
                                                     

- 8 - 
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  أنواع العدسات 
العدسة ىي الجزء األول من الكاميرا التي يمر الضوء من خالليا فيي تتكون من مجموعة من 

، و  sensorات المركبة التي تركز الضوء المار من خالليا حتى يسقط عمى حساس الكاميرا العدس
، وتختمف جودة العدسات باختالف المواد المصنوعة منياتختمف أنواع العدسات باختالف استخداميا 

 ومن أىم أنواع العدسات:
 

 Standard lens:العدسة القياسية ـ 1
، بة مما تراه عين اإلنسان من ناحية حجم األجسام و أبعادىا ىي العدسة التي تعطي صورة قري

 . (50mm-35)و يتراوح بعدىا البؤري بين 

 
 
 :Zoom lensـ عدسات التقريب 2

ينقص حسب مقدار التقريب  وتمتاز ىذه العدسات بأن بعدىا البؤري متغير إذ يمكن أن يزيد أ
 . 200mmو تصل إلى   18mmتبدأ من المطموب فمثال توجد منيا عدسات متغيرة 
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 :Tele lensـ عدسات التصوير البعيد 3
تستخدم ىذه العدسات لتصوير األجسام عن بعد مثل تصوير المشاىد الرياضية أو تصوير 

 . 400mmالحيوانات في الحياة البرية ويصل بعدىا البؤري إلى أكثر من 

 
 
 
 :Macro lensـ عدسات الماكرو 4

غيرة التي يمكن مشاىدتيا بالعين المجردة وىي تختمف صيا األجسام اليقصد ب macroألماكرو 
 التي ال يمكن أن تشاىد إلى بالمجير. الصغيرة التي تعني األجسام microعن كممة 

تمتاز بإمكانية االقتراب من األجسام الصغيرة حتى تتمكن من تصويرىا وتكبيرىا  ووعدسات الماكر 
 و تمتاز بفتحة عدسة كبيرة. (100mm-50)ويتراوح بعدىا البؤري بين 
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 :Sensorالحساس 

وضيفتيا تحويل الصورة  Pixelsعبارة عن شريحة ألكترونية تحوي عمى خاليا ضوئية تسمى 
الضوئية إلى بيانات ألكترونية ، وىذه الشريحة اإللكترونية تقوم مقام فيمم التصوير المعروف بالنَكاتيف 

Negative إذ ترسل ىذه الخاليا الضوئية البيانات األلكترونية إلى  .لتقميديا في التصوير الضوئي
 كومبيوتر موجود في الكاميرا يقوم بتحويميا إلى صورة ويعمل بذلك عمل الدماغ.

 

 
 

تقاس دقة الصورة في الكاميرات بإعداد البيكسالت الموجودة في الحساس فكمما كان عدد 
لمستممة من الضوء الساقط عمييا أكثر وبذلك تكون دقة الخاليا الضوئية كبير كانت المعمومات ا

 الصورة أكبر.
عدد البيكسالت في الحساس  يتم ترتيب الخاليا الضوئية عمى الحساس بشكل مصفوفة ويحسب

الصورة  مثالف بضرب عدد الخاليا الضوئية المصفوفة بالطول بالخاليا الضوئية المصفوفة بالعرض،
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عدد البيكسالت  بضربأنو مكون من مجموعة من الخاليا يمكن حسابيا  عند تكبير الوجو يظير أدناه
 16خمية ضوئية كذلك العرض  16في الطول و العرض . ففي الطول يمكن ان نالحظ انو مكون من 

 بيكسل. 656=  16*  16خمية ضوئية لذلك تكون دقة ىذه الصورة عبارة عن 
 وبنفس الطريقة يتم قياس حجم أي حساس 

 تعني أن ىذا الحساس يحوي مميون بيكسل   Megapixelيكسل الميَكا ب
 

 
 
 
 


