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  نیسنسور دورب ،ی عکاس یا یبه دن تالی جید یاز زمان ورود تکنولوژ 
حساس به  ی ک یقطعات الکتر سنسورها .شده است ی عکاس  لمیف نیگزیجا

ثبت نور را برعهده  ی اصل فهیهستند که وظ تالیجید نینور در بدنه دورب
انواع  ی و معرف  یبه بررس  ی به طور اختصاص میمقاله قصد دار نیا در .دارند

 .میبپرداز نیسنسور دورب

 .دیمقاله همراه ما باش انیپا تا

 

 ست؟یچ نیسنسور دورب 1#

 یو سخت افزار  ی ک یقطعه الکتر (Camera Sensor) نیدورب سنسور
از تابش   پس .درست در پشت لنز قرار دارد نیاست که داخل بدنه دورب

و لنز   ی بر پردازنده داخل عالوه .ردی گ ی شکل م یی نها ری نور بر سنسور، تصو
 زانیسنسور بر م تیفیمانند ابعاد و ک نیدورب یها یژگیو  ریسا  ن،یدورب

است که   خاطر نیهم به .هستند رگذاریتاث یی نها ریوضوح و رزولوشن تصو
  یها ی ژگیو ر یبا سا سهیسنسور در مقا یها تیبه قابل یعکاسان حرفه ا

به ذکر است که نوع و اندازه  الزم .کنند ی توجه م  شتریب تال،یجی د نیدورب
  نیو عملکرد دورب یی مختلف با توجه به کارا یها نیسنسور در دورب
 .متفاوت است
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 ن ی ساختار سنسور دورب 1-1#

 .ساخته شده است ی کونیلیاز صفحات س تالیج ید  نیدورب سنسور
هر بخش   به شوند که  ی م  می کوچک تقس ی لیخ یبه قسمت ها سنسورها
هر   گر،ید ریتعب به .ندیگو ی م  (Photosite) تی فتوسا  کیاز آن ها 
ها   ونیلیسنسور، م کیاست و در  ر ی از تصو کسلیپ کی معادل  تی فتوسا
موجود در   یها  تیاز فتوسا  کی  هر .وجود دارند کسل یپ ای تی فتوسا

ها، تمام   ت ی فتوسا .واحد کوچک حساس به نور هستند کی سنسور، 
شده بر سطح سنسور را جمع و آن ها را به امواج  دهیتاب ینور  یفوتون ها 

شده بر  دهیب نور تا زانیرو، هر چه م نیهم از .کنند یم  لیتبد ی ک یالکتر
  شتریب زین ی ک یامواج الکتر انیشدت جر ابد،ی شی افزا تی فتوسا کیسطح 

 ی پردازشگر داخل ستمیس ،ی نورده   ندیپس از اتمام فرآ ت،یدرنها .شود ی م
ها،  تی از فتوسا ی افتیدر ی ک یالکتر یها گنالیبا در نظر گرفتن س نیدورب
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نور بر سطح سنسور را مورد   ع ی توز ی چگونگ نیو همچن ینور ورود زانیم
 .دهد ی قرار م ی اب یپردازش و ارز

 

  ن،یسنسور دورب یها تی فتوسا ،یکه در حالت کل دیاست بدان جالب
هر  یشده رو دهیتوجه به شدت نور تاب با  !رنگ را ندارند صیتشخ تیقابل

 یبرا .شود ی م  لیتشک دیو سف اهیس یها کسلیاز پ  یر یتصو  ت،ی فتوسا
 ی رنگ ی کروسکوپ یم لتریف ی سطح سنسور با نوع   ،ی رنگ ری تصو  جادیا

  ی و قرمز م   ی سبز، آب ی به سه رنگ اصل لترهایف نی ا .شود ی م  دهیپوش
 ی رنگ لتریف  کیها مجهز به  تی از فتوسا کیهر  ب،یترت  نیبد .باشند

هر   درواقع، .به همان رنگ است زیاز آن ها ن یهستند که نور عبور 
اطالعات  ت،ینها در .رنگ است کی وط به اطالعات مرب یحاو تی فتوسا

