
 نیکرهشکُپ ٍای ىُری

 طاٍد رهزً ٍر غيػت ه پزطکی غلُم نختلف ٍای طاخٌ در نیکرهشکُپَا افزهن رهز گصترش ةٌ تُجٌ ةا

 ظراخی رهزی شیصتم پیظرفت طانل پیظرفتَا ایو. ةاطیم نی نیکرهشکُپَا غيػت در نختلف پیظرفتَای

 کٌ نػهُلی ىُری نیکرهشکُپَای. ةاطد نی آىَا از اشتفادً در راختی ه اشتدکام پایداری ، نکاىیکی اجزای

 از نجزا ىُری چظهٌ دارای دشتٌ یک. ةاطيد نی دشتٌ ده رهىد نی ةکار پزطکی ه ةیُلُژیکی تدلیلات در

 در طدً تػتیٌ ىُری چظهٌ دارای کٌ ةاطيد نی نیکرهشکُپَایی دهم دشتٌ ه ةاطيد نی نیکرهشکُپ

 ه شاخت تلریتا ه ةاطد نی دهم ىُع از اشتفادً نُرد ندرن نػهُلی نیکرهشکُپَای. ةاطيد نی نیکرهشکُپ

 .اشت طدً نيصُخ اهل ىُع اشتفادً

 

 ىُری نیکرهشکُپ اغلی اجزای

 پایٌ

 نیز رهی ةر کٌ ةاطد نی اشتی ىػل ةػُرت گاٍی ه نختلف غُرتَای ةٌ پاییو ةخض یک طانل كعػٌ یک

 ىصتتا پایٌ هزن طُد، نی نتػل آن ةٌ نختلف اجزا کٌ ةاطد نی شتُن دارای پایٌ. گیرد نی كرار نعالػٌ ندل

 . نیکرهشکُپ لُلٌ دٍيدً خرکت ه ىُر چظهٌ: از غتارتيد شُارىد پایٌ رهی ةر کٌ اجزائی ه اشت زیاد

 

 لُلٌ

 ةٌ هكتی ةاطيد، نی( binocular) چظهی ده یا ه( monocular) چظهی تک نختلف نیکرهشکُپَای

 چظم خصتگی ناىع چُن اشت، ةَتر چظهی ده کيیم اشتفادً نیکرهشکُپ از خُاٍیم نی ظُالىی ندت

 . اشت طیئی ه چظهی ىانَای ةٌ غدشی گرهً ده طانل لُلٌ. ةاطد نی

 

 طیئی غدشیَای

 غدشیَا ایو هیژگیَای کٌ طدً ىػب چرخان غفدٌ رهی ةر طیئی غدشی چَار نػهُلی نیکرهشکُپَای در

 :اشت زیرا ةػُرت



 

  (N.A = 0.3 ةا نیلیهتری 61) X10 آکرهناتیک طیئی غدشی

 (N.A = 0.65 ةا نیلیهتری 4) X40 آکرهناتیک طیئی غدشی

 (نیلیهتری 53) X45 فلُرئیت غدشی

 (N.A = 1.2 ه نیلیهتری 2) X90 آکرهناتیک غدشی

 

 

 

. گیرىد نی كرار اشتفادً نُرد رهغيی ایهرشیُن خالت در ةػدی غدشی ده ه خظک خالت در اهل غدشی ده

 خظک غُرت ةٌ هكتی طیئی غدشیَای اشت ىظر نُرد طیئی از طدً ةزرگ تػُیر تَیٌ طئی غدشی هظیفٌ

 رهغيی ایهرشیُن رهش از اشتفادً. اشت آىَا تفکیک ندت لذا ه ةاطيد ىهی زیاد N.A دارای رهىد، نی ةکار

 نرکب غدشیَای ةػُرت نػهُال طیئی غدشیَای. طُد رهزلُطو افزایض ه N.A افزایض نُجب تُاىد نی

 . ةاطد نی تفکیک تُان نی تػُیر رهطيایی طدت ةٌ هاةصتٌ طیئی غدشیَای در کیفیت. ةاطيد نی

 

 چظهی غدشیَای

 تظکیل ، طیئی غدشی از خاغلٌ نػکُس تػُیر شازی ةزرگ: از غتارتيد دارىد غَدً ةر چظهی کٌ هظایفی

 چظهیَا. تػُیر در هاكع اجزا شيجض ه گیری اىدازً ، طیئی غدشی ةُشیلٌ خاغلٌ تػُیر از نجازی تػُیر

