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 ( Steadicam)  استدیکن

 

 هی کاز دست زٍی دٍزبیي با کِ ًواّایی دز تا دّد هی اجاشُ بسداز فیلن بِ ٍ گسفتِ قساز استفادُ هَزد بسیاز اخیس ّای سال دز کِ ای ٍسیلِ تجازی ًام

 ٍ گیسد هی قساز بسداز فیلن پطت ٍ سیٌِ زٍی ٍ ضَد هی هتصل کوسبٌد بِ کِ است ای پایِ ، استدیکن. دازد ًگِ ثابت ًسبتا ٍضؼیتی دز زا دٍزبیي ، کٌد

 .بپسداشد خَد کاز بِ سَْلت با تا دّد هی اجاشُ بسداز فیلن بِ

 کند هی کار چگونه کن استدی

 steady cam 1  ضدُ تطکیل اصلی قسوت  سِ اش-iso-elastic arm 2   ازتجایی باشٍی-sled ُ3    لَاشم ٍ دٍزبیي ًگْدازًد- vest ِجلیق  . 

 

 ضَد هی هتصل جلیقِ بِ ّن ازتجایی باشٍی طسف یک  ٍ است بدى زٍی ٍسایل ٍشى تقسین اش ٍظیفِ کِ ضَد هی پَضیدُ بسداز فیلن تَسط  جلیقِ  

 ّای ضسبِ ٍ ّا تکاى حرف باػث خَد بٌدی فٌس سیستن تَسط ، ٍسایل ٍ دٍزبیي ٍشى کسدى خٌثی با کِ است کَچک باشٍی دٍ دازای ازتجایی باشٍی

 زا sled باالی قسوت ّن بسداز تصَیس ٍ  ضَد هی کطیدُ پاییي ًگْدازًدُ هیلِ( sled) تَسط هدام ازتجایی باشٍی دیگس ػبازت ٍبِ ضَد هی دٍزبیي

 طسفی دز باشٍ است بدى اش بیطتس sled شٍز چَى پس است باشٍ زٍی بسداز تصَیس بدى قدزت اش بیطتس باشٍ زٍی sled قدزت ًتیجِ دز است داضتِ ًگِ

 هتَجِ کِ طَز ّواى کٌد هی ایفا زا گیس ضسبِ ًقص حقیقت ٍدز هیسٍد پاییي ٍ باال ضدُ بستِ بدى بِ کِ طسفی ٍ هاًد هی ثابت ضدُ بستِ sled کِ

 هاًیتَز ، کٌتسل دستِ ّوچٌیي ٍ است آى تؼادل حفظ ٍ دٍزبیي داضتي ًگِ ثابت آى ٍظیفِ کِ  است هتصل seld بِ ازتجایی باشٍی دیگس طسف ضدید

 ٍ چسخص تَاى ٍ دازد هی ًگِ زا sled دست یک با بسداز تصَیس . ضَد هی ًصب( ًگْدازًدُ هیلِ) sled زٍی دٍزبیي خَد البتِ ٍ گطتاٍز ٍ ،باطسی

 دز هاًیتَز ٍ باطسی ٍ است ّواٌّگ ّا دٍزبیي بیطتس با است sled دستِ زٍی کِ دٍزبیي هسکصی کٌتسل قسوت آٍزد هی دست بِ زٍ دٍزبیي تیلت

 بسای زٍ هاًیتَز ٍ باطسی ٍ دٍزبیي جاّای تَاًد هی بسداز تصَیس ّوچٌیي است ضدُ ًصب باال دز دٍزبیي ٍ ضدُ ٍصل sled پاییي دز ّا هدل اکثس

 اش بسداضت بسای sled pole ًاحیِ اش sled کسدى کَتاُ ٍ کسدى دزاش بَسیلِ هیطِ زٍ دٍزبیي ّوچٌیي کٌد ػَض باّن  اًگل لَ شاٍیِ اش بسداضت

 .بسد باال اًگل ّای شٍایای
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 : sled کرد کار هکانیسم

 هیلِ اگس حال  جاست ّواى جسن آى ثقل ًقطِ کسد بلٌد شهیي اش اًگطت یک با زا جسوی بتَاى کِ جایی ّس است ثقل ًقطِ یک دازای جسوی ّس 

 توایل هیلِ دّین تکاى زاست ٍ چپ طسف بِ زا هیلِ قدز چِ ّس باضد ضدُ ٍصل ای گیسُ بِ ثقل ًقطِ زٍی دزست گسفتِ قساز ػوَدی صَزت بِ کِ ای