تا   رندیگ ی شوند و مورد پردازش قرار م  ی م  افتیکل صفحه سنسور در
 .ثبت شود ی رنگ ری تصو
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 تیفتوسا  یرو   یرنگ  یلترهایف  دمانیچ  ی چگونگ 2-1#
 ها

  یرو ((Red) و قرمز (Blue) ی ، آب(Green) سبز)  ی رنگ یلترهایف دمانیچ
است که   ی به شکل دمانیچ نیا .است ی ها به صورت شطرنج تی فتوسا
  نیا به .هستند ی قرمز و آب یلترهایرنگ سبز دو برابر ف یلترهایتعداد ف
 .ندیگو ی م (Bayer array) ری  با دمانیاصطالحًا چ دمانینوع چ

 

 یلترهایاز ف شتریرنگ سبز ب یلترهایف ریبا دمانینظر شما چرا در چ به
 هستند؟  ی رنگ قرمز و آب

 در .چشم انسان به رنگ سبز است تیحساس دمان،ینوع چ نیا علت
 تی حساس ی رنگ نسبت به دو رنگ قرمز و آب نیواقع، چشم انسان به ا

 (Noise) یزها ی نو زانیآن که با وجود رنگ سبز، م ضمن  .دارد یشتر یب
و وضوح   ات یبا جزئ ری تصو  ت،ی نها در و ابدی ی کاهش م  زین ری تصو

 تال،یجید نیسنسور دورب یها تیفتوسا  نیهمچن .شود ی ثبت م  یشتر یب
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 نی وجود ا با .هستند (Microlens) کرولنزیلنز به نام م ی مجهز به نوع 
 گنالیس نیبنابرا کنند؛ ی جذب م   یشتر یها نور ب تی فتوسا  کرولنزها،یم
 .شوند ی م جادیواضح ا ری ثبت تصاو یبرا یقو یها

 

 

 کند؟ یچگونه عمل م نیسنسور دورب 2#

  .شود ی م  تیهدا  نیسنسور دورب یلنز به سو قینور از طر ،ی عکاس هنگام
 به .شود ی م ی از نور نمونه بردار  ،یکیالکتر گنالینور به س نیا لیتبد یبرا

 یها کسلیسنسور به تعداد پ کی  ینرخ نمونه بردار  دیخاطر داشته باش
و   یمسلمًا نرخ نمونه بردار  شرفته،ی پ یها نیدورب سنسور .دارد ی آن بستگ
سنسور  یتابش نور رو  با .خواهد داشت یی باال ی ر یپذ کی دقت تفک

  دیکننده تشد ت ی توسط تقو  ی کیالکتر یها گنالیس انیشدت جر ن،یدورب
 تالیجیکننده آنالوگ به د لیها به سمت تبد  گنالیس نیا شود و ی م
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(Analog-to-Digital Converter) لیشوند تا به رقم تبد ی ارسال م  
قرار  نیکه داخل دورب یپردازش به پروسسور  یارقام برا نیا سپس .شوند

اطالعات، در کارت   یحاو تالیجی د لیفا بعد شوند و  ی دارد، فرستاده م
 .شود ی م  رهیحافظه ذخ

 ریتصو تیفیها بر ک کسلیتعداد پ ریتاث 1-2#

 ل،یاوا .دارند ی ابعاد مختلف  ی عکاس  یها نیبه کار رفته در دورب یسنسورها
محدود  تیبا ظرف نیاز سنسور دورب تالیجی د ی عکاس  یها نیدورب شتریب

 ی ساختار داخل ری و تغ  یتکنولوژ  شرفتیبا پ بعدها  .کردند ی استفاده م 
 در .و ساخته شدند ی طراح  شتریب یها  کسلیسنسورها با تعداد پ ن،یدورب

  نیبد .شود ی متفاوت م  زیها ن کسلیابعاد سنسور، تعداد پ ری واقع با تغ
 یشتر یب ات یجزئ  ابد،ی شی ها در سنسور افزا کسلیمعنا که هر چه تعداد پ

