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نوﯾسندهHarold M. Merklinger:

ھارولد مرکلينگر ﯾک متخصص شناخته شده در زمينه اپتيک است و تا کنون چند کتاب
در اﯾن زمينه منتشر نموده است Boke .ﯾا  Bokehﯾک اصطالح ژاپنی است که اختالف
بين کيفيت مناطق خارج از فوکوس لنز را با توجه به طراحی لنز بيان ميکند .در اﯾن
مقاله بصورت جزئی به اﯾن مساله پرداخته شده و برای کسی که به دانستن
رﯾزهکارﯾھای فنی اﯾن موضوع پيچيده و بحث برانگيز عالقمند باشد ،جالب خواھد بود.
پدﯾده خارج از فوکوس
ھر عکاسی میداند که ﯾکی از مشخصاتی که عکاسی را از نقاشی مجزا میکند
موضوع فوکوس است .وقتی ما به دنيای اطرافمان نگاه می کنيم ،چشمھای ما با
سيستم فوکوس خودکار ھمه چيز را در فوکوس و بطور واضح می بيند .به ھمين خاطر
نيز ﯾک ھنرمند نقاش ھر چه را که ترسيم می کند در فوکوس است ،در حالی که باﯾد
سوژه اصلی در فوکوس باشد و دارای جزئيات و دقت بيشتری باشد ،حتی کم
اھميتترﯾن جزء نقاسی نيز معموال بصورت دقيق و با فوکوس کامل کشيده می شود.
لنز _حتی لنز چشم انسان -اﯾن امکان را دارد که ھنگام تشکيل تصوﯾر موضوعات واقع
در پس زمينه و حتی در جلوتر از سوژه اصلی را با نوعی تاکيد کمتر نشان دھد ،ﯾعنی
با خارج از فوکوس بودن .عکاسان حرفه ای به تجربه درﯾافتهاند که ھمه لنزھا به ﯾک
شکل اﯾن پدﯾده را نشان نمی دھند :لنزھای با دﯾافراگم بزرگ پدﯾده خارج از فوکوس
بودن را با شدت بيشتر و لنزھای دارای دﯾافراگم کوچک ،با شدت کم و بصورت ﯾک
ماتی مختصر تصوﯾر را نشان می دھند .ژاپنی ھا نام کيفيت پدﯾده خارج از فوکوس را
"بوکه" گذاشتند و توضيح دادند که چرا نتيجه لنزھای مختلف با ھم فرق دارد.

