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 fish Eye آی فیص ّبی لٌض تَ هثال. ثطِ دیذُ...  ٍ ای رٍصًمِ همؼش یب هحذة غَست ثِ تػَیش کِ گي هی حبلتی ثِ distortion ّوَى یب اػَاجبج

 هطلَثِ ًب گبّی ٍ هطلَة گبّی کِ هیبى دس(  خَدسٍّب ی آییٌِ هثل)  هحذة الؼبدُ فَق غَست ثِ ّب ػکس ّویطِ تمشیجب

Aberration چیست؟ اػَجبج یب 

 : ثبضذ صیش هطخػبت ٍاجذ ثبیستی ضَد، هی ایجبد آل ایذُ ػکبسی لٌض یك تَسط کِ تػَیشی

 . ضَد تطکیل تػَیش دس ًمطِ یك غَست ثِ ثبیستی ًمطِ یك-1 

 . ضَد تطکیل هسطح سطح یك غَست ثِ اپتیکبل،ثبیستی هحَس ثش ػوَد هسطح سطح ّش-2

 . ثبضذ ػکبسی هَضَع هطبثِ ثبیستی لٌض تَسط ضذُ ایجبد تػَیش-3 

. ًوبیذ هتوشکض ثبیذ ًیض سا هحیطی ًَسّبی ثلکِ هشکضی ًَسّبی تٌْب ًِ لٌض ایٌحبلت دس.سًٍذ ثکبس دیبفشاگن ثبص حبلت دس ثبیستی لٌضّب هَالغ خیلی دس

 یك اص حبغل تػَیش است هوکي سطَح ایٌگًَِ دس.ّستٌذ کشٍی سطَح داسای لٌضّب چَى است هوکي غیش یب هطکل الزکش فَق اّذاف ثِ ًیل ایٌحبلت

 تػَیش کِ هَاسد ایٌگًَِ ثِ . است هتفبٍت ، هَجطبى طَل تفبٍت ثذلیل هختلف سًگْبی ثشای لٌض کبًًَی فبغلِ ًطَد دیذُ ًمطِ یك غَست ثِ تٌْب ًمطِ

 یکی.داسد ٍجَدAberration گًَِ دٍ کال. هیطَد گفتِ تػَیش اػَجبج یب Abberation کٌذ،اغطالحب هی پیذا تفبٍت ػکبسی هَضَع ثب ضذُ تْیِ

Chromatic Aberration دیگشی ٍ است ًَس هختلف سًگْبی هَج طَل تفبٍت ثؼلت کِ سًگی اػَجبج Monochromatic Aberration است 

 داد خَاّذ سخ ًیض ًَس سًگ یك ثشای اػَجبج کِ

Chromatic Aberration  

. است ًَس هختلف هَجْبی طَل ثشای ضکست ضشیت تفبٍت اهش ایي ػلت.هیطَد ضکستِ ّفتگبًِ سًگْبی ثِ هیکٌذ ػجَس هٌطَس اص سفیذ ًَس کِ ٌّگبهی

 ضذیذ آى هشکض ثِ ًسجت تػَیش ّبی کٌبسُ دس هسئلِ ایي. است هتفبٍت ، هختلف ّبی هَج طَل ثب هختلف سًگْبی ثشای ًیض لٌض ضیطِ ضکست ضشیت

 : داسد ٍجَد لٌض دس سًگی اػَجبج ًَع دٍاست  ثیطتش هشکض ثِ ًسجت لٌض ّبی کٌبسُ دس هطکل یؼٌی. است تش

Axial Chormatic Aberration - است هتفبٍت اپتیکبل هحَس دس هختلف سًگْبی کبًًَی فبغلِ آى دس کِ هحَسی سًگی اػَجبج یب  .chromatic 

difference of magnification فشق سًگ، هَج طَل ثِ ثستِ تػَیش، هحیطی هٌبطك دس تػَیش ثضسگٌوبیی آى دس کِ سًگی ثضسگٌوبیی اختالف یب 

 . هیکٌذ

 :است ضذُ دادُ ًطبى سًگی اػَجبج ًَع دٍ صیش، ضکل دس
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 chromatic difference of) سًگی ثضسگٌوبیی اختالف اهب.هیذّذ ًطبى سًگْب ضذى هحَ غَست ثِ سا خَد سًگ، هحَسی اػَجبج ػول، دس

magnification یب Lateral Chromatic Magnification  )غَست ساثِ خَد Color Fringing سًگ اص ای ّبلِ حبلت ایي دس کِ هیذّذ ًطبى 

