثیي دیدیتبل زٍم در.دارد تصَیر ٍیرایص افسارّبی ًرم ثر ثرتری یك دٍرثیي دیدیتبل زٍم اهب. دارد ٍخَد تصَیر هركسی

 هحبسجِ ،(ًوبیین ثسرگ ٍ اًتخبة را آى هركسی لسوت افسار ًرم ثب ثؼذا ثبیذ كِ)اٍلیِ تصَیر در اهب.ضَد هی اًدبم تصَیر هركسی لسوت ّوبى اسبس

 ثب كِ تصَیری ثر ثبضذ ضذُ گرفتِ دٍرثیي دیدیتبل زٍم ثب كِ تصَیری ، ًَرپردازی لحبؾ از ثٌبثرایي.است گرفتِ صَرت صحٌِ كل اسبس ثر ًَرپردازی

 .داضت خَاّذ ثرتری ، است ضذُ تْیِ افسار ًرم

 (Focal Lenght)كانونی فاصله

 ٍظؼیت در ٍ ًْبیت ثی فبصلِ در سَشُ كِ ضرایؽی در كِ هتر هیلی ثِ آى كبًًَی ًمؽِ از  لٌس یك اپتیكی هركس فبصلِ از است ػجبرت كبًًَی فبصلِ

 ًظر در ثب كٌذ، هی هٌؼكس سٌسَر یب فیلن رٍی را هٌظرُ از لسوتی  دٍرثیي لٌس آًكِ ثِ تَخِ ثب. گیرد هی لرار فیلن یب سٌسَر رٍی ثر   ثبضذ  فَكَس

 یب سٌسَرّب. كرد گیری اًذازُ افمی یب ػوَدی ثصَرت را دیذ هحذٍدُ تَاى هی ، دارین اختیبر در  اًذاز چطن ثِ ًسجت لٌس  از كِ دیذی زاٍیِ گرفتي

 هطخص كبًًَی فبصلِ ثب(  FOV) دیذی زاٍیِ. كرد خَاٌّذ ثجت را صحٌِ از ثیطتری لسوت ٍ ثَدُ تری ثبز( FOV)دیذ زاٍیِ دارای تر ثسرگ فیلوْبی

 .است تر رایح ّب فرهت سبیر ثب همبیسِ در فرهت ایي زیرا ضَد هی تؼییي هیلیوتری 35 فیلن ثب ػكبسی اسبس ثر ،هؼوَال

 

 تَاًٌذ هی كَچكٌوبیی ٍ ثسرگٌوبیی ثِ ًیبز ثذٍى زیرا ًبهٌذ هی "ًرهبل" را هیلیوتر 50 كبًًَی فبصلِ ثب لٌسّبیی هیلیوتری، 35 فیلن ثب ػكبسی در

 دلیل ثِ( كن كبًًَی فبصلِ) ٍایذ لٌسّبی درخِ 45 زاٍیِ ّوبى یؼٌی)ّستین دیذًطبى ثِ لبدر هسلح غیر چطن ثب هب كِ كٌٌذ  ثجت گًَِ ّوبى را تصبٍیر

( زیبد كبًًَی فبصلِ) تلِ لٌسّبی كِ است حبلی در  ایي ثبضٌذ، هی اًذاز چطن از ثیطتری فعبی ثجت ثِ لبدر ؼجیؼؽب ثبزتر، دیذ زاٍیِ از خَرداری ثر

 :است ضذُ درج كبًًَی فَاصل از ًًَِ چٌذ زیر خذٍل در. ّستٌذ ًرهبل لٌسّبی ثِ ًسجت تری تٌگ تصَیر زاٍیِ دارای

 هتری هیلی 53 های فیلن در آنها هعادل و هتعارف كانونی های فاصله
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 خَاّذ پرسپكتیَ رٍی ثر هستمیوی غیر اثر خْت ّویي ثِ ٍ  ضَین دٍرتر یب تر ًسدیك سَشُ ثِ تب دّذ هی را اهكبى ایي هب ثِ كبًًَی فبصلِ در تغییر

 هی تلِ زاٍیِ در pincushion distortion ٍ ثبز زاٍیِ در  barrel distortion  لبثلیت  دارای زٍهطبى ثبزُ  دیدیتبل ّبی دٍرثیي ثؼعی. داضت

 .ثبضٌذ

 كانونی فاصله 53mm هعادل

 ّبی دٍرثیي در آى هؼبدل كبًًَی فبصلِ ظریت ثَاسؽِ تَاًذ هی 35mm فیلن یك سؽح از كَچكتر حسگر یك ثب دیدیتبل ّبی دٍرثیي كبًًَی فبصلِ

35mm ِ35 ّبی دٍرثیي در آى هؼبدل همذار ثmm ظریت یك ثب دیدیتبل ّبی دٍرثیي در حسگر یك ثَدى كَچك همذار یؼٌی. ضَد هی تجذیل 

 فبصلِ ضَد، هی 35mm ّبی دٍرثیي در كبًًَی فبصلِ چِ هؼبدل دیدیتبل  دٍرثیي در لٌس یك كبًًَی فبصلِ همذار ثجیٌین ایٌكِ ثرای. ضَد هی سٌدیذُ

 .است 2 تب 1.6 – 1.5 ثراثر هؼوَال dSLR ّبی دٍرثیي در همذار ایي. كٌین هی ظرة ظریت ایي در را هَخَد لٌس كبًًَی

 دیجیتال زوم و اپتیكال زوم

 23 ثر تمسین هیلیوتر 230 هؼٌبی ثِ هتری هیلی 230-23 اپتیكبل زٍم هثبل، ثرای كبًًَی فبصلِ حذالل ثر تمسین كبًًَی فبصلِ حذاكثر= زٍم اپتیكبل

 ثراثر دُ( 230mm) تلِ  زاٍیِ حبلت حذاكثر در گردیذُ هٌؼكس سٌسَر یب فیلن رٍی كِ ای سَشُ اًذازُ كِ هؼٌب ایي ثِ. ثبضذ هی 10x ثراثر هیلیوتر

 .گرفت اضتجبُ دیدیتبل زٍم ثب ًجبیذ را اپتیكبل زٍم  كِ داضت تَخِ ثبیذ الجتِ.ثبضذ هی( 23mm)ثبز زاٍیِ حذاكثر در آى اًذازُ از ثسرگتر

 