 .شوند ی داده م  شی نما ری از تصو

 ای یمتر  ی لیم 35 لمیمختلف، ابعاد ف یاندازه سنسورها سهیمقا  یبرا
Full Frameبر  سپس .شود ی در نظر گرفته م ی ، به عنوان ابعاد اصل
 .شود ی م  یبند میسنسورها تقس ریاندازه سا  لم،یف نیاساس ابعاد ا

 مخفف)  APS-C قطع  یسنسورها، سنسورها ن ی از پرکاربردتر ی کی
Advanced Photo System-Classic )یها نیدورب در هستند که 

 یحرفه ا مهین ( Digital Single Lens Reflex مخفف)  DSLR تالیجید
از عکاسان به  ی برخ  .رندیگ ی مورد استفاده قرار م شتریو قطع کوچک ب

 ی م (Half Frame) می، َهف فر APS سنسور یدارا ی عکاس  یها نیدورب
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 یکه کوچک تر از سنسورها یی به سنسورها  ی در عکاس نیهمچن .ندیگو
Full Frame اپ سنسورهستند، کر (Crop Sensor) شود ی گفته م  زین. 

سنسور کراپ   کی و  میسنسور فول فر کیبا  ی تفاوت عکاس ریز ری تصو در
 .دیکن ی دار را مشاهده م 

 

 

 ن یانواع سنسور دورب یمعرف 3#

 CCD نیدورب سنسور .1

 یسنسورها  تال،ی جید یها نیمورد استفاده در دورب  یسنسورها نیاول
CCD  مخفف عبارت Charged Coupled Device سنسورها  نیا .بودند

 .شده است لیتشک ی کونیلیس ه یال کی یدارند که رو کپارچهیمدار  کی
 .حساس به نور وجود دارد (Diode) ودیها د ونیلیسنسورها، م نیا یرو
 لیبه دل ن،ی دورب یسنسورها ریبا سا  سهی، در مقاCCD  ریتصو تیفیک

  شتریب شتر،یبه نور( ب تی)حساس ی کینامیکمتر و محدوده د زیداشتن نو 
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 از .است شتری سنسورها ب نیدر ا  ی ک یالکتر یمصرف انرژ  البته .باشد ی م
 Medium) قطع متوسط ی عکاس ی ها نیدر دورب شتری نوع سنسور ب نیا

Format )شود ی استفاده م. 

 

 CMOS نیدورب سنسور .2

 Complementary Metal Oxide ت مخفف عبار CMOS یسنسورها
Semiconductor  یکمتر  ی کیالکتر  یحسگرها، به انرژ  رینسبت به سا  

 از .کنند ی را بهتر ثبت م  ریباال، تصاو یدر سرعت ها ضمناً  دارند و ازین
سنسورها بهتر   ن یا ی پاسخ ده  زانی مختلف، م ینور  طی در شرا گر،ید یسو

  یها نیدر دورب  شتریب نینوع سنسور دورب نیا .است CCD یاز حسگرها
 single-lens ای) SLR تالیجی د یها نیدورب نیقطع کوچک و همچن

reflex )به کار رفته در ساخت یاست که تکنولوژ  نیا جالب .کاربرد دارد 
CMOSای کروپروسسورهایساخت م در است که یهمان فناور  قاً ی، دق  

سنسور،  نیمجهز به ا یها نیوربد ،یطرف از .شود ی حافظه ها استفاده م
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از  شیبا مشکل تابش ب یر ینورگ هنگام کوچک، سبک و ارزان تر هستند و
 .شوند  ی حد نور مواجه نم

 

 

 ز ی بر اساس سا نیدورب  یانواع سنسورها 4#

 نیو ساختار بدنه دورب ازیبراساس ن تالی جید یها نیدورب یسنسورها
 .هستند ی ابعاد گوناگون  یدارا
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  بیسنسور ها به ترت  زیسا  نیچند مورد از متداول تر  ی ادامه به معرف در
 .میپرداز  ی اندازه م 

 (Medium-Format) فرمت ومیسنسور مد 1-4#

  جیرا زی سا نی متر بزرگ تر ی لیم 44*33با ابعاد  نیمدل از سنسور دورب نیا
مورد   شتریمدرن ب یها نیدر دورب ر،یاخ یسال ها در سنسور هاست و

