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هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو  انتظار می رود : 
ـ بتواند با انواع لنزها کار کرده و از ويژگی های آنها استفاده کند.

شناخت لنزها و کاربرد آن ها 
اختراع عدسی يکی از مهم ترين دست آوردهای بشر است. به کمک عدسی ها بشر توانست از 
اعماق کهکشان تا ريزترين موجودات عالم را ببيند و روی آن مطالعه کند. امروزه کمتر وسيله ای را 
می توان پيدا کرد که به نوعی يک يا چند عدسی در آن به کار نرفته باشد. از در بازکن های تصويری 

منازل تا دستگاه های کنترل تلويزيون و سی دی رام ها و... همه از لنز استفاده می کنند.
شناخت و کاربرد لنزها در عکاسی از جايگاه ويژه ای برخوردار است. يک عکاس موفق عالوه 
بر آشنايی با مسائل فنی از تأثيرات زيبايی شناسانه لنزها نيز آگاه است، کاربرد مناسب هر يک از لنزها 

نقش به سزايی در نتيجه کار يک عکاس دارد.
 

ساختمان يک لنز مرکب 
تا حدودی با لنزها آشنا شده ايم. اکنون زمان آن رسيده که مطالب بيشتری راجع به لنزها  قبالً 

بياموزيم.

۶فصل
شناخت لنزها
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 گفتيم که عدسی ها معموالً به دو صورت همگرا١ و واگرا ٢ ساخته می شوند.
هر عدسی سادٔه همگرايی می تواند تصويری حقيقی ايجاد کند که اين تصوير حقيقی اگر بر سطح 

فيلم خام عکاسی و يا حسگر نقش ببندد، قابليت ثبت شدن را دارد.
اگر جسمی در بی نهايت قرار گرفته باشد تصوير آن در فاصله ای از عدسی تشکيل می شود که به 
آن فاصله کانونی می گويند. با نزديک شدن جسم به لنز تصوير از آن دور می شود تا وقتی که جسم در 
فاصله دو برابر فاصله کانونی از عدسی قرار بگيرد که در اين حالت تصوير هم اندازٔه جسم و به شکل 
وارونه در طرف ديگر و با همان فاصله از لنز تشکيل می شود. در اين حالت به تصوير به وجود آمده 

يک به يک يا اندازٔه واقعی٣ می گويند. 
تصوير تشکيل شده توسط يک عدسی ساده دارای معايب فراوانی است که برای از بين بردن 
اين معايب چند عدسی همگرا و واگرا را با محاسبات دقيق و در فواصل معين از هم قرار می دهند، به 
اين گونه عدسی ها عدسی مرکب می گويند. هر جا که کلمه لنز را به کار می بريم منظور مجموعه ای از 
عدسی هاست. (تصوير ١ــ٦) برای باال رفتن کيفيت تصوير و جلوگيری از اتالف نور، روی عدسی های 
لنز را از مواد خاصی و به صورت اليه های بسيار نازکی می پوشانند علت اين که وقتی به لنزها نگاه می کنيم 
سطح آنها را رنگی می بينيم همين است.(تصوير ٢ــ٦) حفاظت از اين اليه ها بسيار مهم است تا آنجا 
که ممکن است، بايد از کثيف شدن و در نتيجه پاک کردن لنزها خودداری نمود زيرا با از بين رفتن اين 

پوشش های رنگی کيفيت لنزها افت خواهد کرد.

Life Size ــ٣                       Diverging Lens ــ٢                       Converging Lens ــ١

تصوير١ــ٦ ــ تصويری از داخل يک لنز
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روشنايی ، سرعت لنز و يا ديافراگم نسبی 
وقتی به يک لنز نگاه می کنيم در روی حلقه جلوی آن اعدادی را مشاهده می کنيم.

١:١/٤ ٥٠mm عدد ٥٠ نشان دهنده فاصله کانونی لنز است اما عدد بعدی که به صورت  مثالً 
کسر نوشته شده چيست؟ اين عدد نشان دهنده اين است که لنز مورد نظر چه ميزان قابليت عبور نور را 
دارد. به عبارت ديگر اين عدد که هيچ واحدی هم ندارد نشان دهنده روشنايی يا سرعت عدسی است.