شکل  -١ﯾک صفحه مثلثی پشت لنز در مقابل منبع نور ،نور را در صفحه ميانی که
صفحه فوکوس ناميده می شود ،متمرکز نموده است .اگر فيلم در جاﯾی جلوی اﯾن
صفحه قرار بگيرد تصوﯾر مثلث سرباال روی آن دﯾده می شود ،در حالی که در پشت
صفحه فوکوس ،تصوﯾر مثلث بصورت واژگون دﯾده می شود) .به خاطر داشته باشيد که
تصوﯾر عکاسی شده ھميشه بصورت واژگون روی فيلم ﯾا سنسور دوربين ذخيره می
شود(.
لنزھا بدون در نظر گرفتن کيفيتشان ،ھمگی از قوانين فيزﯾک اپتيک پيروی می کنند و
بنابر اﯾن مطنقی است که بوکه را بصورت فنی و علمی بررسی نماﯾيم .برای توضيح
اﯾن مساله ناچار به توضيح مفھوم کانولوشن ﯾا پيچش ھستيم.
برای توضيح اﯾن موضوع شاﯾد بھتر باشد با قياس عکس و نقاشی شروع نماﯾيم .ما به
تصاوﯾر عکاسی شده به عنوان نوعی نقاشی نگاه می کنيم .سپس به اﯾن موضوع
می پردازﯾم که چگونه ﯾک لنز – در مقاﯾسه با قلم موھای مختلف ﯾک نقاش – می
تواند با دﯾگر لنزھا تفاوت داشته باشد .البته اﯾن ﯾک مقاﯾسه کامل نيست :در نقاشی
از رنگ و رنگدانه استفاده می شود تا رنگ را بر کاغذ ﯾا بوم اﯾجاد نماﯾد ،در حالی که
عکاس تصاوﯾرش را با نور می سازد.
مفھوم کانولوشن ﯾا پيچش به اﯾن معنی است که اجزاء اساسی ﯾک تصوﯾر را با تصوﯾر
دﯾگری عوض کنيم ،اما روشناﯾی کلی اجزاء تصوﯾر دوم را برابر با اجزائی که با آن
تعوﯾض می شود حفظ نماﯾيم .سپس نتيجه کلی را نقطه به نقطه بر روی کل منظره
اعمال نماﯾيم.
اجازه بدھيد با استفاده از پيچش ﯾک تصوﯾر را نقاشی نماﯾيم .با ﯾک تصوﯾر ذھنی با
جزئيات خيلی دقيق در منظره شروع مینماﯾيم .ابزار ما عبارتند از قلم موی گرد که از
اندازه خيلی رﯾز تا درشت را شامل می شود و رنگ .برای شروع ﯾک نقطه را در
دورترﯾن جسم منظره انتخاب مینماﯾيم .برای رسيدن به رنگ و روشناﯾی مورد نظر،
رنگھا را مخلوط نموده و سپس با قلم مو ﯾک مقدار خيلی کم از رنگ مخلوط شده را بر
می دارﯾم .از آنجا که ما در حال شبيه سازی عکس ﯾک دوربين ھستيم که روی
شخصی در جلوی تصوﯾر فوکوس شده ،ما برای اولين حرکت قلم ﯾک قلم موی  ٦م.م.
را انتخاب میکنيم )اﯾن در واقع اندازه مشابه داﯾره پراکندگی Circle Of Confusion
 ((COCاست که توسط لنز از ﯾک نقطه نورانی دور بر روی فيلم تشکيل می شود(.
قلم مو را روی بوم می گذارﯾم و قلم مو را دقيقا در مرکز نقطه ای که در دور دست باﯾد
ترسيم شود قرار می دھيم .به آھستگی بوم را لمس نموده و ﯾک لکه ضعيف  ٦م.م.
بر روی بوم اﯾجاد میکنيم .اﯾن روند را برای نقاط مختلف تکرار می کنيم .ابتدا جزئيات
واقع در دور دست را ترسيم می کنيم ،سپس به سمت سوژه ای که روی آن فوکوس
شده حرکت می کنيم و برای کشيدن آن تنھا از ﯾک موی زبر کوتاه برای انتقال رنگ بر
روی بوم استفاده ميکنيم .سپس با حرکت به سمت اشياء نزدﯾکتر ،دوباره به تدرﯾج با
نزدﯾکتر شدن از قلم موھای درشت تری استفاده خواھيم کرد.
ما در اﯾن نقاشی بر روی جزء به جزء تصوﯾر کار ميکنيم ،تنھا اندازه قلم موی ما و رنگ
نقاشی تغيير ميکند .اگر ما از قلم موی تک موئی برای تمام نقاشی استفاده

ميکردﯾم ،تصوﯾری داشتيم که کامال تمام اجزاء در آن شارپ و دقيق دﯾده می شدند.
اکا از آنجا که ما از قلم موھای با اندازه مختلف استفاده کردهاﯾم ،اشياء واقع در پس
زمينه و جلوی زمينه بصورت مات ترسيم شده و دقيقا مشابه تصوﯾری خواھند بود که
با ﯾک دوربين عکاسی گرفته شده باشد.
دوربين بسيار مشابه نقاشی کار ميکند که دارای مجموعه ای کامل از قلم موھای گرد
با اندازه ھای مختلف است .دوربين بر اساس ھندسه دقيق جسم ،اندازه قلم مو را
انتخاب ميکند و اندازه موثر قلم مو فقط به محل قرار گرفتن شئ بستگی دارد و اﯾنکه
دوربين روی چه نقطه ای فوکوس کرده و نيز به اندازه دﯾافراگم لنز .سپس دوربين با
توجه به اﯾن عوامل ،ﯾک تصوﯾر کامال دقيق با توجه به ميزان نور مربوط به ھر جزء و نيز
اندازه داﯾره پراکندگی متناسب با ھر جزء ،ترسيم ميکند.
بوکه ،ﯾا کيفيت تصوﯾر خارج از فوکوس ،با توجه به مجموعه قلم موھا تعيين می شود:
مشخصه داﯾره پراکندگی لنز ،دﯾافراگم آن و اﯾنکه چقدر جسم خارج از فوکوس است.

