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ابیراهی های تک رنگ
یا مرتبه سومزایدلابیراهی 

ابیراهی

ابیراهی تک رنگ
کروی•

کوما•

آستیگماتیسم•

انحنای میدان•

اعوجاج•

ابیراهی 

رنگی

زایدلمرتبه سوم ابیراهی

تقریب پیرامحوری تقریب مرتبه سوم

کرویابیراهی

کوما

سمآستیگماتی

میدانانحنای

واپیچش

https://www.instagram.com/_mahla_alizadeh/

ابیراهی کروی

مربوط به ابیراهی کروی

.پرتوارتفاعبهکانونوابستگیازعبارتستخالصهطوربه(SA)کرویابیراهی•
ازکمتریفاصلهدروزودترکمتر،ℎباپیرامحوریپرتوهاییبهنسبتدارندبزرگتریℎکهپرتوهایی•

.شوندمیکانونیعدسی
•SAداردوجودنیزمحوریتصویروشئنقاطبرایحتی.
نامندِمیعرضیکرویابیراهیرا𝐺𝐼فاصلهوطولیکرویابیراهی𝐸𝐼فاصلهبهچپسمتشکلدر•
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ابیراهی کروی

عدسی-1
بدون ابیراهی کروی دارای ابیراهی کروی

ت رابطه مربوط به ابیراهی در سطط  کسسط
را در کطط ب بططه  ططورو روبططرو بططه دسططت 

(از مرتبه چهارمℎنسبت به )آوردیم

آینه-2
بدون ابیراهیدارای ابیراهی کروی

بهسوممرتبهابیراهیکرویمقعرآینهبرای
کههمانطورکه.استمحاسبهقابلزیر ورو
چهارممرتبهازهمبازℎبهنسبتاستمشخص
.(کسستسط مشابهکام )است

ابیراهی کروی

(L.SA)ابیراهی کروی طولی 

(T.SA)ابیراهی کروی عرضی 

دایره ی کمترین ابهام

(.  پایین)مثبت و( مرکز)، صفر (باال)قسمتی از پرتو کانونی شده درابیراهی منفی 
.عدسی در سمت چپ قرار گرفته است

ابیراهی کروی

چشممممه نقامممه ای 
نشمممان داده شمممده 

ی بما توسط سیستم
ابیراهمممی کمممروی 

تصاویرسمممممممت )
و بمممدون ( راسمممت

ابیراهمممی کمممروی 
تصممماویر سممممت )

(چپ
ابیراهمممی کمممروی 

ر باعث می شود نو
ه از دایره مرکزی ب

قل حلقه اطراف منت
.شود

ابیراهی 
ترکروی بیش

ابیراهی 
رکروی کمت
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جسم در 
بینهایت

جسم و 
ر تصویر د
لهیک فاص

تصویر در 
بینهایت

، با فاصله دهانه و فاصله کانونی ثابتازایمیزان ابیراهی کروی به •
.شئ و شکل عدسی تغییر می کند

یزان مثال با چرخش عدسی در شکل زیر می توان ابیراهی را به م•
.زیادی کاهش داد

م واضح اگر عدسی را تقریبا دو منشور به هم چسبیده فرض کنی•
دارند که تابشی در صورتی کمترین انحراف راپرتوهایاست که 

.زاویه آن با زاویه پرتو خروجی کم و بیش یکی باشد

ه از ابیراهی کروی را ممی تموان بما اسمتفاد•اصالح ابیراهی
یک دهانه کاهش داد ولی این 

ذرد کار میزان نوری را که از سیسمتم ممی گم
. کاهش می دهد

در ایممن ابیراهممی محممل بنممد تمماثیری در •
د ممی بلکه فقط وجمود بنم. ابیراهی ندارد

.تواند ابیراهی را کاهش دهد
ب یک ابیراهی کروی را می توان با ترکی•

عدسممی همگممرا سممماز و یممک عدسمممی 
روی زیرا ابیراهی کم. از بین بردواگراساز

.تدر این دو عدسی عکس یکدیگر اس
و بسیاری راههای دیگر

آینه

کوماابیراهی 

کومامربوط به ابیراهی 
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دهدمینشانراخودکوماابیراهیباشندمحورازخارجتصویرنقاطاگر•
(کرویبرعکس)

