لنز واید و کاربرد آن

لٌس ٍاٗذ تِ لٌسّاٖٗ گفتِ هٖشَد وِ فاصلٔ واًًَِٖ آًْا از لغر سغح حساس ػىاسٖ ًگاتَ٘ ٗا سٌسَروَتاُتر تاشذ .اٗي لٌسّا زاٍِٗ دٗذِ تازٕ را در
اخت٘ار ػىاس لرار هٖدّذ ٍ از پرهصرفترٗي لٌسّا ًسد ػىاساى ّستٌذ ٍ ترإ ػىاسٖ هٌظرُ ٍ ػىاسٖ هؼوارٕ استفادُ هٖشَد از اٗي لٌس در
هىاىّاٖٗ وِ اهىاى ػمةرفتي ػىاس ترإ لرارگرفتي توام سَشٓ هَردًظر در وادر ًثاشذ وارترد هٌاسثٖ دارد ٍ تا استفادُ از اٗي لٌس هٖتَاى فضإ
ت٘شترٕ را در ػىس خإ داد
لنز واید
فاصلِ واًًَٖ اٗي لٌسّا ووتر از  05م م است..اٗي لٌسّا تصاٍٗر پْي ترٕ(ه٘ذاى دٗذ ٍس٘غ تر) تذٍى تغ٘٘ر فاصلِ دٍرت٘ي ًسثت تِ ّذف در هماٗسِ تا
لٌس ًرهاى اٗداد ه٘ىٌذ وار ترد اٗي لٌس در هٌاظر عث٘ؼٖ ٍ هىاًْاٖٗ وِ اهىاى ػمة رفتي ػىاس ً٘ست ،ت٘شتر است از اٗي لٌس در ػىاسٖ از اهاوي
تارٗخٖ ٍ اهارتْإ لذٗوٖ(خذٗذ) تس٘ار ون ّست هگر اٌٗىِ ػىاس ّذف خَاصٖ تِ دًثال داشتِ تاشذ چَى اٗي لٌسّا خغا ّإ پرسپىتَ٘ زٗادٕ در
اٗي زهٌِ٘ دارًذ ٍ تصاٍٗر را تِ صَرت اغراق آه٘سٕ ثثت ه٘ىٌٌذ
هثال لٌس ...ٍmm /30mm42

لنزهای سوپر واید آلترا واید
لٌسّاٖٗ تا داهٌِ  42م م خسء لٌسّإ ٍاٗذ هحسَب ه٘شًَذ...لٌسّإ سَپر ٍاٗذ از اٗي رًح ووتر ّستٌذ ٍ حتٖ تا  24م م ّن ساختِ ه٘شًَذ....اها رًح
راٗح در اٗي گرٍُ  21م م است اٗي لٌسّا ّن در هَارد گفتِ شذُ وارترد ت٘شترٕ دارًذ
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لنز واید و کاربرد آن
فاصلِ واًًَٖ آًْا از لٌس ًرهال است تا واّش فاصلِ واًًَٖ تر ٍسؼت زاٍِٗ دٗذ لٌسّا افسٍدُ هٖ شَد ٍ تا افساٗش زاٍِٗ دٗذ درشت ًواٖٗ اخسإ صحٌِ
وَچىتر هٖ شَد فاصلِ واًًَٖ لٌسّإ ٍاٗذ دٍرت٘ي ّإ  2۳0شاهل  … ٍ 45،42،4۲،۳0است .لٌسّإ ٍاٗذ اًگل ٗا زاٍِٗ تاز ً٘ىَر ترإ ػىاسٖ در
فضاّإ تستِ ٍ ٗا ترإ ػىاسٖ از ٗه گرٍُ تس٘ار ػالٖ تَدُ ٍ ػىاسٖ در سفر  ،هٌظرُ ٍ تدارٕ سَشُ ّإ هٌاسة دٗگرٕ ترإ اٗي لٌسّا ّستٌذ .از
لٌس تس٘ار زاٍِٗ تاز  22ه٘لٖ هترٕ تا لٌس ٍاٗذ  ۳0ه٘لٖ هترٕ تصاٍٗرٕ زاٍِٗ تاز ،ػوك ه٘ذاى فَق الؼادُ ٍ دٗافرگن ّاٖٗ تاز وِ ترإ ػىسثردارٕ هٌظرُ
اٗذُ آل است را ارائِ هٖ وٌٌذ لٌسّإ چشن هاّٖ ً٘س خسٍ لٌسّإ ٍاٗذ هحسَب هٖ شًَذ ،تا اٗي تفاٍت وِ زاٍِٗ دٗذ گستردُ اٗي لٌسّا ت٘ي  2۳5تا
 2۲5درخِ است .لٌسّإ زاٍِٗ تِ سثة ٍسؼت زاٍِٗ دٗذ ًسثت تِ لٌسّإ ًرهال تصَٗرٕ ٍس٘ؼترٕ ارائِ هٖ دٌّذ .در لٌسّإ ٍاٗذ ضؼ٘ف تر هاًٌذ لٌس
ٍاٗذ  4۲فمظ خغَط وٌارٕ تصَٗر همذارٕ اػَخاج هٖ ٗاتذ اها در لٌسّإ چشن هاّٖ تصَٗر ورٍٕ هٖ شَد .ورٍٕ شذى خغَط هستم٘ن در وٌارُ
ّإ تصَٗرٌّ ،گاهٖ تشذٗذ هٖ وشَد وِ دٍرت٘ي تِ هَضَع ًسدٗه شَد اٗي خغا در لٌسّإ ٍاٗذ هَسَم تِ آسفرٗىال تِ همذار زٗادٕ اصالح شذُ
استٌّ .گاهٖ وِ تا لٌسّإ ٍاٗذ هَسَى تِ آسفرٗىال تِ همذار زٗادٕ اصالح شذُ استٌّ .گاهٖ وِ تا لٌسّإ ٍاٗذ از زاٍِٗ تاال ػىسثردارٕ هٖ شَد
حمارت ٍ تحم٘ر اغراق شذُ در تصَٗر تذاػٖ هٖ گردد ٍ تا لرارگرفتي دٍرت٘ي در زاٍِٗ پاٗ٘ي  ،ػظوت ٍ شىَُ وارٗىاتَر گًَِ هَضَع آشىار هٖ شَد.
اٗداد حالت خٌذُ آٍر ٍ ترسٌان تا اٗي از (زاٍِٗ ) ه٘سر است ًسثت تِ لٌسّإ ًرهال اش٘إ هَخَد در تصَٗرّاٖٗ وِ تا لٌس ٍاٗذ ػىسثردارٕ شذُ اًذ،
وَچىتر ٍ دٍرتر ّستٌذ ٍ ػوك ه٘ذاى ٍضَح تصاٍٗر لٌسّإ ٍاٗذ ت٘شتر است .خارخٖ ترٗي ػذسٖ آى حالت ورٍٕ دارد.
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