
 انواع عدسیی هحقیق دربارت

را به صورت حقیقی و مجازی  رنو که ینورهای ابزارعدسی یا لنز 

انواعی از آنها وجود دارد مختلف و های دارای ویژگیدهد می عبور

مطالبی را در مورد انواع عدسی خواهیم می ماگرتاکه در این نوشتار 

 .ارائه بدهیم پس با ما همراه باشید

 عدسی

از عدسی به پس از عبور نور تصاویر ، هستندها همانند آینهها عدسی

از مواد شفاف ها عدسی .دشومی صورت همگرا و واگرا ایجاددو 

 ودشمی تشکیلدر جلو و پشت آن تصویر ها عدسی رشوند دمی ساخته

نوری تشکیل شود و یا تواند ساده باشد یعنی از یک عنصر می عدسی

 ساده با محور مشترک را شاملهای مجموعه عدسی مرکب که

  .شودمی

 انواع عدسی

 عدسی ساده

در دو مجازی در این عدسی تصویر به صورت : )کوژ( عدسی محدب

تابیده هرگاه پرتوهای نور به این عدسی  .شودمی آن تشکیل طرف

 بهم نزدیکها شوند شکسته شده و پس از عبور از عدسی این پرتو

 ؛باشندمی محدبهای همگرا عدسیهای عدسیبه طور کلی ، شوندمی

است که پرتوهای موازی تر نازکها لبهزیرا در این عدسی ضخامت 

سطح کروی تشکیل شده است عدسی از دو  کند اینمی نور را همگرا

باشد که این دو کره را به هم وصل کرده است و می که میان آنها خطی

، ساختار میکروسکوپدر  محدبهای از عدسی .اصلی نام داردمحور 

همگرا های عدسیها در عینک .شودمی ذره بین و عینک استفاده

کاربرد دیگر این  .کنندمی از اجسام نزدیک ایجاد تصویر مجازی

اشیا تصاویر واقعی از در تصویر برداری عکاسی است که ها عدسی

 .کندمی ایجاد

 



ها پرتو عبور کنداین عدسی وقتی پرتوهای نور از : )کاو(عدسی مقعر

مقعر های به طور کلی عدسی .شودمی به صورت دور از هم شکسته

نسبت به وسط آن پهن تری های لبهاین عدسی  .واگرا هستندهای عدسی

این تصویر در  .تو خالی استای هشبیه به کرعدسی مقعر  سطح .دارد

 .شودمی به صورت مجازی در مخالف سطح شکست ایجادعدسی 

دوربین و ، چراغ قوه، شکاریهای دوربین، تلسکوپکاربرد آن در 

 .عینک است

 عدسی مرکب

 

کوژ  تخت و طرف دیگری این عدسی یک طرف: عدسی کوژ_تخت

 .استها و کاربرد آن در تلسکوپ دارد

باشد و کاربرد می ن عدسی کوژیر دو طرف اه: کوژو دعدسی 

  .ذره بین است میکروسکوپ و، دو کوژ در تلسکوپهای عدسی

وژ و طرف دیگری کیک طرف عدسی : (یا کوژ اللی )محدبهعدسی 

 .در عینک نقش داردها و این عدسی باشدمی کاو

 و ین عدسی یک طرف کاو و یک طرف تخت داردا: تختعدسی کاو_

 .باشدمی ته استکانیهای ینکعآن در های از کاربرد

ک سمت ی باشند کهمی هر دو طرف این عدسی کاو: عدسی دو کاو

 .استتر رجستهبفروتر و سمت دیگری 

عدسی ای که یک طرف آن کوژ و طرف : عدسی هاللی )مقعر یا کاو(

 .شودمی در عینک استفادهها و از این عدسی دیگر کاو است

  



 انواع عدسی نازک و ضخیم

هر دو طرف مقعر یا هر دو طرف ها در این عدسی: عدسی نازک

ا ب مقایسه با فواصلی که درضخامت عدسی نازک  .محدب است

  .باشدمی کوچکتر خواص نوری در ارتباط است

 

ر مقایسه با فاصله کانونی ضخامت آن د کههایی عدسی: عدسی ضخیم

باشد قابل می اگر در روابطی که مربوط به عدسی نازککوچکتر باشد 

 .ضخیم استاستفاده نباشد عدسی 

 سخن پایانی 
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