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دوربین کرین camera crane
دٍربیي کزیي ضاهل یک باسٍی بلٌذ است کِ رٍی ستَى ٍسط آى سکَی چزخذار ٍصل هی باضذ ٍ بِ دٍربیي اجاسُ هی دّذ در سز دیگز باسٍ ٍ رٍی
بلٌذی قزار بگیزد ٍ اس سهیي بِ ارتفاع حذاقل  2هتزی بزسذ کزیي بیطتز بزای فیلن بزداری اس صحٌِ ّا است کزیي(  ) craneکلوِ ایست اًگلیسی بِ
هعٌی جزثقیل یا باالبز اها کزیي دٍربیي (ٍ )camera craneسیلِ ایست ضبیِ االکلٌگ با ایي تفاٍت کِ یک طزف آى بشرگ ٍ طزف دیگز آى
کَچک است کِ دٍربیي در اًتْای طزف باسٍی بشرگ آى قزار هیگیزد ٍ در ًتیجِ بزای ایجاد تعادل در طزف باسٍی کَچک آى بِ هیشاى السم ٍسًِ قزار
هیذٌّذ تا بِ حالت تعادل قزار گیزد ٍ .قتی در حالت تعادل قزار گزفت دیگز بِ راحتی هیتَاى اس اًتْای باسٍی کَچک دٍربیي را ّذایت کزد.چٌذیي ًَع
کزیي ٍجَد داردهثال ًَع هکاًیکی سادُ  ,بزقی (کٌتزلی) ٍ ًَع ّیذرٍلیکی کزیي دٍربیي یکی اس تجْیشاتی است کِ تا حذ سیادی در ساخت فیلوْای
ّالیٍَدی بصَرت چطوگیز کوک هیکٌذ .کزیي دٍربیي یک ٍسیلِ هکاًیکی است کِ بِ فیلوساساى اجاسُ هیذّذ تا اس ًگاّی هتفاٍت ٍ اس باال اس
باسیگزاى تصَیزبزداری ضَدًَ .عی کزیي ٍجَد دارد کِ تصَیز بزدار هی تَاًذ در اًتْای باسٍی بشرگ آى قزار گیزد ٍ دستیار اٍ در پاییي اٍ را بِ سوت
دلخَاُ ّذایت کٌذ اها ایي ًَع کزیي ّا دارای هعایبی ًیش هی باضذ هثال گزاى بَدى ٍ ًیاس بِ دٍ ًفز بزای ّذایت کزیي .اهزٍسُ  ،با پیطزفت تَسعِ في
آٍری  ،کزیي ّای دٍربیي طَری ساختِ هی ضًَذ کِ تٌْا دٍربیي رٍی آى سَار هی ضَد ٍ فزد اس پاییي آى را کٌتزل هی کٌذ چِ بصَرت دستی ٍ
چِ بصَرت کٌتزل اس راُ دٍر کِ اهزٍسُ ّشیٌِ کزیي دٍربیي بِ ضکل چطوگیزی کاّص یافتِ ٍ ساخت کزیي دٍربیي بِ راحتی حتی بزای فیلوساساى
آهاتَر ًیش اهکاى پذیز است .اًتْای کزیي دٍربیي کِ در آى دٍربیي قزار هیگیزد "سز کزیي" ًاهیذُ هی ضَد .سز کزیي با یک کابل کالچ بسیار صاف ٍ
یا با استفادُ اس جَی استیک ّای دیجیتالی پیطزفتِ ّذایت هی ضَد
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