هر لنز بنا به ساختمان خاصی که دارد مقدار معينی نور را از خود عبور می دهد مثالًممکن است 
نصف نور ورودی را از خود خارج کند. اين امر داليل فنی بسياری دارد از جمله جنس کريستال های 
به کار رفته در ساخت عدسی های آن، اما يک عامل اساسی در کاهش نور قطر مفيد لنزها يا بازترين 
ديافراگم آن است. اگر لنز را در مقابل يک چراغ قوه بگيريم و در پشت آن کاغذی بچسبانيم، دايره 
روشنی را خواهيم ديد. قطر اين دايره معادل قطر مفيد لنز است. چنانچه اين عدد را بر عدد فاصله 

کانونی تقسيم کنيم روشنايی لنز به دست می آيد.

تصوير٢ــ٦ ــ پوشش های روی لنز رنگی ديده می شوند.

= روشنايی لنز يا ديافراگم نسبی روشنايی لنز يا ديافراگم نسبی فاصله کانونیفاصله کانونی
قطر مفيد عدسی
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مثالً اگر قطر مفيد يک لنز ٢٥mm و فاصله کانونی آن ٥٠mm باشد روشنايی آن برابر با:
  

اگر لنزی داشته باشيم که روشنايی آن معادل ١:١ باشد به اين معنی است که تمام نوری که به لنز 
می رسد از آن خارج می شود. البته اينگونه لنزها بسيار نادرند و مصارف خاص دارند.

پس هر چه اين کسر مقدار کمتری داشته باشد روشنايی لنز کمتر است. نکتٔه مهم اين است که 
روشنايی يا سرعت لنز باال، لزوماً به معنی کيفيت باالی لنز نيست، تنها مزيت اين لنزها توانايی آن ها در 
عکاسی در شرايط نوری کم است و برای کسانی که در چنين شرايطی کار می کنند، مثل عکاسان تئاتر 

و بعضی رشته های ورزشی مناسب است.
اکثر لنزهای حرفه ای و گران قيمت با روشنايی ١:٤ يا ١:٥/٦ ساخته می شوند.

انواع لنزها 
قبالً تا حدودی با لنزهای نرمال، وايد و تله آشنا شده ايد.(تصاوير ٣ ــ٦ تا ٥  ــ٦)
در دوربين های ١٣٥ معموالً لنزها را با فاصله کانونی بسيار متنوعی می سازند.

طبق يک تقسيم بندی از حدود فاصله کانونی ٨mm تا ١٥mm به لنزهای چشم ماهی١ معروف 
هستند. زاويه ديد اين لنزها در حدود ١٨٠ درجه است.

به اين لنزها سوپر وايد انگل ٢ يا اولترا وايد انگل هم می گويند. از فاصله کانونی mm ١٧ تا 
mm ٣٥ وايد محسوب می شوند.

اکثر لنزهای نرمال دوربين های ١٣٥ با فاصله کانونی f.50 mm ساخته و عرضه می شوند.
 ٣٠٠mm و  ٢٠٠mm و  ١٥٠mm و  ١٣٥mm و  ١٠٠mm و  ٨٥mm و  ٧٠mm لنزهای  

لنزهای زاويه بسته يا تله فتوهای معمولی هستند.
از فاصله کانونی ٤٠٠mm  تا ١٢٠٠mm به سوپر تله فتو٣ معروف اند که البته ساختمان های 

متفاوتی هم دارند(تصوير٦ ــ٦).
تهيه لنز همواره بايد متناسب با نياز و کاری که قرار است انجام بدهيم باشد، همواره بايد با وسوسه 

خريد لوازم مبارزه کرد و زمانی که واقعاً به آنها نياز داريم آنها را تهيه کنيم.

Super Tele Photo ــ٣                         Super Wide Angle ــ٢                               Fish Eye ــ١

٥٠
٢٥ = ٢

١ ١:٢⇒
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تصوير٣ــ٦ ــ لنز وايد

تصوير٤ــ٦ ــ لنز نرمال

تصوير٥ ــ٦ ــ لنز تله
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تصوير٦ ــ٦ ــ نمونه يک لنز سوپر تله فتو

تصوير٧ــ٦ ــ تصاوير حاصل از لنز های مختلف از يک موضوع با زاويه ديد هر يک از آن ها
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تصوير٨ ــ٦ ــ دياگرام زاويه ديد لنزهای مختلف

تصوير١٠ــ٦ ــ لنز نرمال، سی و سه پل، اصفهانتصوير٩ــ٦ ــ لنز وايد، غار علی صدر، همدان