( Huygenian) ٍُیگيس چظهی از غتارتيد آىَا نػهُل ه نػرهف ىُع ده کٌ ةاطيد نی نختلفی اىُاع دارای

 ظرف یک کٌ ةاطد نی نددب شعح غدشی ده از نتظکل ٍُیگيس چظهی(. Ramsden) رانزدن چظهی ه

 .ةاطد نی نددب یکعرف ه نصعح کدام ٍر

 گرفتٌ كرار دیافراگم غدشی ده ایو ةیو ه ةاطد نی پاییو ةعرف غدشی ده ٍر نددب شعح ٍُیگيس ىُع در

 غدشی از رشیدً پرتٍُای پاییو غدشی. اشت هاكع چظهی غدشی ةاالی غدشی کاىُن ندل در دیافراگم ،



 را تػُیر ایو چظهی غدشی. ىهاید نی نتهرکز آن ىزدیکی در یا دیافراگم ندل در ه ىهُدً آهری جهع را طی

 .کيد نی نيتلل گر نظاٍدً فرد چظم ةٌ طدً ةزرگ نجازی تػُیر یک ةػُرت التتٌ ه ىهُدً ةزرگ

 چظهیَای ةٌ ٍُیگيس چظهیَای.اشت ةیييدً چظم ةٌ رشیدً ىُر گی کييدً خیرً کاٍض دیافراگم کار

 کارایی ه ارزان ىصتتا كیهت دارای ٍُیگيس چظهی. ةاطيد نی 3 ه 61 ةزرگيهایی دارای ه نػرهفيد نيفی

. اشت چظم ةرای کافی راختی تانیو غدم ه دید نیدان ةُدن نددهد آن غهدً اطکال ةاطد، نی نياشب

 آپکرهناتیک غدشیَای اىدرافات خُةی دكت ةا چظهیَا ایو نػرهفيد، نثتت چظهیَای ةٌ رانزدن چظهیَای

 . ىهایيد نی تػدیح را

 

 رهطيایی شیصتم

 نُجب نیکرهشکُپ رهطيایی اغلب غهل در لیکو ه ةاطيد نی نتػددی نددهدیتَای دارای نیکرهشکُپَا

 ةرای نياشب رهطيایی تَیٌ رهش ه رهطيایی تَیٌ در زیادی تالطَای ةياةرایو. طُد نی اغلی نددهدیت

 رهطيی. ةاطد داطتٌ تػُیر هضُح در اشاشی ىلض تُاىد نی نياشب ىُر تَیٌ پس. اشت گردیدً نیکرهشکُپَا

 ه النپَا از ةاید ختها رهطيایی تَیٌ در لذا ةاطد، کافی ه نياشب تػُیر تَیٌ ةرای تُاىد ىهی ندیط

 :از غتارتيد نیکرهشکُپَا در اشتفادً نُرد النپَای. طُد نی اشتفادً ىُری نػيُغی ٍای چظهٌ

. ةاطد نی ٍالُژن گاز در تيگصتو رطتٌ یک از نتظکل ه کيد نی ایجاد شفید ىُر النپ ایو: ٍالُژن النپ

 النپ ةا نلایصٌ در كیهت لداظ از. اشت ثاةت تلریتا النپ ایو غهر ظُل در خاغلٌ ىُر طدت خاغلضرب

 .اشت نفید فتُنیکرهگرافی کارٍای ةرای ه ةاطد نی ارزاىتر گزىُن ه جیًُ

 .رهىد نی ةکار آنُزطی ه كیهت ارزان نیکرهشکُپَای در النپَا ایو: تيگصتو النپ

 ةٌ ىصتت ةیظتری پایداری دارای النپَا ایو. اشت الکتریکی تخلیٌ النپ یک النپ ىُع ایو: گزىُن النپ

 .ةاطيد نی ای جیًُ النپَای

 ای جیًُ النپ. ىهاید نی ىُر ایجاد الکتریکی تخلیٌ ظریق از گزىُن النپ ٍهاىيد النپ ایو: ای جیًُ النپ

 ه تتخیر نُجب طدً تُلید یُىَای ، النپ داخل ٍُای طدن یُىیزً اثر در کٌ اشت جیًُ کهی نلدار خاهی

 .طُىد نی ٍا جیًُ طدن یُىیزً

 



 

 

 کيداىصُر

 گیری   كرار ندل کٌ Stage زیر در کيداىصُر. ةاطد نی ىهُىٌ رهی ةر ىُر شازی نتهرکز کيداىصُر هظیفٌ

