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دیافراگم چیست؟
ث ٝصثبٖ سبد ٜدیبفشآٌ ٔیضاٖ ثبص یب ثسش ٝثٛدٖ سٚص٘ ٝی ِٙض ٍٙٞبْ ػىبسی سا ٔطخص ٔی وٙذ .صٔب٘ی و ٝضٕب دوٕ ٝضبسش دٚسثیٗ سبٖ سا فطبس ٔی دٞیذ
یه سٚص٘ ٝثبص ٔی ضٛد و ٝث ٝسٙسٛس دٚسثیٗ ضٕب اجبصٔ ٜی دٞذ سب ٔٙظش ٜای و ٝضٕب ٔبیُ ث ٝثجز آٖ ٞسشیذ سا ثجز وٙذ.ضٕبس ٜدیبفشإٌی و ٝضٕب
سؼییٗ ٕ٘ٛد ٜایذ ثش سٚی سبیض سٚص٘ ٝسبثیش ٔی ٌزاسدٞ.شچ ٝسٚص٘ ٝثبص سش ثبضذ ٔیضاٖ ٘ٛس ثیطششی ث ٝسٙسٛس ٔی سسذ ٞ ٚشچ ٝثسش ٝسش ثبضذ ٘ٛس وٕششی ثٝ
سٙسٛس دٚسثیٗ ضٕب ٔی سسذ .سٚص٘ ٝدیبفشآٌ ثب ٔؼیبسی ث٘ ٝبْ  f-stopsا٘ذاصٌ ٜیشی ٔی ضٛد.دس ایٙجب ٔب ٔیضاٖ سٚص٘ ٝدیبفشآٌ سا ثب فشٔز f/number
٘طبٖ خٛاٞیٓ داد.ثشای ٔثبَۺ .f/2.8, f/4, f/5.6,f/8,f/22سغییش اص یه اسشبح ث ٝاسشبح دیٍشٔ،یضاٖ ثبص ثٛدٖ ِٙض دٚسثیٗ سبٖ سا ٘صف یب دٚثشاثش ٔی
وٙذ ٔ ٚیضاٖ ٘ٛسی و ٝث ٝسٙسٛس ٔی سسذ ثٕٞ ٝیٗ سشسیت سغییش خٛاٞذ وشد.ث ٝیبد داضش ٝثبضیذ سغییش دس سشػز ضبسش اص یه اسشبح ث ٝاسشبح دیٍش ٘یض
ٔی سٛا٘ذ ٘ٛس سا ٘صف یب د ٚثشاثش وٙذ.یؼٙی ضٕب ٔی سٛا٘یذ ثب وبٞص دیبفشآٌ  ٚافضایص سشػز ضبسش ٚ،یب ثشػىس،ثٔ ٝمذاس ٘ٛس ٔطبثٟی دسز دیذا
وٙیذ.ایٗ لب٘ ٖٛث ٝظبٞش سبد ٜسا حشٕبً ث ٝخبطش ثسذبسیذ صیشا دس آیٙذ ٜوٕه ٞبی فشاٚا٘ی ث ٝضٕب ٔی وٙذ٘ .ىش ٝای و ٝثسیبسی اص ػىبسبٖ ٘ٛدب سا آصاس ٔی
