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 ی م  ری به تصو ی شفاف و واضح که سوژه ما را به خوب ریثبت تصاو یبرا
لنز مناسب  هیهنگام ته  در و ستیچ  ی کانونفاصله  میبدان دیکشد، قطعا با

 نی از مهمتر ی ک ی ی کانون فاصله .می پارامتر توجه داشته باش نیکارمان به ا
با آن ممکن  یی کننده لنز هاست که در صورت عدم آشنا زی متما یها ی ژگ یو

 .میلنز اشتباه کن دیاست به اقدام به خر 

 نی ا رامونیو مطالب پ   ی به فاصله کانون ی مقاله به طور اختصاص نیا در
 .پرداخت می موضوع خواه

 .دیمقاله همراه ما باش انیتا پا لطفا

 

 (Focal Length) ست؟ یچ یفاصله کانون 1#

 

 نیتوان چن  ی ساده م انیبه ب ست،ی چ ی پاسخ به سوال فاصله کانون در
شود که   ی م جادیا یفاصله النز  یو مرکز نور  نیسنسور دورب نیب گفت که

 نی سوژه تا دورب یر یو فاصله قرارگ تی موقع .ندیگو  ی م یبه آن فاصله کانون
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به  ندیفرآ نیا  اگر .شوند میلنز تنظ ی بر اساس فاصله کانون دیبا ی عکاس
از  ی مناسب یانجام شود، سوژه در نقطه فوکوس و در فضا ی شکل اصول
درج شده  یعکاس  یلنزها ی تمام یرو ی کانون  فاصله .ردیگ ی کادر قرار م

  کی صورت  به متر است و ی لیآن برحسب م یر یاست و واحد اندازه گ
 .بدنه لنز حک شده است یدر رو mm عدد با نماد

 

است که   یی جا (Optical Center) یکه مرکز نور  دیاست بدان بهتر
ز به  داخل لن در شوند و ی همگرا م گریکدیبا  ی افتیدر ینور  یپرتوها

است   یپارامتر   ی که فاصله کانون دیخاطر داشته باش به .رسند ی م  گریکدی
 !ی عکاس نیمرتبط با لنز، نه دورب 
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هر کدام  یلنز رو نیا  د،یکن ی استفاده م  یمتر  ی لیم 85لنز  کی اگر از  ی عنی
 یمتر  ی لیم 85همان لنز  م،یفول فر ایبا فرمت متوسط  نیاز انواع دورب

لنز   یها ی ژگ یبر و یر یتاث چیه  ی عکاس  نیدورب ی ژگ یو جهینت در است؛
 .ندارد

 

 کاربرد فوکال لنز 2#

مطرح شده  تانیسوال برا نیا ی با فاصله کانون یی آشنا ی است در پ ممکن
 هیزاو انگریب یواقع فاصله کانون  در ست؟یچ  ی باشد که کاربرد فاصله کانون

چه مقدار  نیدورب یمعنا که لنزها نی بد لنز است؛ یی بزرگ نما زانی و م دید
که فاصله  یی لنزها در .دهند ی نشان م یی را در عکس نها ی عکاس یاز فضا

 یفضا شوند و  ی است، سوژه ها بزرگ تر مشاهده م شتر یآن ها ب ی کانون 
 گر،ید یسو از .گردد ی سوژه در عکس مشاهده م  رامونیپ طیاز مح یکمتر 

  ی م  دهیسوژه ها کوچک تر و دورتر د ،یبا کوچک تر شدن فاصله کانون
 .ابدی  ی کاهش م یی و بزرگ نما شی افزا دید  هیزاو  ی عنی شوند؛
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 دانیبر عمق م یفاصله کانون ریتاث 3#

 اریعکس ها بس دانیبر عمق م ی که فاصله کانون  دیاست بدان جالب
و عمق  دید هی زاو ،یواقع با کوتاه تر شدن فاصله کانون در .است رگذاریتاث
  هیزاو ی با بلندتر شدن فاصله کانون گریطرف د  از .ابدی ی م  شی افزا دانیم
 .ابندی ی کاهش م  دانیو عمق م دید
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 اندازه سنسور بر فوکال لنز ریتاث 4#

