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 اس یکی. اعت الشاهی کٌٌذ ثثت خَتی ّایی ػکظ خَاٌّذ هی کِ ّایی آى ٍ حیطِ ایي ػالقوٌذاى تزای ّا آى داًغتي کِ دارد ٍجَد هفاّیوی ػکاعی در

 آؽٌایی ؽَد هی هتحزک ّای عَصُ ؽاهل کِ ٍرسؽی ٍقایغ اس ػکاعی یا آتؾار یک اس ػکاعی تزای هثال ػٌَاى تِ. اعت دٍرتیي ؽاتز عزػت هفاّین ایي

 . کٌذ هی ایفا خَب تصَیز یک ثثت در را اصلی ًقؼ دیجیتال ّای دٍرتیي در ؽاتز تقذم حالت ٍ ؽاتز عزػت تا

 

 در) عٌغَر یا( آًالَگ ػکاعی در) فیلن کِ اعت سهاًی هذت یا ؽاتز تَدى تاس سهاى هذت هؼٌای تِ( Shutter Speed) ؽاتز عزػت ػکاعی، در

 در کوتزی سهاى هذت عٌغَر یا فیلن ،(ؽَد تغتِ ٍ تاس تز عزیغ ؽاتز) تاؽذ تیؾتز ؽاتز عزػت چِ ّز. گیزد هی قزار ًَر هؼزض در( دیجیتال ػکاعی

 ثاًیِ حغة تز ؽاتز عزػت. گیزد هی قزار اعتفادُ هَرد ًَر کن ّای هحیط در هؼوَالً کن ؽاتز عزػت هثال ػٌَاى تِ. تالؼکظ ٍ تَد خَاّذ ًَر هؼزض

 ًَع تِ تغتِ کِ ّغتٌذ اًتخاب قاتل … ٍ ثاًیِ 20 ثاًیِ، یک ٍ … ثاًیِ، 1/500 ثاًیِ، 1/1000 هاًٌذ هقادیزی هثال ػٌَاى تِ. ؽَد هی گیزی اًذاسُ

 اس. ؽَد هی تغتِ ٍ تاس تز عزیغ ؽاتز ؽَد، اًتخاب ثاًیِ 1/1000 هاًٌذ کوتزی سهاى هذت چِ ّز کِ اعت طثیؼی. کٌذ هی تغییز هحذٍدُ ایي دٍرتیي

 Freeze اصطالح در ًظز هَرد عَصُ تزتیة تذیي. کزد اعتفادُ ٍرسؽی ّای عَصُ هثالً سیاد تحزک تا ّای عَصُ اس ػکاعی تزای تَاى هی تٌظین ًَع ایي

 ّای عزػت در تزداری ػکظ تزای کِ تاؽیذ داؽتِ تخاطز تایذ الثتِ. ؽَد هی هتحزک عَصُ ؽذى تلَر تاػث ؽاتز کن عزػت هقاتل در. ؽَد هی( ثاتت)

 دیافزاگن گؾَدگی هیشاى ؽاتز، عزػت تز ػالٍُ کِ داؽت تَجِ تایذ الثتِ. کٌیذ اعتفادُ پایِ عِ اس تایذ ػکظ کل ؽذى هحَ اس جلَگیزی تزای پاییي،

 اس را ؽاتز عزػت اگز هثال ػٌَاى تِ. دارد ًقؼ ػکظ، ًَر هیشاى ٍ عٌغَر یا فیلن تِ رعیذُ ًَر هیشاى در ًیش ایشٍ عزػت یا حغاعیت هیشاى ٍ دٍرتیي

 گؾَدگی هیشاى تَاًیذ هی کوثَد، ایي جثزاى تزای. ایذ کزدُ ًصف را عٌغَر یا فیلن تِ رعیذُ ًَر هیشاى ٍاقغ در دّیذ، تغییز ثاًیِ 1/250 تِ 1/125

. ّغتٌذ تؾخیص قاتل آب قطزات 1/۰00 عزػت در کٌیذ هی هؾاّذُ تصَیز در کِ طَر ّواى .کٌیذ اعتفادُ تز عزیغ ایشٍ اس یا دّیذ افشایؼ را دیافزاگن

 .اعت ؽذُ هحَ کاهال آب جزیاى ثاًیِ یک ؽاتز عزػت در کِ حالیغت در ایي

 : باشیم داشته شاتر انواع بر مروری نیست بد

 ای تیغِ ؽاتز

 صفحاتی یا تیغِ عزی یک اس ؽاتزّا ایي. دارد قزار تشرگ قطغ ّای دٍرتیي ّوِ در ٍ هتَعط قطغ ّای دٍرتیي اس تغیاری لٌش درٍى ای تیغِ ؽاتزّای

 .هاًٌذ هی تاس کاهال ؽذُ تٌظین سهاى هذت تزای ّا تیغِ کٌذ هی ػول ؽاتز ٍقتی. اعت ؽذُ تؾکیل اًذ گزفتِ قزار ّن رٍی تز کِ