 .طُد نی هاكع اشت ىهُىٌ

 ده کيداىصُرٍا ىُع ایو در. رهىد نی ةکار نػهُلی نیکرهشکُپَای در غهُنا کيداىصُر ىُع ایو: آةٌ کيداىصُر

 ةا CF آکرهنات ه طیئی غدشیَای ةا کيداىصُرٍا ایو. ةاطيد نی ارزان كیهت دارای ه اشت رفتٌ ةکار غدشی

 .ةاطيد نی نفید تظخع کارةردٍای ه غهُنی نظاٍدات ةرای 611x تا 4x ةزرگيهایی

 از آکرهنات پلو ه طیئی ٍای غدشی ةا ٍهراً فتُنیکرهگرافی ةرای کيداىصُر ایو: نتدرک غدشی ةا کيداىصُر

 .ةاطيد نی نفید CF ىُع

 ىُع ایو گیرد نی كرار اشتفادً نُرد فتُنیکرهگرافی ه نظاٍدات در کيداىصُر گرهً ایو: آکرهنات کيداىصُر

 .رهد ةکار تُاىد نی 611x تا 4x طیئی غدشیَای ةا کيداىصُر

 ایو ةرد ةکار آپُکرهنات طیئی ٍای غدشی ةا ٍهراً پایٌ را کيداىصُر ىُع ایو: آپالىت - آکرهنات کيداىصُر

 .ةاطد نی نفید ةصیار ریز ةصیار اجزا از تػُیرگیری جَت فتُنیکرهگرافی ةرای ٍا کيداىصُر

 پاییو ةصیار ةزرگيهاییَای در نػهُال کيداىصُر ىُع ایو کٌ ، کم تُان ةا طیئی غدشیَای جَت کيداىصُر

 .ٍصتيد نفید 411x تا 4x ةزرگيهایی ةا طیئی غدشی نثل

 

 تػُیر نظاٍدً ه تظکیل چگُىگی

 ةار یک ٍهچُن فُتُن یک کٌ کرد تػُر تُان نی لیکو ه یاةد ىهی اىتظار پیُشتٌ شیيُشی نُج غُرت ةٌ ىُر

 تػلیب خال در پی در پی ةعُر ذرات ایو چُن ه. کيد نی خرکت ثاىیٌ در کیلُنتر 511111 شرغت ةا هلی

 تُاىيد نی ىُری فُتُىَای. ىیصت پیُشتٌ نُج یک غُرت ةٌ آىَا ىهایض جز راٍی غهل در لذا یکدیگرىد،

 نختلف ىُرٍای نخلُط. طُد نی تػییو آن نُج ظُل ةُشیلٌ ىُر رىگ ةاطيد، نتفاهتی نُجَای ظُل دارای

 .ىهاید نی شفید رىگ اخصاس اىصان کٌ طُد نی چظم طتکیٌ تدریک نُجب



 هكتی تيَا آىَا اجزای ه ةاطيد نی طفاف ىُر ةٌ ىصتت طُىد نی نظاٍدً نیکرهشکُپ تُشط کٌ اطیایی اکثرا

. ةاطيد( رىگ یا ه طدت در کيتراشت) کيتراشت دارای زنیيٌ ةٌ ىصتت اجزا ایو کٌ ةاطيد نی نظاٍدً كاةل

 آن در كرنز ىُر ةجز شفید ىُر در نُجُد نُجَای ظُل تهانی ةتاةد، كرنز جصم یک ةٌ شفید ىُر کٌ هكتی

 رىگی کيتراشت دارای آىکٌ ةخاظر شفید زنیيٌ یک در را كرنز ىاخیٌ ةا جصم یک ةياةرایو. طُد نی جذب

 .دید تُان نی ةاطد نی

 

 ه هارهىٌ ه خلیلی تػُیر اشت، کُچک کاىُىی فاغلٌ ةا ٍهگرا غدشی یک کٌ نیکرهشکُپ در طیئی غدشی

 تُان گیرد، كرار  ه طیئی غدشی کاىُن  ةیو ةاید طیئ نيظُر ایو ةرای. دٍد نی تظکیل را طیئ از ةزرگتر

 ذرً نثل چظهی غدشی) کيد نی ةزرگتر را اهل تػُیر ه اشت چظهی غدشی تُان از ةزرگتر طیئی غدشی

 ، طیئ ایو از. ةاطد چظهی غدشی کاىُىی فاغلٌ در ةاید طیئی غدشی از خاغل تػُیر ه( کيد نی غهل ةیو

 .اشت ةزرگتر کٌ طُد نی تظکیل ىَایی نجازی تػُیر


