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 ضشایط اساس تش دٍستیي ٍ کٌذ اًتخاب سا دلخَاُ ضاتش سشػت تَاًذ هی ػکاس حالت، ایي دس. است ػکاسی دٍستیي تٌظین دس حالت یک ًام ضاتش قذم

 سا سشیغ حشکات تاال ضاتش سشػت یک. داسد کاستشد حشکت اص ػکاسی کٌتشل تشای ضاتش سشػت تقذم. کٌذ هی تٌظین سا دیافشاگن خَدکاس، صَست تِ ًَسی

 ّا آى داًستي کِ داسد ٍخَد هفاّیوی ػکاسی دس ضَد ثثت هحَ صَست تِ هتحشک خسن یک کِ ضَد هی تاػث آّستِ ضاتش سشػت ٍ کٌذ، هی ساکي

 ػٌَاى تِ. است دٍستیي ضاتش سشػت هفاّین ایي اص یکی.است الضاهی کٌٌذ ثثت خَتی ّایی ػکس خَاٌّذ هی کِ ّایی آى ٍ حیطِ ایي ػالقوٌذاى تشای

 دس ضاتش تقذم حالت ٍ ضاتش سشػت تا آضٌایی ضَد هی هتحشک ّای سَطُ ضاهل کِ ٍسصضی ٍقایغ اص ػکاسی یا آتطاس یک اص ػکاسی تشای هثال

 .کٌذ هی ایفا خَب تصَیش یک ثثت دس سا اصلی ًقص دیدیتال ّای دٍستیي

 

 دس) سٌسَس یا( آًالَگ ػکاسی دس) فیلن کِ است صهاًی هذت یا ضاتش تَدى تاص صهاى هذت هؼٌای تِ( Shutter Speed) ضاتش سشػت ػکاسی، دس

 دس کوتشی صهاى هذت سٌسَس یا فیلن ،(ضَد تستِ ٍ تاص تش سشیغ ضاتش) تاضذ تیطتش ضاتش سشػت چِ ّش. گیشد هی قشاس ًَس هؼشض دس( دیدیتال ػکاسی

 ثاًیِ حسة تش ضاتش سشػت. گیشد هی قشاس استفادُ هَسد ًَس کن ّای هحیط دس هؼوَالً کن ضاتش سشػت هثال ػٌَاى تِ. تالؼکس ٍ تَد خَاّذ ًَس هؼشض

 ًَع تِ تستِ کِ ّستٌذ اًتخاب قاتل … ٍ ثاًیِ 20 ثاًیِ، یک ٍ … ثاًیِ، 1/500 ثاًیِ، 1/1000 هاًٌذ هقادیشی هثال ػٌَاى تِ. ضَد هی گیشی اًذاصُ

 اص. ضَد هی تستِ ٍ تاص تش سشیغ ضاتش ضَد، اًتخاب ثاًیِ 1/1000 هاًٌذ کوتشی صهاى هذت چِ ّش کِ است طثیؼی. کٌذ هی تغییش هحذٍدُ ایي دٍستیي

 Freeze اصطالح دس ًظش هَسد سَطُ تشتیة تذیي. کشد استفادُ ٍسصضی ّای سَطُ هثالً صیاد تحشک تا ّای سَطُ اص ػکاسی تشای تَاى هی تٌظین ًَع ایي

 ّای سشػت دس تشداسی ػکس تشای کِ تاضیذ داضتِ تخاطش تایذ الثتِ. ضَد هی هتحشک سَطُ ضذى تلَس تاػث ضاتش کن سشػت هقاتل دس. ضَد هی( ثاتت)

 دیافشاگن گطَدگی هیضاى ضاتش، سشػت تش ػالٍُ کِ داضت تَخِ تایذ الثتِ. کٌیذ استفادُ پایِ سِ اص تایذ ػکس کل ضذى هحَ اص خلَگیشی تشای پاییي،

 اص سا ضاتش سشػت اگش هثال ػٌَاى تِ. داسد ًقص ػکس، ًَس هیضاى ٍ سٌسَس یا فیلن تِ سسیذُ ًَس هیضاى دس ًیض ایضٍ سشػت یا حساسیت هیضاى ٍ دٍستیي

 گطَدگی هیضاى تَاًیذ هی کوثَد، ایي خثشاى تشای. ایذ کشدُ ًصف سا سٌسَس یا فیلن تِ سسیذُ ًَس هیضاى ٍاقغ دس دّیذ، تغییش ثاًیِ 1/250 تِ 1/125