 کاًًَی ؽاتز

 ایي(. ؽذُ فَکَط تصَیز کِ جایی)  اعت گزفتِ قزار( فیلن) تصَیز جلَی در درعت دٍرتیي تذًِ درٍى پیذاعت ًاهؼ اس کِ ّواًطَر کاًًَی ؽاتز یک

 تِ تَاًذ هی عیغتن ایي. اعت رفتِ کار تِ هتَعط قطغ ّای دٍرتیي اس کوی تؼذاد ٍ( slr) هیلیوتزی 35 ّای دٍرتیي در ای گغتزدُ طَر تِ عیغتن

 تاس کاهال اٍل پزدُ ایٌکِ اس قثل دٍم پزدُ ؽَد، هی اعتفادُ تاال ؽاتز عزػت ٍقتی. تاؽذ ؽذُ ٍصل تٌذد هی را ؽاتز دریچِ دیگزی ٍ تاس یکی کِ پزدُ دٍ

 عزػت تا ّای فلؼ اس اعتفادُ ٍیضگی، ایي. کٌذ هی حزکت تصَیز صفحِ رٍی تز تاریکی ؽکاف تاال ؽاتز عزػت در. کٌذ هی ؽذى تغتِ تِ ؽزٍع ؽَد

 .ؽَد هی اکغپَس تصَیز اس قغوتی تٌْا ؽَد اعتفادُ تاال ؽاتز عزػت تا فلؼ اگز. کٌذ هی هوکي غیز را تاال

 ای تیغه شاترهای به نسبت کانونی شاترهای فایده

 1000/1 اس تاالتز ؽاتز عزػت
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 .ّغتٌذ تز ارساى ؽَد ًوی تزدُ کار تِ آًْا درٍى ؽاتز ایٌکِ خاطز تِ لٌشّا

 هؾکالت

 هحذٍد عیٌکزًٍیشاعیَى عزػت

 ( ؽاتز عزػت)  ؽاتز سهاى

 هثل ّن ؽاتز اػذاد. ؽَد کَتاّتز تایذ ًَردّی سهاى تاؽذ، تیؾتز ٍرٍدی ًَر ٍ تاستز دیافزاگن ّزچِ یؼٌی. دارد دیافزاگن اًذاسُ تا ػکظ ًغثت ؽاتز سهاى

 1:  ؽکل ایي تِ. ؽَد هی کوتز ًَردّی ؽًَذ هی تشرگتز ّزچِ پظ. اعت ثاًیِ یک آى صَرت کِ ّغتٌذ کغزی هخزج ٍاقغ در ٍ اعتاًذارد دیافزاگن

 .تاؽٌذ داؽتِ ّن را تیٌاتیٌی اػذاد اعت هوکي هختلف ّای دٍرتیي الثت4000ِ تا 1000 – 500 – 250 – 125 – 60 – 30 – 15 – ۰ – 4 – 2 –

 هی تاس ؽاتز دکوِ فؾار تا ٍضؼیت ایي در B اختصاراً یا Bulb ًام تِ تاؽذ داؽتِ ّن دیگز ٍضؼیت یک اعت هوکي ؽوا دٍرتیي اػذاد، ایي تز ػالٍُ

 ٍ کزدُ تاس را ؽاتز ػکاط :ایي هثل اعت، تزق ٍ رػذ هثالً اس ػکغثزداری هٌاعة ٍضؼیت ایي. هاًذ هی تاس تشًیذ را ؽاتز دکوِ دٍتارُ کِ سهاًی تا ٍ ؽَد

. دارد ؽوا عَصُ ًَع تا هغتقیوی راتطِ ؽاتز .گفت خَاّن تؼذّا کِ دارد لن کوی ٍضؼیت ایي اس اعتفادُ الثتِ. تشًذ تزق چٌذتار آعواى تا هاًذُ هٌتظز

 حتواٌ کِ تَى سادُ خَاّز اس ػکاعی تزای اها. اعت کافی(  ثاًیِ ؽصتن یک) 60 عزػت. ًذاریذ تاالیی عزػت تِ ًیاس گیزیذ هی ػکظ خاًن ػوِ اس اگز

 کِ فْواًیذ هی دٍرتیي تِ. دّیذ هی قزار Tv ٍضؼیت در را دٍرتیي ٍقتی.کٌن ًوی تَصیِ رٍ 250 اس کوتز ؽِ ًوی تٌذ جا یک ٍ رفتِ خَدتَى تِ ّن

 ٍ هَقؼیت تِ تغتِ کِ ؽواییذ ایي حاال ٍ کٌذ هی ًؾیٌی ػقة ؽوا دعتیار حذ تا دٍرتیي پظ. کٌیذ تؼییي را ػکاعی عزػت خَدتاى خَاّیذ هی