تصوير١١ــ٦ ــ لنزتله، خانه بروجرديها، کاشان
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لنزهای زوملنزهای زوم١ 
دسته ای از لنزها دارای فاصلٔه کانونی متغير هستند. اين گونه لنزها ممکن است از وايد به وايد، 

از وايد به نرمال، از وايد به تله و يا از تله به تله تغيير کنند (تصوير ١٢ــ٦).
٤٠~٢٠                  Wide to Wide
۵۰~۲۰                  Wide to Normal
٧٠~ ٣٥                 Wide to Tele 
٢٠٠~٧٠                Tele to Tele 

اين لنزها را لنزهای زوم می نامند.
معموالً اين نوع لنز، عکاس را از تعويض لنز بی نياز می کند، به خصوص برای بعضی شاخه های 
عکاسی مثل عکاسی مطبوعاتی بسيار ضروری است، اما توجه داشته باشيد که اکثر لنزهای زوم کيفيت 

پايين تری نسبت به لنزهای با فاصله کانونی ثابت دارند.
در اغلب لنزهای زوم ٢ عدد برای سرعت لنز نوشته می شود.که دليل آن وجود فاصله کانونی 

حداقل و حداکثر است. مثالً:
                                               ٥/٦-١:٢/٨               ٢٠٠~٧٠

Macro Lenses ــ٢                         Zoom Lenses ــ١   

تصوير١٢ــ٦ ــ لنز زوم با مشخصات ، f.4.5-5.6  ٣٠٠ــ١٠٠

لنزهای ماکرولنزهای ماکرو٢
کليه لنزها تا حد معينی می توانند به موضوع نزديک شوند. معموالً اين حداقل فاصله برای اغلب 
 ٥٠mm ٥٠ معموالً نمی تواند در فواصل کمتر ازmm لنزها ده برابر فاصله کانونی است. مثالً يک لنز
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تصاوير واضح تهيه کند. اما لنزهای ماکرو اين توانايی را دارند که به موضوع نزديک شده و تصاويری 
درشت از آن تهيه کنند.از اين لنزها برای عکاسی از سکه، تمبر، جواهرات، حشرات و غيره استفاده 
می شود. اغلب لنزهای ماکرو می توانند تصويری به اندازه نصف موضوع روی فيلم ثبت کنند (تصوير 

١٣ــ٦).
به جز لنزهای ذکر شده لنزهای ديگری هم در عکاسی به کار می رود که بسيار تخصصی است و 

استفاده همگانی ندارد.

تصوير١٣ــ٦ ــ دو نمونه لنز ماکرو با فواصل کانونی متفاوت

تأثير فاصله کانونی بر پرسپکتيو 
به عکس های صفحٔه بعد توجه کنيد. تصوير ١٤ــ٦ از قسمت ميانی نگاتيو تصوير ١٥ــ٦ چاپ 

شده است.
حاال به عکس های   ١٦ــ٦ تا ١٨ــ٦ توجه کنيد. اين سه عکس با سه لنز وايد، نرمال و تله گرفته 
شده اند. از بررسی اين عکس ها نتيجه می گيريم که پرسپکتيو همه لنزها يکی است در صورتی که از 
يک نقطه ثابت با آنها عکاسی کرده باشيم. مالحظه می کنيد که پرسپکتيو عکس های ١٤ــ٦ و ١٨ــ٦ 
١٥ــ٦ چاپ شده است دارای کيفيت  نگاتيو عکس  ١٤ــ٦ از بخشی از  يکی است اما چون عکس 

پايينی است.
اما زمانی که از فواصل مختلف از يک موضوع عکس می گيريم مشاهده می کنيم که پرسپکتيو 
لنزها تفاوت پيدا می کند.در آن صورت خواهيم ديد که لنزهای وايد پرسپکتيوی شديد و تند دارند و 

لنزهای تله دارای پرسپکتيوی فشرده هستند (تصاوير ١٩ــ٦ و ٢٠ــ٦).
هم چنين مالحظه می کنيم که در لنزهای وايد پس زمينه تصوير نسبت به پيش زمينه بسيار کوچک 
ثبت می شود. حال آن که در لنزهای تله پس زمينه و پيش زمينه بسيار به هم نزديک به نظر می رسند، هم 

از حيث فاصله و هم از نظر اندازه.
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تصوير١٤ــ٦ 