دٞذ ایٗ اسز و ٝدیبفشآٌ ثبص ؤ ٝیضاٖ ٘ٛس ثیطششی سا ث ٝسٙسٛس ٔی سسب٘ذ ثب اػذاد وٛچه ٘طبٖ دادٔ ٜی ضٛد  ٚدیبفشآٌ ثسش ٝؤ ٝیضاٖ ٘ٛس وٕششی
سا ث ٝسٙسٛس ٔی سسب٘ذ ثب اػذاد ثضسي ٘طبٖ دادٔ ٜی ضٛد.یؼٙی دس  f/2.8دیبفشآٌ ثبص سش اص  f/22اسز.ضبیذ دس اثشذا فىش وٙیذ اضشجبٞی سخ داد ٜأب ثب
ٌزضز صٔبٖ ث ٝایٗ لٛا٘یٗ ػبدر خٛاٞیذ وشد .دیبفشآٌ دس دٚسثیٗ ػىبسی ث ٝسیغٞٝبیی ٌفشٔ ٝیضٛد و ٝدسِٙ ٖٚض لشاس ٌشفشٝا٘ذ  ٚثب ٌطبد  ٚسًٙ
ضذٖٔ ،یضاٖ ػجٛس ٘ٛس سا اص سٚص٘ٔ ٝیب٘ی آٟ٘ب و ٝث ٝآٖ ادشچش ٌفشٔ ٝیضٛد ،وٙششَ ٔیوٙٙذ .ایٗ سیغٞٝب و ٝث ٝطٛس ٔؼٕ 6 َٛسب  ۹ػذد ٞسشٙذ ،طٛسی
طشاحی ضذٜا٘ذ و ٝثب ثبصضذٖٔ ،یضاٖ ٘ٛس سا صیبد  ٚثب س ًٙضذٖٔ ،یضاٖ ٘ٛس سا وٓ ٔیوٙٙذ .ثسیبسی اص دیبفشآٌٞب ٔب٘ٙذ ػٙجی ٚ ٝادشچش ٕٞچٔ ٖٛشدٔه
چطٓ وٛچه  ٚثضسي یب سٌ ٚ ًٙطبد ٔیض٘ٛذ  ٚثب ایٗ ػُٕ ٘ٛس وٕشش یب ثیطششی ث ٝدس ٖٚدٚسثیٗ سأ ٜییبثذ.
عمق میدان ي دیافراگم  :سغییش ػذد دیبفشآٌ سبثیشار ثسیبسی دس ػىس ٞبی ضٕب داسد و ٝثبیذ آٖ ٞب سا ث ٝخبطش ثسذبسیذ أب ٔ ٟٓسشیٗ سبثیش آٖ ػٕك
ٔیذا٘ی سز و ٝدس ػىس ٞبی ضٕب ٚجٛد خٛاٞذ داضز .ػٕك ٔیذاٖ (ٔ )DOFیضاٖ فىٛس ػىس ضٕبسز.ػٕك ٔیذاٖ صیبد ث ٝایٗ ٔؼٙبسز و ٝاوثش
ػىس ضٕب دس فىٛس اسز ٞ ٚیچٍ ٝ٘ٛسبسی ای دس آٖ دیذٕ٘ ٜی ضٛد.چ ٝاضیبیی و٘ ٝضدیه ث ٝدٚسثیٗ ٞسشٙذ چ ٝاضیبیی و ٝاص دٚسثیٗ فبصّٝ
داس٘ذ.ػىسی و ٝدس صیش ٔطبٞذٔ ٜی وٙیذ ثب ٌ f/22شفش ٝضذٕٞ،ٜب٘طٛس ؤ ٝی ثیٙیذ دیص صٔی ٚ ٝٙدس صٔی ٝٙی ػىس وبٔال ٚاضح اسز.