شکل  -٢اثر ﯾک دﯾافراگم مثلثی در اﯾن عکس بخوبی دﯾده می شود .توجه نماﯾيد که
مثلثھا بر روی مجسمه جلوﯾی رو به پاﯾين و در عقبی رو به باال ھستند .ممکن است
اﯾن اثر بنظرتان مصنوعی بياﯾد ،ولی اﯾن تصوﯾر واقعی است .اﯾن نشان دھنده اﯾن
است که نباﯾد از دﯾافراگم مثلثی شکل بر روی لنز استفاده نمود.
برای بھتر فھميدن بوکه ،باﯾد به مفھوم داﯾره پراکندگی ) (COCنگاه دقيقتری بيندازﯾم.
به ھرحال ،مفھوم بوکه آنقدرھا ھم ساده نيست ،ولی ما به آن نزدﯾک شده اﯾم.
بطور اﯾدهآل ،ﯾک لنز داﯾره پراکندگی اﯾجاد ميکند که بطور ساده شکلی متناسب با
شکل دﯾافراگم لنز دارد .اندازه )قطر( داﯾره پراکندگی به بطور ساده به اﯾن بستگی
دارد که فيلم چقدر از جاﯾی که جزئيات تصوﯾر در آنجا فوکوس شده است ،فاصله دارد.
در شکل  ،١اﯾن مفھوم نشان داده شده ،ولی برای ﯾک دﯾافراگم مثلثی .برای ﯾک
دﯾافراگم مثلثی دﯾگر ﯾک داﯾره پراکندگی دﯾده نميشود ،بلکه ﯾک مثلث پراکندگی
دارﯾم.
شکل  ٢عکسی را نشان ميدھد که با ﯾک دﯾافراگم مثلثی که در لنز قرار داده شده
گرفته شده است .توجه نماﯾيد که چگونه نقاط روشن خارج از فوکوس بصورت مثلثی

شکل دﯾده می شوند .دراﯾن حالت ،نقاط نورانی نزدﯾکتر به دوربين تا صفحه فوکوس
بصورت مثلثھای سرپاﯾين دﯾده می شوند ،در حالی که نقاط روشن دورتر از صفحه
فوکوس مثلثھای سرباال ھستند) .دراﯾن حالت دﯾافراگم روی لنز ﯾک مثلث سرباال بوده
است(.
بنابر اﯾن بوکه تا حد زﯾادی به شکل دﯾافراگم بستگی دارد .بنابر اﯾن باﯾد از مثلث برای
ساخت دﯾافراگم پرھيز نماﯾيم!

شکل ٣

شکل  -٤از اﯾن الگوی سياه و سفيد ساده برای تعيين بعضی از اثرات شکل دﯾافراگم
بر روی تصاوﯾر خارج از فوکوس استفاده شده است .دراﯾن حالت از ﯾک دﯾافراگم مثلثی
سرباال و فيلم خيلی نزدﯾک به دوربين استفاده شده است.
دراﯾنجا برای نشان دادن اثر شکل دﯾافراگم ،از ﯾک صفحه آزماﯾشی با الگوی سياه و
سفيد نشان داده شده در شکل  ،٣با خطاھای فوکوس مختلف عکاسی نموده اﯾم .در
شکل  ٤ﯾکی از نتاﯾج اﯾن آزماﯾش با استفاده از دﯾافراگم مثلثی شکل نشان داده شده

