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 چیست؟ فیکس لنس

 

 لٌسّای. اًذ شذُ تٌظین دٍرتیي هؼوَل هٌاسة دیذ زاٍیِ ٍ فاصلِ تِ تَجِ تا لٌسّا ایي. ّستٌذ تغییر لاتلیت فالذ کِ ّستٌذ لٌسّایی فیکس لٌسّای

 در تصَیر اًذازُ 6.9MM لٌس یک هثال ترای. داد خَاّذ افمی درجِ 7: دیذ زاٍیِ شوا تِ لٌسی چٌیي. دارًذ 6.9MM کاًًَی فاصلِ هؼوَال فیکس

 کِ تیرًٍی فضاّای ترای اها است هٌاسة ّا اتاق هثل کَچک هحیطْای در تصَیر گرفتي ترای لٌسّای ایي. تَد خَاّذ 7X8.7... تراتر 9M.: فاصلِ

 .کٌیذ استفادُ تیشتر کاًًَی زاٍیِ تا لٌسّا از تَد خَاّذ تْتر احتواال است زیاد تصَیر هحل تا دٍرتیي فاصلِ

 فیکس با زوم های لنس مقایسه

 ػذسی یک از ًَر زهاًیکِ ، چیست کاًًَی فاصلِ حاال است کاًًَی فاصلِ یک لٌس تگَیین تایذ تاشین داشتِ لٌس از کَتاّی خیلی تؼریف تخَاّین گر

 لٌس.   ًاهٌذ هی ػذسی کاًًَی فاصلِ را ػذسی هرکس تا کاًَى ایي فاصلِ ٍ گَیٌذ هی ػذسی کاًَى را ًمطِ آى شَد هی جوغ ًمطِ یک در کٌذ ػثَر

 ًَر از همذاری افت سثة ّا ػذسی ایي از کذام ّر کِ آًجا از ٍ ًوایذ ایجاد را هتغیری کاًًَی فَاصل تا شذُ تشکیل هتؼذدی ّای ػذسی از زٍم ّای

 کوتری تؼذاد کِ فیکس ّای لٌس ٍلی تلِ ّای ٍلٌس تلٌذ کاًًَی فاصلِ در هخصَصا تَد خَاّین شاّذ را تصَیر تر پاییي کیفیت ًْایت در گردد هی

 تِ ًیاز ،چَى شَد هی استفادُ تیشتر  زٍم ّای لٌس چرا ٍلی دارًذ تْتری شارپٌس ٍ تر تاال کیفیت ّویشِ دارًذ ثاتتی کاًًَی ٍفاصلِ دارًذ ػذسی

 ّای لٌس ٍ ترًذ سثک ، ترًذ ارزاى فیکس لٌسّای کِ تگَیین تایذ ٍالثتِ دارد را کاًًَی فَاصل از ٍسیؼی رًج ٍ ًیست ٍترػکس ٍایذ تِ تلِ از لٌس تؼَیط

 تجای کٌذٍ هی راتٌثل تردار ٍتصَیر ػکاس زٍم ّای لٌس کِ تاٍرًذ ایي تر ّا خیلی ٍ است تیشتر فیکس ّای لٌس در دیاف سرػت ترٍلی کاراهذ زٍم

 شیشِ ساخت در ّاییکِ یشرفت تا الثتِ.شًَذ هی لافل تصَیر پرسپکتیَ ٍاز کٌٌذ هی ػَض زٍم تا را تصَیر لاب صرفا هٌاسة زاٍیِ کردى پیذا ٍ حرکت

 دیافراگن دارد ّن زیادی اّویت کِ دیگر ًکتِ ٍ است تیشتر فیکس ّای لٌس شارپٌس ّوچٌاى ٍلی شذُ کوتر اختالف ایي دادُ رخ شفاف ػذسی ّای

 هثل ّایی کوپاًی. دارد ;.0 دیاف canon 077-7: هثال زٍم ّای لٌس تْتریي حالیکِ در ّستٌذ 7.. دیاف دارای اکثرشاى فیکس ّای لٌس در کِ است

 هَارد دٍ ایي از کذام ّر کِ تگن تایذ الثتِ. ام گرفتِ لٌس ّویي تا را تصاٍیرم تْتریي تحال تا شخصا ٍهي ّستٌذ فیکس ّای لٌس ساخت استاد زایس

 اًتخاب هَالؼی در فیکس ّای لٌس است رکر تِ الزم کٌذ کار فیکس لٌس یک  تا داشت اًتطار خثری ػکاس یک از تَاى ًوی ٍهثال دارد را خَد کارترد

 ختن م م 77; تا سیگوا در ٍ م م 077. تا کاًي در ٍ هیشِ شرٍع م م 8. از لٌسّا ایي رًج. تاشذ هشخص دلیما هٌاسة دیذ ػوك ٍ زاٍیِ کِ شًَذ هی

 ًَر در رٍ سریغ شاترّای از استفادُ اهکاى لٌسّا ایي.دارًذ ًیس رٍ ;.0 دیافراگن حتی م م 677 ٍ 077 تا ٍ ّستٌذ تسرگی دیافراگن دارای لٌسّا ایي.هیشِ

 هیکٌٌذ فراّن کن

 پرتره فیکس لنسهای

 از است الثتِ م م 68. رًج آى استفادُ تیشتریي کِ است م م 077 تا م م 8; از لٌسّا ایي رًج...هیکٌٌذ استفادُ پرترُ از ػکاسی ترای لٌسّا ایي از

 .ّستٌذ لٌسّا تمیِ تِ ًسثت ترتری کیفیت دارای لٌسّا ایي اها...هیکٌٌذ استفادُ کار ایي ترای ّن زٍم لٌسّای
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