به کار رفته در  یتوجه به ابعاد و نوع تکنولوژ  با .ه واقع شده استاستفاد 
باال  لیبه دل اما است؛ شتری ب ریو رزولوشن تصاو تیفینوع سنسورها، ک نیا

 شترینوع سنسور، ب نی از ا ،ی فن یها ی ژگ یو نیو همچن متیبودن ق
از حمل   شتریب ری تصو تیفیک اگر .کنند  ی استفاده م یعکاسان فوق حرفه ا 
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  یها نیاز دورب دیتوان  ی م  دارد، تی شما اهم یراحت برا ی آسان و عکاس
 DSLR ی عکاس یها نیدورب .دیفرمت استفاده کن ومیمجهز به سنسور مد 

ها،  ی ژگ یو نیهم .را دارند ع یاتصال انواع لنز و فوکوس خودکار سر تیقابل
  یها نیبا دورب سهیها در مقا  نیدسته از دورب نیباعث پرکاربرد بودن ا
 .فرمت شده است ومیمجهز به سنسور مد 

 

 (Full-Frame) میسنسور فول فر  2-4#

حرفه   ی عکاس یها نیدر دورب mm 24*36 با ابعاد میفلو فر  یسنسورها از
از   ی و سون کونین ی کمپان  یها نی دورب نی دتریجد .شود ی استفاده م یا
توجه به ابعاد بزرگ  با .کرده انداستفاده  نیسنسور در بدنه دورب نیا

 تیفیعکس ها باک جه،ینت در است؛ شتریب طیاز مح یافت یسنسور، نور در
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  36و  24، 12 ی سنسورها در مدل ها نیا امروزه، .شوند ی ثبت م  یشتر یب
 یها لمیسنسور مشابه ف نیا اندازه .شوند ی م  دیو تول  ی طراح ی کسلیمگاپ
مدل از  نیواقع، فاکتور برش در ا در .است یمتر  ی لیم  35 وی نگات  ی میقد

 .است کیبرابر  نیسنسور دورب

 لمیابعاد ف زی به سا نینسبت ابعاد سنسور دورب :Crop Factor فی تعر*
 .است یمتر  ی لیم 35 لمیمرجع که همان ف

 

 APS-H نیسنسور دورب 3-4#

م تما یبا سنسورها سهیدر مقا mm 26.6*17.9نوع سنسور با ابعاد  نیا
با  سهی آن که در مقا ضمن .رسد ی کوچک تر به نظر م میفول فر ایکادر 

 1.3 نیسنسورها ب نیا Crop Factor .بزرگ تر است APS-C یسنسورها
نوع سنسور کمتر در  نیاز ا ریاخ یسال ها در .عنوان شده است 2تا 

 .شود ی استفاده م DSLR یها نیدورب
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 APS-C نیسنسور دورب 4-4#

 ی عکاس یها نیدر دورب mm 23.5*15.6دسته از سنسورها با ابعاد  نیا
DSLR (ای Digital Single Lens Reflex) کاربرد   شتری رده ب انیم ای
 ی استفاده م  زیکامپکت ن نیچند در حال حاضر در انواع دورب هر .دارند
 نیدورب یبا انواع لنزها  یدسته از سنسورها، امکان سازگار  نیا .شوند
 .را دارند ی عکاس

هستند که مجهز   یادیز شرفتهیو پ  یمبتد تالیجی د ی عکاس  یها نیدورب
 یکه تمام سنسورها دیاست بدان بهتر .هستند نینوع سنسور دورب نیبه ا

APS-C  (مخفف Advanced Photo System-Classic)  از ابعاد
  نیدسته از سنسورها در دورب نیعنوان مثال ا به .ستندیبرخوردار ن کسانی
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  ی عکاس یها نیدورب ریبه کار رفته در سا یکانن کوچک تر از سنسورها
که فاکتور برش در  نیا جالب .هستند کونیو ن ی سون  یها نیمانند دورب

پرکاربرد  لیاز دال ی کی .است 1.5 کونیو در ن 1.6کانن  ی عکاس  یها نیدورب
 .آن ها است یباال یر ی نوع سنسورها، انعطاف پذ نی بودن ا تیفیو باک

