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  ( :wide lenses) واید لنزهای

 

 ، هٌاظر از ػىسثرداری ترای ٍ است ًرهال لٌس از تیشتر آًْا دیذ زاٍیِ.  هیثاشذ mm 38-24 حذٍد در ٍ است ووتر ًرهال لٌسّای از آًْا واًًَی فاصلِ

 افسٍدُ لٌسّا دیذ زاٍیِ ٍسؼت تر واًًَی فاصلِ واّش تا است ًرهال لٌس از آًْا واًًَی فاصلِ  هیشًَذ استفادُ گرٍّی ّای ػىس ٍ تسري ساختواًْای

...  ٍ 31،82،82،82 شاهل 531 ّای دٍرتیي ٍایذ لٌسّای واًًَی فاصلِ شَد هی وَچىتر صحٌِ اخسای ًوایی درشت دیذ زاٍیِ افسایش تا ٍ شَد هی

 لٌسّای. است درخِ 522 تا 532 تیي لٌسّا ایي گستردُ دیذ زاٍیِ وِ تفاٍت ایي تا شًَذ، هی هحسَب ٍایذ لٌسّای خسٍ ًیس هاّی چشن لٌسّای .است

 خغَط فمظ 82 ٍایذ لٌس هاًٌذ تر ضؼیف ٍایذ لٌسّای در. دٌّذ هی ارائِ ٍسیؼتری تصَیری ًرهال لٌسّای تِ ًسثت دیذ زاٍیِ ٍسؼت سثة تِ زاٍیِ

 ٌّگاهی تصَیر، ّای وٌارُ در هستمین خغَط شذى ورٍی. شَد هی ورٍی تصَیر هاّی چشن لٌسّای در اها یاتذ هی اػَخاج همذاری تصَیر وٌاری

 تا وِ ٌّگاهی. است شذُ اصالح زیادی همذار تِ آسفریىال تِ هَسَم ٍایذ لٌسّای در خغا ایي شَد ًسدیه هَضَع تِ دٍرتیي وِ وشَد هی تشذیذ

 اغراق تحمیر ٍ حمارت شَد هی ػىسثرداری تاال زاٍیِ از ٍایذ لٌسّای تا وِ ٌّگاهی. است شذُ اصالح زیادی همذار تِ آسفریىال تِ هَسَى ٍایذ لٌسّای

 ٍ آٍر خٌذُ حالت ایداد. شَد هی آشىار هَضَع گًَِ واریىاتَر شىَُ ٍ ػظوت ، پاییي زاٍیِ در دٍرتیي لرارگرفتي تا ٍ گردد هی تذاػی تصَیر در شذُ

 ّستٌذ دٍرتر ٍ وَچىتر اًذ، شذُ ػىسثرداری ٍایذ لٌس تا وِ تصَیرّایی در هَخَد اشیای ًرهال لٌسّای تِ ًسثت است هیسر(  زاٍیِ) از ایي تا ترسٌان

 .دارد ورٍی حالت آى ػذسی تریي خارخی. است تیشتر ٍایذ لٌسّای تصاٍیر ٍضَح هیذاى ػوك ٍ

 : فتو تله لنزهای 

 تیشتر ٍ mm 345- 75 واًًَی فاصلِ...  ٍ ٍحش حیات ٍ ٍرزشی ػىاسی هثل.  هیشَد استفادُ دٍر فَاصل از ػىاسی ٍ تسرگٌوایی ترای هؼوَال

 ایي.  شَد هی واستِ دیذ زاٍیِ از شذُ تسرگتر لٌس خثِ واًًَی فاصلِ افسایش تا است ًرهال لٌسّای از تیشتر آًْا واًًَی فاصلِ وِ لٌسّایی تاشذ هیتَاًذ

 ترای زهیٌِ درایي وِ. یاتذ هی افسایش تصَیر ًواییی درشت ًتیدِ در وٌذ هی ػىسثرداری را صحٌِ از هحذٍدتری فضای ًرهال لٌس تِ ًسثت لٌس، ًَع

 . است دٍر فَاصل از ػىسثرداری ترای تلِ لٌسّای وارترد تریي رایح.  ورد اشارُ غیرُ ٍ 02،522،531،822 لٌسّای تِ تَاى هی 531 ّای دٍرتیي

 تمسین تلٌذ تلِ لٌس ٍ وَتاُ تلِ لٌس گًَِ دٍ تِ فَتَ  تلِ لٌس. آٍرًذ هی ٍخَد تِ تصَیر در را تراون ٍ ازدحام ٍ فشارًذ هی ّن در را تصَیر پالًْای

 در زیادی وارترد لٌسّا ایي گرٍُ دٍ ّر. ّستٌذ هیلیوتر 5222 تا 322 از تلٌذ ّای تلِ ٍ هیلیوتر 812 تا 21 هحذٍدُ در وَتاُ تلِ لٌسّای وِ شًَذ هی

 آًْا دیذ هیذاى هحذٍدیت شًَذ، تر تسري ّرچِ حمیمت در ٍ ّستٌذ هحذٍدی دیذ هیذاى دارای لٌسّا ایي دارًذ ٍحش حیات ػىاسی ٍ ٍرزشی ػىاسی