 تلِ سَپش لٌضّبی دس ثیطتش حبلت ایي.هیطَد دیذُ( هیگشدد تػَیش ثَدى ضبسح کبّص ثبػث طجیؼتب کِ)  تػَیش دس هَجَد اجسبم ّبی لجِ اطشاف دس

 کِ اجسبهی ّبی لجِ دس ّوچٌیي. داسد ٍجَد( هیلیوتشی 33 فشهت دس هیلیوتش 20 اص کوتش) ٍایذ یب ٍ(  هیلیوتشی 33 فشهت دس هیلیوتش 200 اص ثیص)

 ٍثٌفص(  Cyan)ای فیشٍصُ ثیطتش ضذُ ایجبد سًگی ّبی ّبلِ.هیخَسد چطن ثِ ،ثیطتش ّستٌذ ثبالیی کٌتشاست داسای ٍسٍضٌبیی سًگ لحبظ اص اطشاف ثب

(Magneta )کبهل فَکَس دس ًْبیی تػَیش دس سًگْب ثشخی کِ گفت تَاى هی حمیمت دس. ضًَذ هی دیذُ ًیض صسد ٍ ،آثی لشهض سًگْبی اهب. ّستٌذ 

 .هیکٌذ ػجَس ثیطتشی ًَس لٌض ّبی کٌبسُ اص ایٌحبلت دس کِ چشا هیطَد دیذُ لٌض ثبص دیبفشاگن ثب ثیطتش هطکل ایي آًکِ، دیگش ًکتِ . ًیستٌذ

 :  وكتٍ

 سًگی اػَجبج دس:ضذ هتَجِ تَاى هی سا سًگی اػَجبج ثب آى فشق کِ ضَد دیذُ تػبٍیش دس هطبثْی اضکبل ًیض تػبٍیش ًوَدى اسکي ٌّگبم دس است هوکي

 .است پشاکٌذُ یکٌَاخت غَست ثِ تػَیش توبم دس سًگْب تغیییشات اسکٌش هَسد دس اهب است تػَیش ّبی کٌبسُ دس هطکل ،ثیطتشیي لٌض اص ًبضی

 : حل راٌ

 یك هطکل ایي حل ثشای ًیَتَى.ثَد لٌضّب ػوذُ ػیَة اص یکی سبلْب تب( داسًذ صیبد کبًًَی فبغلِ کِ تلسکَح لٌضّبی دس ثخػَظ) سًگی اػَجبج هطکل

 ثب 1531 سبل دس John Dolland.ضذ هی استفبدُ اصآیٌِ ًَس تجوغ ثشای سیستن ایي دس ضذ هؼشٍف ًیَتًَی لٌض ثٌبم سبخت تلسکَح ثشای خبظ لٌض

 آًْب ثِ کِ لٌضّب گًَِ ایي دس.ثَد کن خیلی آى سًگی اػَجبج هیضاى کِ یبثذ دست( Doublet) ای تکِ دٍ لٌض یك ثِ تَاًست لٌض دٍ تشکیت

Achromat ِهی لٌض کبًًَی فبغلِ 0.03 حذٍد ثِ لشهض ٍ آثی سًگ دٍ ثشای کبًًَی فبغلِ تفبٍت ، هختلف جٌسْبی اص لٌض دٍ تشکیت ثب ضَد، هی گفت 

 APO)  لٌضّب دستِ ایي دس اهشٍصُ.ثبضٌذ یکسبى کبًًَی فبغلِ داسای اغلی سًگ 3 ّش کِ سسیذ حبلتی ثِ هیتَاى ثِ لٌضّب اص ثیطتش تؼذاد تشکیت ثب.سسذ

= Apochromat  )ضیطِ جٌس اص سبص دست لٌضّبی اص استفبدُ ثب ًیض ٍ لٌض چٌذیي ثبتشکیت fluorite تمشیجب ، کن تفشق ضشیت ثب هَاد سبیش یب 