 .کٌیذ استفادُ تش سشیغ ایضٍ اص یا دّیذ افضایص سا دیافشاگن

 آب خشیاى ثاًیِ چْاس ضاتش سشػت دس کِ حالیست دس ایي. ّستٌذ تطخیص قاتل آب قطشات 1/125 سشػت دس کٌیذ هی هطاّذُ تصَیش دس کِ طَس ّواى

 .است ضذُ هحَ کاهال

 

 ایزو و دیافراگم شاتر، سرعت رابطه
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 اصطالح تِ ٍ ضذُ تاسیک تصَیش تشسذ، سٌسَس تِ کن ًَس اگش. ضَد ثثت دسستی تِ تصَیش تا تشسذ دٍستیي سٌسَس تِ کافی ًَس تایذ ػکس، یک ثثت تشای

 اٍُس اصطالح تِ یا ٍ سَصد هی ػکس ّا قذیوی قَل تِ ٍ ضَد هی سفیذ کاهالً کِ آًدایی تا ضذُ سٍضي تصَیش تاضذ، صیاد ًَس اگش ٍ ضَد هی پَص اکس آًذِس

 .داسد ٍخَد آیتن چٌذ کٌذ دسیافت سٌسَس تایذ کِ ًَسی هیضاى کٌتشل تشای. ضَد هی پَص اکس

 

 ایي تٌظین ٍظیفِ. تتاتاًین ًَس ثاًیِ دٍم یک یا ثاًیِ 2 سٌسَس تِ هثالً. کٌذ دسیافت سا ًَس سٌسَس کِ دّین هی اخاصُ کِ است صهاًی هذت ها آیتن ٍلیيا

 تٌظین ثاًیِ اساس تش ضاتش سشػت.( است ضذُ دادُ خَدش تخص دس ضاتش هَسد دس اختصاصی تَضیحات. )است ضاتش سشػت ػْذُ تِ دٍستیي دس صهاى

 15 ػذد اص 16 خای ایٌکِ ،15 ٍ 8 ،4 ضَد هی تؼذی ػذد دّین، قشاس هشخغ سا ثاًیِ دٍ اگش یؼٌی است؛ دٍ ػذد اص هضشتی حذٍداً آى، هقذاس ٍ ضَد هی

 .آیذ هی دست تِ صیش اػذاد کٌین تقسین 2 تش سا هثٌا ثاًیِ 2 اگش ٍ است؛ هقادیش ایي تا کاس سَْلت دلیل تِ ضذُ، استفادُ

 2، 1، 2/1، 4/1، 8/1، 15/1، 30/1، 60/1، 125/1، 250/1، 500/1 ٍ. ... 

 چشخص حال دس پٌکِ یک کٌیذ فکش. کٌین توام گًَِ ایي سا اٍل آیتن فقط. سٌسَس تِ تاتاًذى ًَس ثاًیِ پاًصذم یک یؼٌی 500/1 تیطتش تَضیح تشای 

 ًخَاّیذ سا پٌکِ ّای پشٍاًِ حشکت ضوا حتواً است، هحذٍد تسیاس پٌکِ تِ ضوا دیذى صهاى چَى. کٌیذ هی تواضا سا آى ثاًیِ ّضاسم یک دس ضوا ٍ است

 خای تِ تا تاضیذ داضتِ فشصت اگش اها سسٌذ هی ًظش تِ ایستادُ صَست تِ ٍ داضت ًخَاٌّذ هکاًی تغییش پٌکِ ّای پشٍاًِ ثاًیِ، ّضاسم یک دس صیشا دیذ،

 تاال، ّای سشػت دس تَضیح، ایي تا. است حشکت ٍ چشخص حال دس پٌکِ ّای پشٍاًِ کِ دسهیاتیذ حتواً کٌیذ، ًگاُ پٌکِ تِ ثاًیِ 1 ثاًیِ، ّضاسم یک

 پٌح هثل پاییي سشػت دس ٍ سسٌذ هی ًظش تِ فشیض اصطالح تِ یا ٍ ثاتت صَست تِ ٍ داضت خَاٌّذ کشدى حشکت فشصت اخسام ثاًیِ، دٍّضاسم هثال ػٌَاى تِ

 20/1 اص ضاتش سشػت تغییش تا کٌین رکش تایذ آخش دس. ضذ خَاّذ ثثت تصَیش دس حشکت ایي ٍ داسًذ کشدى حشکت فشصت ساحتی تِ هتحشک، اخسام ثاًیِ،