مربوط   یاز پارامترها ی مقاله ذکر شد، فاصله کانون یکه در ابتدا  همانطور
مختلف   یثبت شده از لنز ها ریتصاو اما است؛ ی عکاس نیدورب یبه لنزها

که سنسور   ی صورت  که در ی معن  نیا  به .هست زیتحت اثر اندازه سنسور ن
نوع  نیا .شود ی بسته و محدود م دید هی کوچک باشد، زاو نیدورب

 نیا در .شوند  ی استفاده م شتریب یحرفه ا مهین یها ن یسنسورها در دورب
 شوند؛ ی توسط سنسور ثبت نم ر،یاز لبه کادر تصو ی کم ی حالت، قسمت ها

 جهینت در .خورد  ی توسط سنسور برش م ی عکاس نیاز کادر ح ی بخش ی عنی
سنسور قطع کوچک استفاده  یها  نیاگر از دورب کسان،ی لنز  کیبا داشتن 

 .خواهند بود  یی نها ری اطراف سوژه کمتر در تصو  یفضا د،یکن
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عکس، اعوجاج   یی که پس از ثبت نها دیبه خاطر داشته باش نیهمچن
  دیبا .ستیباز قابل رفع ن هیو زاو دی وا  یتوسط لنزها ری شده در تصو جادیا
خطا اقدام   جادی از ا یر ینسبت به جلوگ دیرا ثبت کن ری از آن که تصو شیپ

 .دیکن

 

 یانواع لنز بر اساس فاصله کانون یمعرف 5#

درک بهتر  ،ی بر اساس فاصله کانون ی انواع لنز عکاس  ی پس از بررس احتمالا 
 جیرا یلنزها .کرد  دیخواه دایپ ستیچ ی که فاصله کانون نی از ا یشتر یو ب

دسته   6به  ی بر اساس تفاوت فاصله کانون ی به صورت کل  ی در حوزه عکاس 
 .شوند ی م  می تقس
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  ی بر حسب فاصله کانون ی انواع لنز عکاس ی بخش از مقاله، به معرف  نیا در
 .می پرداز ی م

 (Standard lens) نرمال ایاستاندارد  لنز •

تا   50آن ها  ی هستند که فاصله کانون  یی استاندارد، لنزها اینرمال  یلنزها
  ی مانند چشم انسان م دید دانینوع لنزها، م  نیا در  .ستمتر ا ی ل یم 100

 .باشد

 

 (Wide lens)  باز هیزاو ای دیوا لنز •

  نیبنابرا متر است؛ ی لیم 35تا  14 ن یب ینوع لنزها عدد نیا  ی کانون فاصله
نوع   نیا دید  دانیم .دارند یکمتر  ی نرمال فاصله کانون  ینسبت به لنزها

ثبت کامل سوژه به آن  یبرا دی درجه است و عکاس با 92لنزها حدوداا 
 .شود کی نزد
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 (Telephoto lens) تله فتو لنز •

  هیمتر دارند و زاو ی لیم  300تا  85 نیب ی دسته از لنزها فاصله کانون نیا
 .درجه است 30آن ها حدوداا  دید

 

 (Macro lens) ماکرو لنز •

 یبرا متر است و ی ل یم 200تا   50 نیب ی ماکرو فاصله کانون یلنزها در
 .بسته مناسب هستند ه یو زاو زیر اریبس یاز سوژه ها  ی عکاس
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 (Super Telephoto lens) سوپر تله فتو لنز •

 بزرگ .متر است ی ل یم 800تا  300 نیمدل از لنزها ب نیا  ی کانون فاصله
سوژه ها را از فاصله  ی است و مانند تلسکوپ به راحت ادیلنزها ز نیا  یی نما

 .کنند ی دور ثبت م 

 

 (Fisheye lens) یآ شیف لنز •
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  ی لیم 15تا  8 نیب یعدد ،یآ شیف ا ی ی چشم ماه  یدر لنزها ی کانون فاصله
به   یی درجه است و عکس ها 180نوع لنزها  نیا د ید  هیزاو .متر است
 کنند.  ی محدب ثبت م  ای  ی ضیصورت ب

 