ػٕك ٔیذاٖ وٓ ث ٝایٗ ٔؼٙی سز و ٝفمط لسٕشی اص ػىس فىٛس اسز  ٚثمی ٝی آٖ سبس اسز.ثشای ٔثبَ ث ٝػىس صیش سٛج ٝوٙیذۺ
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ٕٞب٘طٛس ؤ ٝی ثیٙیذ لسٕز صسد سً٘ ٌُ فىٛس اسز أب ثمی ٝی ٌُ دس حبِی و ٝضبیذ وٕشش اص یه سب٘شی ٔشش ثب ٘مط ٝی فىٛس فبصّ ٝداضش ٝثبضٙذ
سبس ٞسشٙذ.ایٗ یه ٕ٘ ٝ٘ٛثشای ػٕك ٔیذاٖ وٓ اسز و ٝثب ٌ f/4.5شفش ٝضذ ٜاسز .ا٘ذاص ٜدیبفشآٌ سبثیش ثسیبس صیبدی دس ػٕك ٔیذاٖ داسد.دیبفشآٌ ثبص
(و ٝضٕبس ٜی وٛچه سش داسد) ػٕك ٔیذاٖ وٓ  ٚدیبفشآٌ ثسش( ٝو ٝضٕبس ٜی آٖ ثضسي سش اسز) ػٕك ٔیذاٖ صیبد دس ػىس ٞبی ضٕب ثٚ ٝجٛد خٛاٞذ
آٚسد .دس اثشذا ایٗ لٛا٘یٗ ٔی سٛا٘ذ ضٕب سا وٕی ٌیج وٙذ أب ثٟششیٗ سا ٜایٗ اسز و ٝث ٝخبطش ثسذبسیذ ػذد وٕشش ػٕك ٔیذاٖ وٓ سشی ث ٝضٕب ٔی دٞذ ٚ
ػذد ثیطشش ػٕك ٔیذاٖ ثیطششی ث ٝضٕب ٔی دٞذ .ثب دٔ ٚثبَ دس ٕٞیٗ ساثط ٝث ٝضٕب وٕه ٔی وٙیٓ سب ثیطشش ثب ایٗ ٔٛضٛع آضٙب ضٛیذ.د ٚػىس اص یه
صح ٝٙثب د ٚػذد دیبفشآٌ ٔخشّف ٌشفش ٝایٓ .ػىس ا َٚثب  ٚ f/22ػىس د ْٚثب ٌ f/2.8شفش ٝضذ ٜاسز.سفبٚر ٔیبٖ ایٗ د ٚػىس وبٔال ٔطخص
اسز.دس سصٛیشی و ٝثب ٌ f/22شفش ٝضذٞ ٜش د ٌُ ٚفىٛس اسز  ٚػال ٜٚثش ایٗ دس صٔی٘ ٝٙیض ثٔ ٝیضاٖ ثسیبس وٕی سبس ضذ ٜاسز أب دس ػىس د ْٚوٝ
ثب ٌ f/2.8شفش ٝضذ ٌُ ٜسٕز چخ فىٛس اسز  ٌُ ٚسٕز ساسز ث ٝدِیُ فبصّ ٝی وٕی و ٝثب ٘مط ٝفىٛس داسد وٕی سبس ضذ ٚ ٜدس صٔی ٝٙث ٝدِیُ
فبصّ ٝصیبدش سب حذ صیبدی سبس ضذ ٜاسز.

ثٟششیٗ سا ٜثشای دسن ثٟشش ایٗ آٔٛصش،ایٗ اسز وٕٞ ٝیٗ حبال دٚسثیٗ سبٖ سا ثشداسیذ ٕٞ ٚیٗ آصٔبیص سا سىشاس وٙیذ٘.مط ٝای سا دیذا وٙیذ و ٝدس وبدس
ضٕب اجسبٔی ثب فبصّ ٝی دٚس ٘ ٚضدیه ٘سجز ث ٝدٚسثیٗ سبٖ ٚجٛد داضش ٝثبضذ،سذس اص ٕٞیٗ صح ٝٙیه ثبس ثب دیبفشآٌ ثسش ٚ ٝیه ثبس ثب دیبفشآٌ ثبص
ػىس ثٍیشیذ.خیّی ساحز ٔشٛج ٝسبثیش دیبفشآٌ ثش ػٕك ٔیذاٖ خٛاٞیذ ضذ .ثؼضی اص ا٘ٛاع ػىبسی ٘یبص ث ٝػٕك ٔیذاٖ صیبد (دیبفشآٌ ثسش )ٝداس٘ذ ثشای