تصوير١٥ــ٦ 

تصوير١٦ــ٦ ــ لنز وايد
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تصوير١٨ــ٦ ــ لنز تلهتصوير١٧ــ٦ ــ لنز نرمال

تصوير١٩ــ٦ ــ پرسپکتيو لنز وايد

تصوير٢٠ــ٦ ــ پرسپکتيو لنز تله
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تصاوير ٢١ــ٦، ٢٢ــ٦ و ٢٣ــ٦ تنها لنزهای نرمال هستند که تصويری بسيار شبيه به آنچه که با 
چشم می بينيم در اختيار ما می گذارند و لنزهای وايد تصاويری خلق می کنند که به دليل پرسپکتيو ويژه 

آن ها پرانرژی تر به نظر می رسند.
و بر عکس لنزهای تله به دليل زاويه بسته شان معموالً عناصر کمتری را در عکس جای داده و 

تصاويرشان به نوعی آرام تر به نظر می رسد. 
تصاوير صفحٔه بعد اين ويژگی را نشان می دهند (تصاوير ٢٤ــ٦ تا ٢٦ــ٦).

تصوير٢٢ــ٦ ــ لنز نرمالتصوير٢١ــ٦ ــ لنز وايد

تصوير٢٣ــ٦ ــ لنز تله
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تصوير٢٦ــ٦ ــ لنز تله

تصوير٢٥ــ٦ ــ لنز نرمالتصوير٢٤ــ٦ ــ لنز وايد

ــ عدسی همگرا و واگرا را شرح دهيد.

ــ فايدۀ پوشش های رنگی روی لنزها را شرح دهيد.

ــ فايدۀ لنزهای سريع را شرح دهيد.

ــ لنز وايد، نرمال و تله فتو را شرح دهيد.

ــ لنزهای زوم را شرح دهيد.

ــ تفاوت پرسپكتيو لنزهای نرمال، وايد و تله فتو را شرح دهيد.

ی 
ظر
ی ن
شياب
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ارزشيابی عملی 

ــ با لنزهای وايد، نرمال و تله فتو از يك نقطه و از يك موضوع عكس بگيريد 

وآن ها را مقايسه كنيد.

ــ با لنزهای وايد، نرمال و تله فتو از يك مكان در حالی كه پيش زمينۀ  تصوير 

به يك اندازه است عكس بگيريد و آن ها را مقايسه كنيد.

ــ از موضوعات ثابت در حالی كه دوربين متحرك است عكاسی كنيد.

درون  از  سپس  و  بگيريد  تله فتو  و  وايد  لنزهای  با  عكس  دو  نقطه  يك  از  ــ 

عكسی كه با لنز وايد گرفته ايد كادر عكسی را كه با لنز تله فتو گرفته ايد انتخاب كرده 

در رايانه ببريد و با عكس تله فتو از همان موضوع مقايسه كنيد.

ــ اگر بخواهيد خيلی سريع خود را به صحنۀ يك تصادف برسانيد و در آن جا عكاسی 

كنيد، چه لنزی به همراه می بريد. كاربردهای لنز موردنظر را يادداشت كنيد. 

نياز  وسايلی  چه  به  دندان»،  و  دهان  موضوع «بيماری های  از  كردن  عكاسی  برای  ــ 

داريد. داليل خود را بيان كنيد. 

ــ با چه لنزی می توان عظمت، شكوه، فضا و زيبايی قلعۀ فلك االفالك را نشان داد. 

ــ چرا برای عكس پرتره از لنزوايد استفاده منی شود. 

ــ دو لنز ماكرو و تله فتو چه تفاوت عمده ای دارند؟ 

لنز 210ــ50  دوستش  و  ــ 35  لنز 110  عكاس  يك  آفت زده  مزرعه ای  از  عكاسی  برای  ــ 

كمك  مشكل  دادن  نشان  به  كداميك  عكس های  شما  به نظر  آورده انــد.   300 ماكرو  همراه 

می كند؟ 

ــ آيا می توانيد بگوييد حدود فاصلۀ كانونی لنزهای دوربني های حرفه ای، در عكاسی 

از مسابقات فوتبال چه اندازه است. چرا؟ 

هر  در  و  كنيد  انتخاب  را  حرفه ای  عكس های  كتاب  يك  يا  عكاسی  ويژۀ  مجلۀ  يك  ــ 

عكس، لنز مورد استفاده را حدس بزنيد. پاسخ صحيح را به كمك هنرآموزتان بگيريد.