توانمیمحوریپیراناحیهدرتنهارااصلیصفحاتکهاستایندرکومامنشا•
.کردفرضمساح

یعنی)لیاصپرتوهایبهنسبتگذرندمیعدسیحاشیهازکهپرتوهاییاگر•
بهاپتیکیمحوربهنزدیکتراینقاهدر(گذرندمیاصلینقاطازکهپرتوهایی

ازکمتراییهحاشپرتوهایبرایبزرگنماییصورتایندربرسندتصویرصفحه
شکلاابقم)برعکسوداریممنفیکومایلذااستاصلیپرتوهایبزرگنمایی

(روبرو

کومای  منفی

کومای  مثبت

کومای  مثبت

کوماکوما
زرد)عدسیرویایدایرهمنطقههر
دایره)ایدایرهتصویری،(رنگ

ددهمیتشسیلپردهروی(کومایی
.(مشسیدایره)

دایرهباالیازگذرندهپرتوهای
دایرهباالی،(رنگزرد)عدسی
درمشسیهایدایره)تصویرکومایی
پایینازگذرندهپرتوهایو(کسل
کوماییدایرهپایینعدسیدایره
.کنندمیقطعراپردهتصویر
.دکننمیکاملرادایرهپرتوهاسایر

آن متناظرکوماییهر چه حلقه روی عدسی بزرگتر باکد دایره 
.بزرگتر و از محور دورتر است
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اقعودرایستسادهبسیارکارکومامشاهده
تمثبعدسییکباراآفتابنورکسهر

ککبیباکدکردهکانونی(بینذره)ساده
.استدیدهراابیراهیایناثراو

کوما
کومای 

مثبت 
بزرگ

کومای 
صفر

کومای منفی
کوچک

کومابردنینبازباعثتواندمیبندازاستفاده-(بند)روزنهتاثیر•
ندبمحلانتخابکهاستاینداردوجودکهمشکلیاماشود

.(کرویابیراهیعکس)دارداهمیتبسیار

محلهبوابستههاابیراهیبقیهمیدانانحنایوSAابیراهیجزبه•
.هستندبند

کومای 
منفی 

بزرگ

کومای 
مثبت 

کوچک

آستیگماتیسم

مربوط به ابیراهی آستیگماتیسم

و یک صفحه عرضی وجود دارد( صفحه مماسی)یک صفحه نصف النهاری •

.پرتوهای نصف النهاری نسبت به پرتوهای عرضی بیشتر شکسته می شوند•

.کانون برای پرتوهای نصف النهاری با کانون پرتوهای عرضی متفاوت است•

یسمآستیگمات

یدایروابتدادرعدسیترکهنگامپرتومقاع•
است

قارهکصورتیبهشودمیبیضیتدریجبهولی•
.دگیرمیقرارعرضیصفحهدربیضیبزرگ

شودمیتبدیلخطیکبهبیضیمماسی،کانوندر•
.(یمماسیاالنهارینصفکانوندراولیهتصویر)

ویشوندمبازسرعتبهپرتوهانقاهاینازگذشتبا•
و(ابهامکمترینبادایره)دایرویمقاعیدوباره
.یابندمیبیضیسپس

خطکیدوبارهپرتومقاعشویمدورترهمبازاگر•
حهصفدروداردنامثانویهتصویرکهشدخواهد
نامیدهعرضیکانونوداردقرارالنهارینصف
.میشود

انویهثتصویرخطبرعمودهموارهاولیهتصویرخط•
.بودخواهد
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تصویر در کانون

ازکانونتصویر خارج 

عدسی بدون ابیراهی

یسمعدسی دارای ابیراهی آستیگمات

هاریالنتصویر در کانون نصف  تصویر در کانون عرضی

انونتصویر در محلی بین دو ک
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ماتیسمآستیگابیراهیدارایتصویر
ابهامکمترینبادایرهمحلدر