است .به تصاوﯾر خارج از فوکوس مثلث در قسمت باالی راست تصوﯾر توجه وﯾژه
نماﯾيد .در باالی تصوﯾر مثلث ھم جھت با داﯾره پراکندگی تقرﯾبا شارپ دﯾده می شود.
د رمورد مثلثی که خالف جھت مثلث پراکندگی بوده ،نتيجه جالبتر است .در مورد اﯾن
مثلث ﯾک شکل  ٦وجھی دﯾده ميشود با سه خط روشن در ميان آن .موضوع جالب اﯾن
است که اﯾن خطوط روشن واقعا وجود ندارند و تنھا ﯾک خطای دﯾد می باشد!
بااستفاده از ﯾک ردﯾابی روشناﯾی بر روی اﯾن شکل  ٦وجھی )شکل  ،(٥مشاھده می
شود که اﯾن خطوط تنھا گوشهھای شکل ھستند که در مرز ميان تارﯾکی و روشناﯾی
ثابت در ميان شکل قرار دارند و خطای دﯾد ما آنھا را بصورت ﯾک خط می بيند.
چيزی که اﯾن تصوﯾر به ما می گوﯾد اﯾن است که جزئيات بوکه به اثرات فيزﯾولوژﯾکی
نطير اثرات اپتيکی فيزﯾکی بستگی دارد .ممکن است اﯾن اثر ﯾک خطای دﯾد باشد،
ولی به نظر واقعی می رسد و اثرات مربوطه در تصاوﯾر مشاھده می شود ،حتی اگر
اندازه گيرﯾھای فيزﯾکی اﯾن اثرات را نشان ندھد.

شکل  -٥در اﯾنجا بخشی از تصوﯾر  – ٤فقط تصوﯾر مثلث  -دﯾده ميشود .در شکل ٦
وجھی اﯾجاد شده به نظر می رسد سه خط سفيد که از ميان آن عبور ميکند وجود
دارد .ﯾک خط چھارم را از ميان شکل نزدﯾک ته آن عبور می دھيم و روشناﯾی شکل را
در طی آن اندازه گيری ميکنيم .اﯾن اندازه گيری در پاﯾين شکل نشان داده شده است
و به ما ميگوﯾد که اﯾن تصوﯾر فقط دارای تغييرات روشناﯾی در لبه است و در ميان آن
روشناﯾی ثابتی دارد .در اﯾن اندازه گيری ھيچ جھشی که نشان دھنده محل قرار
گيری خطوط باشد دﯾده نميشود .بنابر اﯾن اﯾن سه خط تنھا ﯾک خطای دﯾد می باشد.

ﯾک موضوع دﯾگر که توسط شکل  ٤فھميده می شود اﯾن است که لبهھاﯾی از شئ
که موازی با لبهھای دﯾافراگم دوربين باشد ،تا حدودی دقيقتر خواھند بود .برای مثال
در شکل  ٤می بينيم که در بين خطوط بادبزنی پاﯾين شکل ،خطوط افقی و خطوطی
که حدودا  ٣٠درجه با خط عمود زاوﯾه دارند با دقت و تفکيک بھتری دﯾده می شوند ،در
حالی که خطوط واقع در دﯾگر زاوﯾهھا مات دﯾده می شوند .با توجه به اﯾن نتيجه فکر
میکنيد بھترﯾن شکل برای دﯾافراگم دوربين چه شکلی است؟ اﯾن به چيزی که می
خواھيم عکسش را بگيرﯾم بستگی دارد .ﯾک داﯾره کامل احتماال خنثیترﯾن و
سازگارترﯾن شکلی است که می توانيم داشته باشيم .چون داﯾره با ھر خطی در ھر
زاوﯾه ای ﯾک لبه موازی فرضی دارد .داﯾره شکل مطلوب دﯾافراگم است.
اما عکاسان می دانند که لنزھا با طراحی مختلف دارای بوکهھای مختلف ھستند،
حتی ھنگامی که شکل دﯾافراگم آنھا ﯾکی است .بطور مثال Leitz 35/2 Summicron
مشھور است که بوکه خوبی دارد در حالی که بعضی لنزھای دﯾگر را می گوﯾند که
بوکه ھای ستارهای چند خطی ) (ni-senﯾا دﯾگر بوکهھای بد فرم دارند .اﯾن اختالف
ناشی از چيست؟
لنزی که برای شکل  ٢و  ٤استفاده شده بود ) (Rodenstock Geronar ٦.٣/١٥٠در
مورد بوکهاش کامال خنثی بود .داﯾره پراکندگی آنطوری که بر روی ﯾک شيشه تخت
مات )با نگاه کردن به تصوﯾر خارج از فوکوس ﯾک منبع نور کوچک از درون ﯾک لوله
بارﯾک( دﯾده می شود ،بصورت ساده ﯾک شکل روشن ﯾکنواخت بود ،تنھا ﯾک خط بارﯾک
روشن در محيط آن وجود داشت .داﯾره پراکندگی تقرﯾبا به ھمان شکل بود ،چه در
جلوی نقطه فوکوس لنز و چه در پشت آن .خط روشن محيطی به نظر می رسد ﯾک
مشکل فيزﯾکی باشد .گرچه ﯾک خط محيطی روشن می تواند با خطای انکساری
فرسنل  Fresnelنيز اﯾجاد شود که در آن صورت ما در لبه اجسام واقع در مرز روشناﯾی
و تارﯾکی لبه ھای رنگی ﯾا  Fringingرا مشاھده خواھيم نمود .در آزماﯾش صورت
گرفته لبه ھای دﯾده شده رنگی نبودند و عمدتا سفيد دﯾده می شدند.