ٔثبَ دس ػىبسی اص طجیؼز یب ٔٙبظش اوثشا اص دیبفشآٌ ثسش( ٝضٕبس ٜاف ثبال) اسشفبدٔ ٜی ضٛد.ایٗ سٙظیٕبر ث ٝػىبس اطٕیٙبٖ ٔی دٞذ و ٝاص دٚسسشیٗ
جضئیبر سب ٘ضدیه سشیٗ آٖ ٞب ثٚ ٝضٛح دس ػىس ٔطخص خٛاٞذ ثٛد .دس حبِز دیٍش،دس ػىبسی دشسش ٜاسشفبد ٜاص ػٕك ٔیذاٖ وٓ ثسیبس وبسآٔذ خٛاٞذ
ثٛد،صیش صٛسر سٛط ٜسا ٚاضح  ٚدس صٔی ٝٙسا وٕی سبس ٔی وٙذ  ٚایٗ ٔیشٛا٘ذ جّ ٜٛی ثسیبس صیجبیی ث ٝػىس ضٕب ثذٞذ.صیشا فىٛس ثٛدٖ سٛط ٚ ٜسبس
ثٛدٖ ثمی ٝاضیبی ٔٛجٛد دس صح ٝٙثبػث ٔی ضٛد سٛجٔ ٝخبطت فمط ث ٝسٛط ٜجّت ضٛد.دس ایٗ ٔٛسد ضٕب ثبیذ اص دیبفشآٌ ثبص (ػذد وٕشش) اسشفبدٜ
وٙیذ .ػىبسبٖ ٔبوش ٚثیطششیٗ اسشفبد ٜسا اص دیبفشآٌ ثبص داس٘ذ صیشا آٖ ٞب ٘یبص داس٘ذ فمط ٘مط ٝفىٛس ػىسطبٖ ٚاضح ثبضذ سب دیٍش اجضای سصٛیش سٛجٝ
ٔخبطت سا ٔٙحشف ٘ىٙذ  ٚآٖ ٞب ثشٛا٘ٙذ ٔمصٛد ٞ ٚذف خٛد سا ث ٝسبد ٜسشیٗ ضىُ ٕٔىٗ ثٔ ٝخبطت ا٘شمبَ دٙٞذ .دس اثشذا ثشای ٞش ػىبس ٘ٛدبیی
سسّط ث ٝلٛا٘یٗ دیبفشآٌ وٕی سب لسٕشی ٔطىُ خٛاٞذ ثٛد أب ثب سٕشیٗ  ٚسىشاس صیبد ٔی سٛا٘یذ ایٗ ٔطىُ سا ثشطشف وٙیذٔ.طٕئٗ ثبضیذ سحُٕ ایٗ
سخشی ٞب ٔ ٚطىالر وٕه ضبیب٘ی ث ٝدیطشفز ضٕب دس ػىبسی ٔی وٙذ .حبِز  Full Automateدٚسثیٗ فمط ث ٝضٕب أىبٖ سغییش فشٔز ػىس سا
ٔیذٞذ حشی فّص ثب سطخیص خٛد دٚسثیٗ فؼبَ یب غیش فؼبَ ٔیطٛد .دس حبِز Programضٕب أىبٖ سغییش  … ٚ Metering ،WBسا داسیذ أب ٕ٘ی
سٛا٘یذ سشػز ضبسش  ٚدیبفشآٌ سا سغییش دٞیذٚ .لشی ث ٝحبِز سمذْ دیبفشآٌ دٚسثیٗ ( ٔ )AP / TVی سٚیذ ٕٞبٖ طٛس و ٝاص اسٓ آٖ دیذاسز سمذْ
سٙظیٕبر ػىبسی دس دیبفشآٌ اسز  ٚسشػز ضبسش خٛد سا ثب سٛج ٝث ٝدیبفشآٌ سغییش ٔیذٞذ .اجبص ٜثذٞیذ ثب یه ٔثبَ ث ٝضٕب سٛضیح ثذ ٓٞۺ
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اٌش ضٕب دیبفشآٌ سا سٚی ػذد  ۸سٙظیٓ وٙیذ  ٚسشػز ضبسش  200/1ثبضذ  ٚسصٕیٓ ثٍیشیذ و ٝدیبفشآٌ سا ثبص سش وٙیذ ث ٝػذد ( 5٫6و ٝث ٝضٕب اجبصٜ
ٔیذٞذ د ٚثشاثش ٘ٛس ٚاسد دٚسثیٗ ضٛد) دٚسثیٗ ث ٝصٛسر اسٔٛبسیه سشػز ضبسش سا ث 400/1 ٝسغییش ٔی دٞذ سمذْ ضبسش دلیمب ثٕٞ ٝیٗ صٛسر وبس ٔیىٙذ.