 

 Micro Four Thirds نیسنسور دورب 4#- 5

در   شتریسنسورها ب نیا کاربرد .است mm 17.3*13سنسور  نیابعاد ا
  نیا ابعاد .است Olympus And Compact ی عکاس  یها نیدورب

است؛ هر چند نسبت به  ی نچیا 1بزرگ تر از سنسور  نیسنسور دورب
دسته از سنسورها،   نیا ی کل سطح .کوچک تر است APS-C یسنسورها

که   نیتوجه به ا با است؛ (Full Frame) میفول فر یسنسورها  1.4 باً یتقر 
 .باشد ی برابر م 2 زیمدل از سنسورها ن نی کراپ فاکتور ا
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 ینچ یا 1 نیسنسور دورب 6-4#

 یتوجه به نوع تکنولوژ  با .است mm 13.2*8.8با ابعاد  ی نچیا کی سنسور
و عملکرد آن ها  تیفیک نوع سنسورها به کار رفته است، نیکه در ساخت ا

باز   افراگمیکه از د ی صورت در .باال است اریسنسورها، بس  ریبا سا سهی در مقا
و شارپ بودن   تی فیک د،یتوسط سنسور استفاده کن شتریجذب نور ب یبرا

پرکاربرد و   اریحسگرها بس نی ا .شود ی م  شتریب زی ثبت شده ن ریتصاو 
مدل سنسور    نیاز ا شرفتهیکامپکت پ یها نیدورب در .پرطرفدار هستند

 .شود ی استفاده م  شتریب نیدورب
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 ی نچی ا 1/1.7 نیسنسور دورب 7-4#

، فوکوس و وضوح  mm  7.6 *  5.7نوع سنسورها با ابعاد  نیوجود ا با
  ریتصو ات یو جزئ هینقاط روشن، سا  نیهمچن .است شتری بهتر و ب ریتصاو 

قابل توجه عملکرد مطلوب و مناسب   نکته .شوند ی م ان ینما شتریبهتر و ب
کم  ینور  طیشرا ژهیمختلف به و ینور  طیدر شرا نینوع سنسور دورب نیا

  طیکه نور مناسب در مح ی تیدر وضع ی دسته از سنسورها حت  نیا .است
که از   ی هنگام  تا .کنند ی و واضح ثبت م  تیف یباک رینباشد، تصاو 
 در .سنسورها پرفروش بودند نینشده بود، ا یی رونما ینچیا 1 یسنسورها

نوع سنسور  نی از ا Pentax مدل Q یکامپکت سر  ی عکاس  یها نیدورب
 نیاز ا 1/2.3 یبه ذکر است که سنسورها الزم .استفاده شده است

 .سنسورها کوچک تر هستند
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 ینچیا  1/2.3 نیسنسور دورب 8-4#

  یها نیدر دورب شتریمتر ب ی لیم  4.7*6.3 نوع سنسور با ابعاد  نیا کاربرد
  ی عکاس نیسنسور دورب نیعنوان کوچک تر به کوچک و کامپکت است و

و ساخت  ی توجه به گسترش روزافزون طراح  با  .شود ی شناخته م
در حال حاضر کمتر شده   زیسنسورها ن نیبزرگ، استفاده از ا یسنسورها

  یها نینوع سنسورها، دورب نیبه کار رفته در ا یواسطه تکنولوژ  به .است
آن که  ضمن .و ساخته شدند ی طراح زیکوچک ن اریبس ی بیج ایکامپکت 

در   زیکامپکت ن یها  نیدسته دورب نیا یزوم رو یامکان استفاده از لنزها
توسط   ی مطلوب اقدام به عکاس ینور  طیدر شرا اگر .نظر گرفته شده است

  .کرد دیثبت خواه تیفیواضح و باک یعکس ها د،ینوع سنسورها کن نیا
 ری تصاو کردن نباشد، ی مناسب عکاس طیمح ینور  طیچنانچه شرا ،یطرف از

 شوند. ی و وضوح کم مشاهده م  ادی ز زیثبت شده همراه با نو

 