 .است ضذُ حل سًگی اػَجبج هطکل

 :َستىد لىسَا گًوٍ ایه از َایی ومًوٍ زیر مًارد

APO 300mm f2.8 EX HSM Sigma  

Minolta 300mm f/4 APO G AF  

Contax Zeiss Apo-Makro-Planar T* 120mm f/4.0 Macro Auto Focus  

Leica 280mm f/4 APO-TELYT-R Telephoto Manual Focus  

Nikon Nikkor 210mm f/5.6 AM (APO Macro) ED  

Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 

 .  است گشاى ثسیبس لٌضّب ایي لیوت اهب

 :  باشید درگیر آن با ريزمرٌ طًر بٍ كٍ ویست مشكلی روگی اعًجاج

 . هیذّذ سخ کن خیلی یب صیبد ّبی کبًًَی فبغلِ دس فمط حبلت ایي •

 . هیذّذ سخ ّستٌذ اطشاف، ثب ثبال کٌتشاست ثب ٍ سٍضي سًگْبی ثب اجسبهی داسای کِ تػبٍیش ثشخی هَسد دس •

 . ضَد هی دیذُ ثبص دیبفشاگوْبی دس ثیطتش •

 . هیکٌذ تَجِ جلت ثضسگ ثسیبس چبپْبی دس ایٌکِ هْوتش ّوِ اص ٍ •
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 ... ضَیذ سٍثشٍ هطکل ایي ثب است هوکي حبل ّش ثِ اهب

 : دیگر حل راٌ

 ثب دٍم سٍش.ضَد هی اًجبم فتَضبح اص استفبدُ ثب اٍل سٍش. کٌین هی اسائِ سًگی اػَجبج هطکل حل ثشای سا افضاسی ًشم ػوذُ سٍش 3 هب ًَضتبس ایي دس

 اًجبم لبثل Panorama Tool ثٌبم کَچك پالگیي یك اص استفبدُ ثب سَم سٍش ًْبیت دس ٍ Picture Window 3.1 ثٌبم افضاسی ًشم اص استفبدُ

 هطکل ٍ کشدُ اًتخبة سا تػَیش یك ثْتش همبیسِ ،ثشای اًذ کشدُ پیطٌْبد سا خبغی سٍش. اغالح ایي ثشای کذام ّش هؼتجش، ٍ هختلف هٌبثغ دس چَى. است

 .پشداخت خَاّین ًیض سٍش ّش هؼبیت ٍ هضایب ثِ کبس ضوي دس ٍ کٌین هی اغالح سٍش سِ ّش ثب آًشا سًگی اػَجبج

 :  ايل ريش

 ٍ صیش تػَیش ثِ . هیجبضذ سٍش آسبًتشیي ٍ دلیمتشیي صیش سٍش هي ًظش ثِ کِ پشداخت سًگی اػَجبج اغالح ثِ هیتَاى گًَبگًَی سٍضْبی ثب ضبح فتَ دس

 . کٌیذ هی هطبّذُ آثی حتی ٍ لشهض سًگ ّبلِ یك ثشخی دس ٍ سجض سًگ ّب کٌبسُ ثشخی دس:کٌیذ دلت آى سًگی اػَجبج هطکل

 

 : است ًْبیی تػَیش دس آًْب اضجبع کبّص ٍ هضاحن سًگْبی اًتخبة سٍش ایي کلی اغَل

 . کٌیذ ایجبد Hue/Saturation ًَع اص تٌظیوی الیِ یك اثتذا

(Layer > New Adjustment layer > Hue/Saturation ) 

 فیشٍصُ سًگ است هوکي چَى اهب.کٌین کن آًشا اضجبع تب کٌین هی اًتخبة سا Cyan سًگ Edit هٌَی اص ، Hue/Saturation تٌظین غفحِ دس سپس

 EyeDropper اثضاس ثب ٍ سٍین هی تػَیش سٍی ثیطتش دلت ثشای ثبضذ، داضتِ فشق اًتخبثی سًگ ایي ثب کشدُ هطکل ایجبد هب ًظش هَسد تػَیش دس کِ ای

 اگش.کٌین ػول دلیمتش ثبصّن تَاًین سًگ،هی ایي اضجبع تغییش اص لجل خت، کٌین هی اًتخبة سا دیَاس سٍی چشاغْبی اطشاف دس هَجَد ای فیشٍصُ سًگ

 تٌظین غفحِ دس کِ کبفیست کٌین اًتخبة ّن ثب سا آًْب ّوِ آًکِ ثشای.داسد ٍجَد ای فیشٍصُ سًگ چٌذ اص طیفی چشاؽ، اطشاف دس کٌیذ دلت