ٚلشی ضٕب ػذد دیبفشآٌ سا وٓ ٔیىٙیذ ٔثال ث ، F/2 ٝث ٝدٚسثیٗ اجبصٔ ٜی دٞیذ وٛ٘ ٝس ثیطششی ٚاسد ِٙض وٙذ  ٚضٕب ٔی سٛا٘یذ اص سشػز ضبسش ثیطششی
اسشفبد ٜوٙیذ .ثبص ثٛدٖ دیبفشآٌ ٕٞچٙیٗ ثٔ ٝؼٙی ػٕك ٔیذاٖ ٔحذٚد سش اسز .ثب سٙظیٓ وشدٖ دیبفشآٌ اص ػذد  ۸ث 11 ٝث ٝطٛس ٔؼٕ َٛث ٝضبسح
سشیٗ حبِز ِٙض دسز دیذا ٔیىٙیذٕٞ .بٖ طٛس و ٝدیذیذ حبِز ٞبی ثسیبسی اسز و ٝاص حبِز سمذْ دیبفشآٌ دٚسثیٗ (  )AP / TVاسشفبد ٜوٙیذ ث٘ ٝظش
ٔب اضشجب ٜاسز و ٝوسب٘ی ٔیٍٛیٙذ فمط اص حبِز  Manualدٚسثیٗ دس صٔبٖ ػىبسی اسشفبد ٜوٙیذ .فمط  3/1اص صٔبٖ ٞبیی ؤ ٝب ػىبسی ٔی وٙیٓ
حبِز  Manualث ٝوبسٔبٖ ٔی آیذ .اجبص ٜثذٞیذ ٍ٘بٞی ثٛٔ ٝلؼیز ٞبیی و ٝثٟشش اسز اص حبر سمذْ دیبفشآٌ دٚسثیٗ اسشفبد ٜوشد ثیٙذاصیٓ.
ٔٛلؼیز 1ۺ ٘ٛس خٛة  /سٚص آفشبثی
ٚلشی ٘ٛس ٔٙبست اسز ٔ Manualی سٛا٘یذ اسشفبد ٜوٙیذ ،أب اػٕبَ سغییشار ثشای سٙظیٓ دٚسثیٗ دس صٔبٖ ػىبسی صٔبٖ ثش اسز ،دس صٛسسی و ٝخٛد
دٚسثیٗ ثشایشبٖ ایٗ وبس سا ث ٝصٛسر اسٔٛبسیه دس وسشی اص ثب٘ی ٝا٘جبْ ٔی دٞذٚ .لشی ٘ٛس ٔٙبست اسز ضٕب ٘جبیذ ٍ٘شاٖ سبس ضذٖ ػىسشبٖ یب اضىبالر
٘ٛسدٞی ثبضیذ ث ٝایٗ دِیُ و ٝسشػز ضبسش ث ٝا٘ذاص ٜی وبفی سشیغ اسز سب حشوبر سا ثجز وٙذٔ .خصٛصب صٔب٘ی و ٝدس سٚص ػىبسی ٔیىٙیذ .یه لبٖ٘ٛ
لذیٕی ( آفشبثی  ) 16اسز و ٝػذد ٔٙبست دیبفشآٌ دس ٘ٛس سٚص سا دیطٟٙبد ٔی وٙذ ایٗ ٔیشٛا٘ذ دِیُ دیٍشی ثشای اسشفبد ٜاصحبِز سمذْ دیبفشآٌ ثبضذ.