 دٍ ضؼاع تِ گشد پٌدشُ یک اص کِ ًَسی هقذاس کٌیذ فکش. کٌذ ػثَس آى اص تایذ ًَس کِ است ای دسیچِ ها تؼذی آیتن .ضَد هی تشاتش دٍ ًَس هقذاس ،10/1 تِ

 تگَیین کِ دّذ ًوی هؼٌی ًثاضذ، هْن دسیچِ ایي هقذاس اگش. است هتفاٍت کٌذ هی ػثَس سیض سٍصًِ یک اص کِ ًَسی هقذاس تا چقذس کٌذ، هی ػثَس هتش

 دٍ هذت دس ػثَسی ًَس هقذاس اص تش هتفاٍت تسیاس کٌذ هی ػثَس هتشی 2 پٌدشُ اص ثاًیِ دٍ هذت دس کِ ًَسی هقذاس صیشا است، ثاًیِ دٍ ًَسدّی صهاى هذت

 ّا سٍصًِ ایي ػذد. ضًَذ هی ضٌاختِ اپشیچش یا دیافشاگن تاًام ٍ اًذ ضذُ استاًذاسدساصی ّا دسیچِ ایي ّن دٍستیي تشای. سیضاست سٍصًِ یک اص ًَس ثاًیِ

 ... .ٍ 32 ،22 ،16 ،11 ،8 ،5.6 ،4 ،2.8 ،2 ،1.4: کٌذ هی تغییش صیش صَست تِ آًْا هقذاس یؼٌی ّستٌذ؛ چْاسدّن، ٍ یک یا دٍ سادیکال اص هضشتی

 سفتِ هشتَطِ تخص تِ تایذ ضَیذ آضٌا دیافشاگن اػذاد هحاسثِ ًحَُ تا کاهل داسیذ دٍست اگش تگَین تایذ هؼٌاست، چِ تِ 32 ػذد ایي کٌیذ سؤال اگش اها

 ساتطِ هخشج دس دسیچِ اًذاصُ کِ ّستٌذ سیاضی تٌاسة یک خَاب اػذاد ایي کِ تذاًیذ قذس ّویي صَست ایي غیش دس کٌیذ هطالؼِ سا دیافشاگن هفَْم ٍ

 تسیاس 1.4 دیافشاگن دس دسیچِ تَضیح، ایي تا پس. ضَد هی تش کَچک دیافشاگن ػذد تاضذ، تش تضسگ دسیچِ اًذاصُ چِ ّش اگش ّویي خاطش تِ داسد؛ قشاس

 تاضذ، گطادتش دسیچِ ّشچِ یؼٌی داسد، هؼکَس ساتطِ دسیچِ اًذاصُ تا دیافشاگن ّای اًذاصُ دیگش، صیثاى تِ. است 32 دیافشاگن دس دسیچِ اًذاصُ اص تش تضسگ

 سا خَد ّای چطن کٌیذ سؼی خاًثی، تَضیح یک تَضیح اها ٍ ضَد؛ هی سیضتش دسیچِ هقذاس ضَد، تش تضسگ دیافشاگن چِ ّش ٍ است تش کَچک دیافشاگن ػذد

 دقت تا اخسام دیذى تشای ٍ هسائل تِ کشدى دقت هَقغ دس داسًذ، ضؼیفی ّای چطن کِ کساًی تاضیذ دیذُ اگش! ضَیذ خثشُ اطشاف تِ ٍ کٌیذ تٌگ

 سیض سَساخ یک تْتش، فْن تشای. ضَد هی تیطتش تصَیش ٍضَح چطن کشدى تٌگ تا کِ است ایي اهش ایي دلیل. کٌیذ هی تٌگ ساکوی خَد ّای چطن تیطتش،

 ضذى سیضتش تا. است ّویي ّن دیافشاگن کاسکشد. دیذ خَاّیذ تْتش سا اضیا تیٌیذ هی تٌگشیذ، اطشاف تِ کاغز پطت اص ٍ کٌیذ ایداد کاغزی سٍی تش

 .تثیٌین ٍاضح ػکس دس تَاًین هی سا تیطتشی اخسام دیافشاگن،

 .ضَد هی ًصف ٍسٍدی ًَس هقذاس 32 تِ 16 اص دیافشاگن تغییش تا کِ کٌین رکش تایذ آخش دس
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 کاّص استاج سِ سا ًَس هقذاس کِ است هؼٌی ایي تِ تثٌذ استاج سِ هیگَیٌذ اگش ٍ است ضذُ تشداضت ًَس دسیچِ ٍ دیافشاگن اص استاج تستي ٍ کشدى تاص

 .دّیذ