شکل -٦در اﯾنجا تصاوﯾری از ﯾک منبع نوری موازی دﯾده می شود که داﯾره پراکندگی را
در چھار فاصله مختلف برای ﯾک لنز  Rodenstock Imagonنشان میدھد .از چپ به
راست ،تصاوﯾر در  ٤سانتيمتر جلوتر از صفحه بھترﯾن فوکوس ٢ ،سانتيمتر در جلو ،در
صفحه بھترﯾن فوکوس و  ٢سانتيمتر در پشت آن گرفته شدهاند .در پاﯾين تصوﯾر
نموداری نشان داده شده که روشناﯾی تصوﯾر را در طول ﯾک خط صاف که از ميان مرکز
داﯾرهھا می گذرد نشان می دھد .غير معمولترﯾن لنزی که در اﯾن آزماﯾشات دﯾده شد
ﯾک  Rodenstock Imagonبا فاصله کانونی  ٢٥٠م.م .بود .شکل  ٦ﯾک سری از تصاوﯾر
داﯾره پراکندگی در فواصل مختلف پشت لنز را نشان می دھد .در فواصل نزدﯾکتر به لنز

از صفحه فوکوس ،ﯾک حلقه روشن در محيط داﯾره پراکندگی دﯾده می شود .ضمنا
داﯾره پراکندگی از آنچه که انتظار می رفت کوچکتر است ،ھر چند اﯾن واقعيت با اندازه
گيری دقيق مشخص می شود .در پشت صفحه فوکوس ،ما اثر معکوسی را مشاھده
می کنيم .داﯾره پراکندگی دارای ﯾک ھسته مرکزی روشنتر است و قطر کلی داﯾره
بزرگتر از آن چيزی است که باﯾد باشد .اﯾن اثرات نتيجه خطای کروی موجود در لنز می
باشند .نور عبوری از نزدﯾکی محيط بيرونی دﯾافراگم لنز نزدﯾکتر از فاصله کانونی
اسمی لنز که مورد انتظار است ،فوکوس می شود .ھمگراﯾی اﯾن شعاعھای بيرونی
دﯾافراگم در صورت استفاده از استپھای خاص  Imagonبنام  Sink-Strainerدر مقابل
لنز بھتر مشاھده خواھد شد .در شکل  ٧نتاﯾج اﯾن کار نشان داده شده است .در
سمت چپ الگوی  sink-strainerبصورت واضح مشاھده می شود .ولی در تصوﯾر بعدی
 ،دﯾده می شود که دو ردﯾف از سوراخھا در ﯾک ردﯾف ادغام شده اند .در شکل  ٨ﯾک
تصوﯾر بزرگ شده از اﯾن دو الگو نشان داده شده است .تصوﯾر واقع در انتھای راست
شکل  ٧نشان می دھد که چگونه نقاط اﯾجاد شده با سوراخھای دﯾافراگم sink-
 strainerﯾک ستاره داﯾروی را اﯾجاد نموده است.

شکل  -٧دراﯾن شکل داﯾره پراکندگی برای لنز  Iamgonبا ﯾکی از دﯾافراگمھای 'sink-
 'strainerخودش مشاھده می شود.