Hue/Saturation ایکَى سٍی EyeDropper اًتخبة ثِ ًیض سا چشاؽ اطشاف دس هَجَد ای فیشٍصُ طیف دیگش ٍسًگْبی کشدُ کلیك هثجت ػالهت ثب 

 خبسج اًتخبة اص سا سًگ آى ، هٌفی ثبػالهت EyeDropper آیکَى سٍی کلیك ثب کشدیذ اًتخبة سا ای ًبخَاستِ سًگ اضتجبُ ثِ ّشجب.کٌین اضبفِ لجلی

 .ًوبییذ
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 دس کِ چشا) لشهض سًگ ثب سا کبس ایي . ضَد اغالح ًظشتبى هَسد هٌبطك تب کٌیذ کن تػَیش دس سا سًگْب ایي اضجبع Saturation لغضًذُ اص استفبدُ ثب حبل

 ثسبصیذ جذیذ تٌظیوی الیِ یك سًگ ّش هَسد دس کِ است ثْتش ثیطتش دلت ثشای.کٌیذ تکشاس( اًذ کشدُ هضاحن ّبی ّبلِ ایجبد ًیض سًگْب ایي هب تػَیش ایي

  کشد؟ ثبیذ چِ گزاضتٌذ اثش تػَیش دیگش سًگْبی سٍی اغالحبت ایي اگش کِ کٌیذ سَال است هوکي . دّیذ اًجبم سا ًظش هَسد اغالح ٍ

 سیبُ سًگ ثب سپس ٍ کشد اًتخبة سا ًظش هَسد تٌظیوی الیِ تَاى هی غَست ایي دس گفتین، تٌظیوی ّبی الیِ هَسد دس هفػل طَس ثِ لجال کِ ّوبًگًَِ

 .هیطَد ضوب ًظش هَسد هٌبطك ثِ هٌحػش فمط اغالح، ایي تبثیش کبس ایي ثب.کٌین سًگ ثبضذ داضتِ تبثیش آًْب سٍی الیِ ایي ًویخَاّین کِ هٌبطمی سٍی

 

 ٍ ًطذًذ حزف ّب ّبلِ ایي ،اهب کٌٌذ تَجِ جلت کوتش تب کٌین کوشًگ سا سًگی اػَجبج ًَاحی سًگْبی تَاًستین سٍش ایي ثب کشدیذ، تَجِ کِ ّوبًگًَِ

 هی الجتِ.سسذ هی ثٌظش ضبسح غیش تػَیش ، کوشًگ ّبی ّبلِ ّوبى ٍجَد ثؼلت ًتیجِ دس.هیطًَذ دیذُ خبکستشی ّبی ّبلِ ثػَست ًْبیی تػَیش دس

(  آهیضی سًگ دس Color ٍحبلت ّبلِ هجبٍس سًگ یك ٍ Paintbrush اص استفبدُ ثب هثال)ًوَد حزف سا هٌبطك ایي فتَضبح دس دیگشی سٍضْبی ثب تَاى

 .ثَد خَاٌّذ! آصاس دل ثبلطجغ ٍ دلیك گیش،غیش ٍلت ثسیبس سٍضْب ایي اهب

  ديم ريش

 CA اضکبل: است جبلت اثضاس ایي ػول هکبًیسن.است تػبٍیش سًگی اػَجبج تػحیح آى اهکبًبت اص یکی کِ داسد ٍجَد Picture Window ثٌبم اثضاسی

 حذاکثش آى ّبی کٌبسُ دس ٍ ًبچیض تمشیجب تػَیش هشکض دس هسئلِ ایي ٍ هیذّذ سخ هختلف سًگْبی ثضسگٌوبیی ًتیجِ دس ٍ فَکَس هحل ثیي تفبٍت ثؼلت

 ًظش دس ثبثت سا سجض سًگ.هیکٌذ یکسبى ًمطِ ایي اطشاف دس سا آثی ٍ لشهض سًگْبی ثضسگٌوبیی هیضاى ٍ هیگیشد ًظش دس سا تػَیش هشکض اثضاس ایي.است

 فَکَس هحل حمیمت دس.ًذاسًذ هطکلی سجض سًگ لحبظ اص لٌضّب اکثشیت ٍ داضتِ سجض سًگ ثِ ًسجت سا حسبسیت ثیطتشیي اًسبى چطن کِ چشا هیگیشد

 است ثْتش ، داسد سٍصُ 30 آصهبیطی ًسخِ یك اهب ًیست سایگبى کِ اثضاس ایي اص استفبدُ ثشای . ًوبیذ هی سبصی یکسبى سجض سًگ ثب سا سجض ٍ آثی سًگ دٍ