انحنای میدان

مربوط به ابیراهی انحنای میدان

فتهگهایابیراهیازیکهیچکهکنیمفرضراسیستمیاگر•
بینسییبهیکتناظربنابراین.باکدنداکتهراحالبهتاکده
.داردوجودتصویروکئسطوحنقاط

یک وروبهپیرامحوریناحیهدرتنهاای فحهکئیک•
.کودمیتصویر فحه

سط یک ورتیبهراای فحهکئیکتصویرروبروکسل•
فیمنعدسییکراعدسیاگر.استکردهتصویرمقعرکروی
.کودمیمحدبتصویر فحهکنیماختیار

منفیومثبتهایعدسیمناسبترکیبباتوانمیلذا•
کردحذفرامیدانانحنایابیراهی

درکودیمتشسیلپیرامحوریتصویر فحهنزدیکمسط پردهیکرویکهتصویری
بهرتصویمرکزیقسمتاستمشخصکههمانطور.استمشادهقابلتصویرچپسمت
.نیستکانونیتصویراطرافواستکدهکانونیخوبی

ایهلبهکهکودمیمشاهدهوایمبردهعدسیسمتبهراتصویرپردهراستسمتدر
اندکدهکانونیتصویر
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واپیچشمربوط به ابیراهی 

(واپیچش)اعوجاج

اعوجاج منفی                اعوجاج مثبت           بدون اعوجاج
(بالشی(                        )بشکه ای)

ازشئاصلهفبهعرضیبزرگنماییوابستگیاعوجاجمنشا•
.استمحور

کلکلشتغییرصورتبههاابیراهیسایرنبوددراعواج•
امالکهابخشتمامچندهرکند،میپیدانمودتصویر
.هستندکانونیوواضح

مرکزازچههرکهدهدمیرخهنگامیمثبتاعوجاج•
تصویررتصوایندرشودبیشتربزرگنماییشویمدورتر

و(باالوسطشکل)شودمیکشیدهبیرونسمتبه
.داردنامبالشیاعوجاج

رخیهنگاممنفیاعوجاج.منفیابیراهیبرایبرعکس•
مترکبزرگنماییشویمدورترمرکزازچههرکهدهدمی

یمکشیدهدرونسمتبهتصویرصورتایندرشود
.داردنامایبشکهاعوجاجو(باالراستشکل)شود

فقط.ندکمیایجاداعوجاجاپتیسیسیستمازبعدوقبلبندوجود
.استثناستیکداردقرارعدسیدرونبندروزنهکهحالتیدر

کزمرکهاستاعوجاجبدون ورتیدرنازکعدسیسیستمیک
.باکدمنطبقآنبندروزنهمرکزبرآناپتیسی

زیرااستاعوجاجابیراهیبدونتقریباوسطکسلزیرتصاویردر
.استمنطبقبندروزنهمرکزبانازکعدسیمرکز
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ضریبهچهروشودمیکمترشکستضریبشودبیشترموجطولچههر•ابیراهی رنگی
کانونراینبناب.شدخواهدبزرگترکانونفوقراباهطبقکمترشکست

.قرمزنورتااستترنزدیکعدسیبهآبینوربرای
مثال)انسیفرکگسترهیکبهمربوطکانونینقاهدوبینمحوریفاصله•

.گویندA.CA(طولی)محوریرنگیابیراهیرا(قرمزتاآبی
صویرتیکرنگتکغیرنورباعدسییکتوسطشدهایجادتصویر•

.استدورآنرنگیایهالهباحقیق
ومزقرسمتبهتصویرهالهشودنزدیکعدسیبهمشاهدهصفحهاگر•

آبیسمتبهتصویرهالهشوددورعدسیازمشاهدهصفحهاگرونارنجی
.گرایدمیبنفشو

ومثبتعدسییکترکیببا
توانمیمنفیعدسییک

کردحذفرارنگیابیراهی