 تی ٍ سریغ الؼادُ فَق یاتی ٍضَح صذا تی حلمَی هَتَر  SWM شذُ تحسیي ٍ اًحصاری لاتلیت تا AF-S سری فَتَی تلِ لٌسّای شَد هی تر تیش ّن

 .وٌذ هی ارائِ را تاٍرًىردًی صذای
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 ایذ شاّذ تاال دردٍػىس .دارد تری شذیذ پرسپىتیَ تلِ لٌس تِ ًسثت ٍایذ لٌس.آًْاست در هتفاٍت ّای پرسپىتیَ ٍایذ ٍ تلِ لٌس ّای تفاٍت از یىی

 تلِ لٌس در ٍلی دارد شذیذتری پرسپىتیَ ؛ است تلِ لٌس یه وِ م.م531 لٌس تِ ًسثت, شَد هی هحسَب ٍایذ لٌس یه وِ م.م82 لٌس.ّستیذ هغلة

 دارد ٍخَد واًًَی فاصلِ دٍ ایي تیي دیگری تفاٍتْای الثتِ.ّستٌذ تر فشردُ ّن در تصَیر اخسای

 .وٌین ثثت تَخْی لاتل ٍ خالة تصاٍیر هیتَاًین خاللیت ٍ لٌسّا از خا تِ استفادُ تا : نکته

 

 (Teleconverters) تله های کننده تبدیل

 تا 5.2 حذٍد در را تصَیر ّا وٌٌذُ تثذیل ایي. وٌٌذ پیذا تسرگتری واًًَی فاصلِ تا سازگارًذ تلِ ّای وٌٌذُ تثذیل تا فَتَ تلِ سَپر لٌسّای از تسیاری

 تسرگٌوایی هیساى تِ تستِ تسرگتر واًًَی فاصلِ ایي. تىاٌّذ تصَیر لرزشگیر یا خَدوار فَوَس ػولىرد ویفیت از ایٌىِ تذٍى وٌٌذ، هی تسرگتر تراتر 8

 ػذم ایي. ًیستٌذ سازگار وٌٌذُ تثذیل ایي تا لٌسّا ٍ ّا دٍرتیي از تؼضی الثتِ. شَد هی توام ووتر ًَر استاج دٍ یا یه لیوت تِ وٌٌذُ، تثذیل

 .افتذ هی وار از دٍرتیي خَدوار فَوَس سیستن ًَر، رفتي دست از دلیل تِ ّن گاّی. ّاست وٌٌذُ تثذیل ظاّری شىل دلیل تِ گاّی سازگاری

 دیگر های گزینه

 لٌسّایی افراد، ایي ترای. وٌٌذ هی استفادُ خَد واری حیغِ در لٌسّا ایي از ووتر یا ًذارًذ را فَتَ تلِ سَپر لٌسّای خریذ استغاػت ػىاسْا از تسیاری

 ای آیٌِ لٌسّای لٌسّا، ایي اًَاع از یىی .تسرگتر فَتَّای تلِ سَپر ّای ٍیژگی ٍ اهىاًات حدن آى تا ًِ الثتِ دارد، ٍخَد تر هٌاسة لیوت تا

(Catadioptric)، تلِ لٌسّای عراحی از تر وَتاُ تسیار تَاًذ هی آًْا عراحی ٍ شذُ استفادُ آیٌِ از لٌسّا ایي اپتیىال هىاًیسم در. ّستٌذ تازتاتٌذُ یا 

 هاًغ یه ٍخَد ضوٌا،. است ثاتت آًْا در دیافراگن ٍ شًَذ ترخَردار تٌظین لاتل دیافراگن از تَاًٌذ ًوی لٌسّا ایي عراحی، ًَع ایي دلیل تِ الثتِ. تاشذ

 .شَد هی تصَیر در دًٍات شىل تِ( هحَی) blur یا تَوِ تشىیل تاػث لٌس هروس در

 

 سادُ ترتیة ایي تِ ٍ ًیست، هتٌَع ّای ػذسی ٍ وٌٌذُ اصالح ػٌاصر از خثری آًْا عراحی در وِ ّستٌذ ّن استاًذارد فَتَی تلِ سَپر لٌسّای تؼضی

 واًًَی فَاصل دلیل تِ لٌسّا ایي ولی، عَر تِ. شَد هی اًدام دستی صَرت تِ تٌظیوات توام ٍ است وٌُذ ًسثتا لٌسّا ایي تا وار. ّستٌذ تر فشردُ ٍ تر

 تازُ یا تاشیذ، ًذاشتِ را تازار در هَخَد فَتَی تلِ لٌس تریي سریغ یا تْتریي خریذ استغاػت اگر اها. ّستٌذ وشیذُ هؼوَال فَتَ تلِ سَپر لٌسّای تسري

 .ّستٌذ هٌاسثی گسیٌِ لٌسّا ایي وٌیذ، تدرتِ را لٌسّا ًَع ایي تا وردى وار تخَاّیذ