شکل  -٨در اﯾن شکل داﯾره پراکندگی دو تصوﯾر سمت چپ شکل  ٨را مشاھده می
نماﯾيد .دقت نماﯾيد که چگونه نقاط اطراف سوراخ مرکزی در تصوﯾر سمت چپ در تصوﯾر
سمت راست در ﯾک ردﯾف داﯾروی ادغام شدهاند .اﯾن شاھدی بر خطای کروی است.
)خطوطی که در ميان داﯾره دﯾده می شود حاصل اثر انگشت بر پشت لنز است که
بعدا کشف شد!(

شکل -٩در اﯾن شکل داﯾره پراکندگی برای ﯾک منبع نقطه ای نور موازی در  ٧فاصله
مختلف برای ﯾک لنز  Nikkorمشاھده می شود .در شکل  ٩ھمان نتاﯾج را برای ﯾک لنز
 Nikkorمشاھده می نماﯾيد .ردﯾابی روشناﯾی نمودار زﯾر شکل نشان می دھد که اثر
حلقه روشن برای تصاوﯾر پشت صفحه فوکوس دﯾده می شود ،در حالی که در فواصل
نزدﯾکتر به لنز اﯾن نمودار نشان می دھد که لبه روشن وجود ندارد و روشناﯾی آن
ﯾکنواخت است .اﯾن ﯾکنواختی باعث می شود که تصاوﯾر خارج از فوکوس ﯾکنواخت و
ھموار باشند .وجود حلقه روشن در پشت صفحه فوکوس را می توان به عنوان
نشانهای دال بر اصالح بيش از حد خطای کروی تفسير کرد.
اثر حلقه روشن ،پدﯾدهای است که منجر به ﯾک بوکه بد می شود و بخصوص پدﯾده ni-
 .senداﯾره پراکندگی با حلقه روشن باعث می شود که بعضی از جزئيات صحنه اصلی
در نواحی خارج از فوکوس دﯾده شود و ﯾا حتی تکرار شود .ﯾک مثال بارز از داﯾره
پراکندگی با حلقه روشن توسط ﯾک لنز آﯾنهای اﯾجاد می شود .در شکل  ١٠که توسط
"کوﯾن ھاوک" گرفته شده ،ﯾک پس زمينه خارج از فوکوس را با پدﯾده دو تصوﯾری شدن
مشاھده می کنيد.
داﯾره پراکندگی با ھسته روشن با لنز  Summicron ٢/٣٥در دو طرف نقطه فوکوس
مشاھده می شود .اﯾن حالت منجر به ﯾک تصوﯾر خارج از فوکوس دوست داشتنی می
شود ،به شرطی که ھسته روشن داﯾره پراکندگی تمرکز و شدت زﯾادی نداشته
باشد .اگر ھسته مرکزی روشن خيلی کوچک باشد ،دوباره جزئيات رﯾزی در نواحی
خارج از فوکوس دﯾده می شود ،ھر چند حداقل اﯾن حسن را دارد که نقاط روشن تکرار
نمی شود.
مھم است که بدانيم بسياری از لنزھای بوکه خوب ﯾا بوکه بد را تحت ھمه شراﯾط از
خود بروز نمی دھند .اثر حلقه روشن  Imagonرا می توان تا حدودی با دﯾافراگم sink-
 strainerتحت کنترل در آورد ،ولی با اﯾن وجود ،اﯾن لنز تصاوﯾر ھموارتر خارج از
فوکوسی برای اشياء واقع در پشت سوژه اصلی واقع در فوکوس ارائه می دھد.
بيش از حد سادهانگاری است اگر بگوﯾيم که خطای کروی عادی ) مانند مورد
 (Iamgonمنجر به بوکه خوب می شود ،در حالی که اصالح بيش از حد خطای کروی
منجر به بوکه بد می شود ،اما شاﯾد اﯾن درست باشد که بگوﯾيم نواحی پس زمينه
خارج از فوکوس نسبت به نواحی پيش زمينه خارج از فوکوس ،احتمال بيشتری دارد
که با بوکه بد مواجه شوند.
اﯾنکه ﯾک لنز داﯾره پراکندگی با حلقه روشن ﯾا ھسته روشن نشان دھد به جزئيات
مربوطه به نحوه اصالح خطای کروی بستگی دارد .ضمنا اﯾن موضوع با دﯾافراگم واقعی
استفاده شده عوض می شود .و نيز به اﯾن بستگی دارد که اصالح خارج از محوری لنز
چگونه و با چه کيفيتی صورت گرفته باشد .در آزماﯾشات انجام شدهNikkor ٥.٦/١٨٠ ،
در مورد حلقه روشن خارج از محور اندکی بدتر از روی محود عمل می کرد.
ﯾک مشاھده دﯾگر دال بر اﯾن است که برای داشتن بوکه خنثی – که با ﯾک داﯾره
پراکندگی ھموار اﯾجاد می شود  -به مقداری خطای لنز برای خنثی کردن حلقه روشن