 تس استَاز هیلِ ٍ تس دضَاز آى خَزدى تکاى کٌین سٌگیي زا هیلِ آى پاییي ٍ باال قسوت اگس.  ضَد ثابت ٍ بسگسدد ػوَدی حالت بِ تس سسیغ چِ ّس دازد

 دز باطسی ٍ هَتَز ٍ هاًیتَز ٍ باال دز دٍزبیي ٍ ضَد هی ًصب ثقل ًقطِ زٍی هتحسک باشٍی sled دز.  است sled  کاز طسش ّواى ایي ضد خَاّد

  بَسیلِ کِ ّستٌد هَتَزی دازای پیطسفتِ ّای کن استدی ثقل ًطقِ دقیق خیلی تٌظین بسای باضد قساز بس کاهال تؼادل کِ گیسًد هی قساز طَزی پاییي

 دز تَاى هی هَتَز ایي با ضَد کطف دقیقا ثقل ًقطِ تا کٌد هی جا بِ جا دازد زا ٍشًِ حکن کِ زا باطسی ذزُ ذزُ  دٍز  زاُ اش کٌتسل یا کٌتسل دستِ

 .هیدّد تغییس زا ٍشى تؼادل ٍ هیسٍد دیگس طسف بِ طسفی اش فیلن بسدازی فیلن دز هثال ػٌَاى بِ.  داد تغییس زا ثقل ًقطِ ضات هیاى ٍ کاز ٌّگام

 

 زٍی تیص ٍ گْاًی ًا حسکت کِ شهاًی ٍ دازًد گیسی ضسبِ قابلیت هتحسک ّای باشٍ ضد گفتِ کِ طَز ّواى : هتحرک های بازوی  کرد کار هکانیسم

 هی کطیدُ پاییي بِ sled تَسط ّوَازُ ّا باشٍ ایي کٌٌد حرف کال زا کن ّای تکاى قادزًد ٍ کٌٌد هی لسشش بدٍى ٍ ًسم زا حسکت ّا باشٍ ایي دّد

 باشٍ 2 ضاهل هتحسک ّای باشٍ: ّا باشٍ ساختواى ضَد هی ّا تکاى ٍ لسشش حرف باػث خَد بٌدی فٌس سیستن تَسط فطاز ایي کسدى خٌثی با ٍ ضَد

 1 باشٍی االضالع هتَاشی ضکل کِ دازد االضالع هتَاشی ضبیِ ساختواًی باشٍ ّس است هتصل ّن بِ هتحسک لَالی بَسیلِ ٍسط اش کِ است کَچک

 یکدیگس هَاشی کِ است هیلِ 2 دازای باشٍ ّس: باشٍ ّس ساختواى . ضًَد هی پاییي ٍ باال یکدیگس ّوساى باشٍّا دقیقا یؼٌی است 2 باشٍی ضبیِ ّویطِ

 دز پاییي هیلِ کِ است ایي پٌْی ایي ػلت ٍ است تس پْي پاییي باشٍی ٍ بازیک باالیی باشٍی ّستٌد هتصل ّن بِ هتحسک گیسُ دٍ بَسیِ ٍ ّستٌد

 غلطک یک بِ کابل بَسیلِ قسقسُ ایي ٍ است ٍصل غلطک یا قسقسُ یک بِ فٌس ایي دازد قساز بصزگ فٌس زضتِ یک آى دز کِ است کپسَل یک حقیقت

 زا غلطک کابل کطد هی زا کابل ٍ کٌد هی جا بِ جا زا باالیی هیلِ sled ٍشى.  است ٍصل باشٍ باالیی هیلِ بِ کابل دیگس سس ًْایتا ٍ است هتصل دیگس

 بس sled ٍشى ٍ فٌس هیاى تؼادل کِ جایی تا ضَد هی فٌس کطیدى باػث است هتصل فٌس بِ کِ ّن قسقسُ کطد هی خَد طسف بِ زا قسقسُ ٍ خاًد چس هی

 تَاى هی زاحتی بِ زا فٌس کِ است ایي جدید ساختاز ایي خَبی ٍلی.  بَد هتصل هیلِ بِ هستقوا فٌس steady cam اٍلیِ ّای هدل دز.  ضَد قساز

 .کسد ّواٌّگ sled ٍشى با دقیقا

 جلیقه

 بسداز تصَیس بسای زاحتی ًْایت تا کٌد تقسین هٌاسب صَزت بِ کوس ٍ ّا ضاًِ بیي زا ٍشى کِ ضدُ طساحی طَزی ازتجایی باشٍی ًگْدازًدُ جلیقِ 

 . گیسد هی قساز بدى زٍی هحکن ٍ است تٌظین قابل ای جثِ ّس بسای آى بٌدّای.  ضَد فساّن
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