 کارتزد اس کلیاتی فقط ایٌجا کزد خَاّین صحثت تیؾتز ػولی ػکاعی در تؼذاً ّا هَقؼیت ایي هَرد در. کٌیذ هی تؼییي رٍ ػکاعی عزػت ّذفتَى

 ٍ چیش ّن آى در کِ ػکغی. تاؽیذ داؽتِ تخَاّیذ ػکظ جَر دٍ اعت هوکي گیزیذ هی ػکظ اعکی هغاتقِ یک اس اگز هثالً. گَین هی را عزػت تؼییي

 :ایي هثل ثاتتٌذ کظ ّوِ

 1000 هثالً کٌیذ هی اعتفادُ تاال عزػت اس ػکظ ایي تزای

 :ایي هثل تذّیذ ًؾاى را عَصُ حزکت خَاّیذ هی ایٌکِ یا

 (تاؽیذ داؽتِ توزیي کوی تایذ الثتِ. )دّیذ هی حزکت عَصُ ّوزاُ را دٍرتیي ٍ 60 هثالً کٌیذ هی اعتفادُ پاییٌتز عزػت اس حالت ایي در

 :تذّیذ ًؾاى را آب حزکت ًزهی خَاّیذ هی طثیؼت در ٍقتی هثالٌ یا

 .آٍریذ هی پاییي 15 حذ در را عزػت ّن حالت ایي در

 .کٌیذ اعتفادُ پایِ عِ اس حتواً 30 اس پاییٌتز ٍ تزجیحاً 60 اس پاییٌتز ّای عزػت تزای. تگذرین ٍ تذّن ّن تَضیح یک

 :بندی جمع

 :اس اًذ ػثارت ؽاتز ّای عزػت

30'' ,15'' ,۰'' ,4'' ,2'' ,1'' ,1/2 ,1/4 ,1/۰ ,1/5 ,1/30 ,1/60 ,1/125 ,1/250 ,1/500 … 

 قزار ؽاتز تقذم: TV رٍی تز را دٍرتیي هذ تایذ اتتذا ؽاتز عزػت یا ًَردّی عزػت تٌظین تزای کٌین، اعتفادُ عزیغ تٌظین اس ًخَاّین صَرتیکِ در

 ػذد کٌار در تیک دٍ ؽَد هی ًشدیک تیؾتز یا ثاًیِ یک تِ ؽاتز عزػت ٍقتی. کٌین تٌظین را عزػت اصلی چزخاى دکوِ چزخاًذى تا عپظ ٍ تذّین

 الکتزًٍیکی حغگزّای یا( دیجیتالی غیز ّای دٍرتیي در) ػکاعی فیلن رٍی ًَر ٍ اعت تاس دٍرتیي ؽاتز کِ عت سهاًی فاصلِ ًَردّی سهاى .ؽَد هی دیذُ

 اعتفادُ کوتز ًَردّی سهاى اس هتحزک اؽیاء اس تزداری ػکظ در. اعت تیؾتز ًَردّی سهاى کن ًَر در اغلة. کٌذ هی اثز( دیجیتالی ّای دٍرتیي در)

 1/60 اس کوتز در دٍرتیي ؽاتز کِ سهاًی. اعت ثاًیِ( 1/۰000) ّشارم ّؾت یک هثال ػٌَاى تِ. ؽَد هی عٌجیذُ ثاًیِ حغة تز ًَردّی سهاى. ؽَد هی

 1/500 تاالی ؽاتز. کٌذ هی ثثت را تصَیز طَالًی ًَردّی تا دٍرتیي حالت ایي در. ؽَد هی ًاهیذُ طَالًی یا کٌذ ؽاتز اصطالحاً ؽَد هی تغتِ ثاًیِ

 Freeze اصطالح تِ ػکظ ؽَد تغتِ ٍ تاس تاالیی تغیار عزػت تا دریچِ ایي کِ ؽَد تٌظین دٍرتیي طَری اگز. ؽَد هی ًاهیذُ عزیغ ؽاتز عزػت ثاًیِ،
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 اس اعتفادُ .ؽَد ًوی ثثت تصَیز در تحزک ایي کِ تاالعت ایٌقذر ؽاتز ؽذى تغتِ ٍ تاس عزػت تاؽذ هتحزک ػکاعی هَضَع اگز یؼٌی. ؽَد هی

 تکاى هثالً عَصُ، حزکت ٌّگام در آهذُ تَجَد ؽذگی هحَ اس تَاًٌذ هی تلکِ دٌّذ هی کاّؼ را دٍرتیي ّای لزسُ ریغک تٌْا ًِ ؽاتز تاالتز ّای عزػت

 اػذاد تا) دیافزاگن سیاد ّای گؾَدگی یا تَدى تاس اس ًتَاًیذ کِ ؽَد هی تاػث کار ایي الثتِ ًوایٌذ جلَگیزی ّن تاد، یا ًغین ٍسػ اثز در ّا گل خَردى

 .کٌیذ اعتفادُ( ؽَد هی دادُ ًوایؼ کَچکتز

 

 

 

 