فيزﯾکی لنز و داشتن ﯾک داﯾره پراکندگی که از لحاظ فيزﯾکی ﯾک دﯾسک روشن ھموار
باشد ،نياز می باشد.

شکل  - ١٠اﯾن ھمان موضوع عکاسی عکس  ٢می باشد ،اما اﯾن بار با لنز ٥.٦/١٨٠
 Nikkor-Wبا گشادگی داﯾروی استانداردش عکاسی شده است )در دﯾافراگم کامال
باز( .میبينيم که نقاط روشن نرمی در پيش زمينه و مقداری پدﯾده حلقه روشن در
پس زمينه وجود دارد.

شکل  -١١در اﯾن عکس ،ھمان موضوع دوباره با لنز  Imagon 250منتھا با دﯾافراگم
 H=7.7عکاسی شده است .سعی شده که ردﯾف بيرونی سوراخھای sink-strainer
بسته باشد ،اما در اﯾن عکس شواھدی دﯾده می شود که داللت بر باز بودن خيلی کم

ﯾک ردﯾف از سوراخھا دارد .بااﯾن حال ،اثرات اصلی که اﯾنجا دﯾده می شود حلقه
روشن خارج از فوکوس در پيش زمينه و ھسته روشن نقاط نورانی در پس زمينه است.
برای خاتمه اﯾن بحث ،دو عکس آخر را با ھم مرور می کنيم .اﯾن عکس ،ھمان عکس
از مجمسه ھای چينی شکل  ٢ھستند .برای عکس شکل  ١٠از لنز ٥.٦/١٨٠
 Nikkor-Wاستفاده شد ،در حالی که عکس شکل  ١١با لنز  Imagon ٢٥٠گرفته شده
است .کامال مشھود است که تصوﯾر مجسمه وسط )که در فوکوس است( در شکل
 ١١نسبتا مات است ،اما نقاط روشن در مجسمه پيش زمينه بطور مشخص اثر حلقه
روشن را نشان می دھد و کال آزار دھنده است .برعکس ،لنز  Nikkorنقاط روشن
خيلی نرمی در پيش زمينه اﯾجاد نموده و تصوﯾر مجسمه وسط بخوبی شارپ است.
ضمنا نقاط روشن در مجسمه پس زمينه در دو عکس شبيه به ھم است ،گر چه با
آزماﯾش دقيق آن مشاھده می شود که اندکی حلقه روشن در عکس  Nikkorوجود
دارد و اثر ھسته روشن در عکس  Imagonدﯾده می شود .اثر دﯾگری که دﯾده می
شود در نقطه روشن روی چشم راست مجسمه جلوﯾی است .در ھر دو عکس
مشاھده می شود که تنھا نصف ﯾک داﯾره را می بينيم .اﯾن بدان معنی است که نور از
ﯾک روشناﯾی خاص ،کامال وابسته به جھت است و تنھا نيمه پاﯾينی لنز با آن نشان
داده می شود.
برای جمع بندی ،دوربين شما عکس را با مجموعهای از قلم مو ھا نقاشی میکند که
مشخصات آنھا با شکل دﯾافراگم و جزئيات طراحی اصالح خطاھای لنز تعيين ميشود.
بعضی از قلم موھا دارای لبه نرم تر از بقيه ھستند و به ھمين خاطر ،در بوکهھا تفاوت
وجود دارد.
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