 افضاس ًشم ثِ سا هشکض ،هحل کبس ٌّگبم هیتَاًیذ ثذاًیذ دلیمب سا هشکض اگش الجتِ.ثبضذ هطخع تػَیش هشکض تب ًوبییذ ػول( ثشش اص لجل)  اغلی تػَیش ثب

  هٌَی اص سپس.کٌیذ ثبص سا ًطشتبى هَسد تػَیش ، افضاس ًشم ایي ًػت ٍ داًلَد اص پس . ًوبییذ هؼشفی

Transformatin>Color>Chromatic Aberration…  

 .دّیذ تغییش آًشا کِ ًیست الصم ثبضذ ًطذُ Crop لجال تػَیش اگش.ًوبییذ هطخع سا تبى تػَیش هشکض اٍل لذم دس ضَیذ آى تٌظین غفحِ ٍاسد

 

 لشهض سًگْبی ثِ هشثَط ّبی لغضًذُ تغییش ثب تَاًیذ هی حبل.ثجیٌیذ تغییشات اًجبم حیي دس سا کبستبى ًوبیص پیص تب کٌیذ اًتخبة سا Auto گضیٌِ سپس

 اص سًگی ّبی ّبلِ ٍ ضَد ایجبد اغلی سًگ سِ ثیي تطبثك ثیطتشیي کِ دّیذ تغییش سا دٍ ایي آًمذس ، ًوبیص پیص ثِ تَجِ ثب.کٌیذ اغالح سا تػَیش آثی ٍ

 :ًوبییذ هی هطبّذُ صیش دس سا ضذُ اغالح تػَیش.ًوبییذ رخیشُ سا ضذُ اغالح تػَیش ٍ ثضًیذ سا Ok ًْبیت دس.ثشًٍذ ثیي
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 همبیسِ(  فتَضبح سٍش) لجلی تػَیش ثب سا تػَیش ایي اگش.اًذ سفتِ ثیي اص سًگی ّبی ّبلِ توبم.کشد هطبّذُ آًشا تَجِ لبثل ثْجَد تَاى هی ٍضَح ثِ

 دس ٍ اًذ ضذُ حزف ّب ّبلِ ایي ایٌجب دس اهب کٌین کوشًگ اهکبى حذ تب سا سًگی ّبی ّبلِ تَاًستین فمط فتَضبح سٍش دس کِ ضَیذ هی ًوبییذ،هتَجِ

 : است الصم صیش ًکبت ثِ تَجِ اثضاس ایي اص استفبدُ ثشای است ضذُ ضبسپتش تػَیش ًتیحِ

 ًمبط ایي توبم اطشاف دس سًگی اػَجبج چشاکِ ًوبییذ اغالح سا آًْب فتَضبح ثب کٌیذ سؼی اثتذا داسد ٍجَد دیگشی ًبخَاستِ آثبس یب غجبس تػَیشتبى دس اگش

 هیضاى خَدتبى ثبیذ سٍش ایي دس کِ چشا.ًوبییذ استفبدُ( Preview) ًوبیص پیص پٌجشُ اص حتوب. ًوبییذ حزف سا آًْب کال است ثْتش ٍ هیطَد ایجبد ًیض

 سًگی ّبی ّبلِ تب ًوبییذ تٌظین سا لشهض سًگ اثتذا. است هتفبٍت ، هختلف لٌضّبی ٍ هختلف تػبٍیش هَسد دس هیضاى ایي ٍ کٌیذ تٌظین سا تغییشات

 ّبی ّبلِ ، کٌیذ تٌظین ّن ثب سا سًگ دٍ ایي ٍلتی.ضًَذ حزف صسد/آثی ّبی ّبلِ تب ًوبییذ تٌظین سا آثی سًگ سپس.ثشٍد ثیي اص ای فیشٍصُ سجض/لشهض

 ًیض barrel lens distortion ثب ّوشاُ سًگی اػَجبج هطکل هؼوَال کِ آًست افضاس ًشم ایي هَسد دس جبلت ًکتِ. سفت خَاٌّذ ثیي اص ًیض ثٌفص/سجض

 : کشد حل افضاس ًشم ایي ثب هیتَاى ًیض سا هطکل ایي کِ ّست

Transformation > Geometry > Lens Distortion 

 

 

 

 

 