دس ٘ٛس ٔٙبست ضٕب ٔیشٛا٘یذ دیبفشآٌ دٚسثیٗ سا ث ٝػذدی ثجشیذ و ٝسصٛیش ضبسح سشی سِٛیذ وٙذ .ثیٗ ػذد  ۸اِی 11

ٔٛلؼیز 2ۺ دشسشٜ
ٔٛلؼیز ٘ٛسی ساحز ٙٔ ٚبست صٔب٘ی اسز و ٝثب ػذد دیبفشآٌ ٛٔ ٚسد دِخٛأ ٜب ػىبسی ػّٕی ثبضذ ٗٔ .ضخصب دٚسز داسْ سب اص چٙذ دیبفشآٌ ٔخشّف
دس صٔبٖ ػىبسی ٔخشّف اسشفبد ٜو .ٓٙأب  f/8ػذد دیبفشآٌ ٔٛسد ػالل ٝی ٔٗ اسز .ثب ٔمبیس ٝوبس ٞبیی و ٝػىبسی وشدْ ٔشٛج ٝضذْ و ٝدیبفشآٌ
ػىس ٞبی ٔٗ ضبسح سش اسز و ٝثشای ػىبسی دشسش ٜثٟششیٗ ٔی ثبضذ.

ٔٛلؼیز 3ۺ طجیؼز
ػىبسی طجیؼز ػٕٔٛب دیص صٔی ٚ ٝٙدس صٔی ٝٙداسد ٔ ٚب ثشای ایٙى ٝثشٛا٘یٓ سٕبْ سصٛیش سا دس حبَ فٛوٛس ثجیٙیٓ ثبیذ ثب دیبفشآٌ ثبال ػىبسی وٙیٓ ٔب
ػذد  f/16سا دیطٟٙبد ٔیىٙیٓ .صٔبٖ ٞبیی اسز و ٝاص س ٝدبی ٝاسشفبدٔ ٜیىٙیٓ دس ٔیشٛا٘یٓ وٕجٛد ٘ٛس سا ثب وٓ وشدٖ سشػز ضبسش ججشاٖ وٙیٓ ثذٖٚ
ایٙى ٝسصٛیش سبس ضٛد .أب ٕٞیط ٝس ٝدبیٕٞ ٝشأ ٜب ٘یسز  ٚیب ٕٞیط ٝأىبٖ ػىبسی ثب س ٝدبیٕٔ ٝىٗ ٘یسز دس ایٗ صٔبٖ دٚسثیٗ سا ثبیذ سٚی دسز
ٌشفز  ٚػىبسی وشد و ٝاسشفبد ٜاص سمذْ دیبفشآٌ ث ٝخٛثی وبس ٔیىٙذ .ایٗ صٔب٘ی اسز و ٝػٕك ٔیذاٖ ػىس خیّی ٔٔ ٟٓیطٛد.
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ٚلؼیز 4ۺ ػٕك ٔیذاٖ وٓ
ػٕك ٔیذاٖ وٓ صٔب٘ی ث ٝدسز ٔی آیذ و ٝدیبفشآٌ دٚسثیٗ ضٕب دس ثبص سشیٗ حبِز ثبضذ یؼٙی ػذد آٖ وٓ ثبضذ و ٝاجبصٔ ٜیذٞذ ٘ٛس ثیطششی ٚاسد ِٙض
ضٛد .سغییش دیبفشآٌ اص  2٫۸ث 1٫4 ٝاجبصٔ ٜیذٞذ  4ثشاثش ٘ٛس ثیطشش ٚاسد دٚسثیٗ ضٛد و ٝث ٝساحشی  ٚث ٝسشػز دس حبر سمذْ دیبفشآٌ سٛسط دٚسثیٗ
سشػز ضبسش ٔحبسجٔ ٝیطٛد.
زمان َایی کٍ وباید از حالت تقدم ديربیه استفادٌ کىیم:
ٔٛلؼیز 1ۺ ٘ٛس وٓ  /اسبق سبسیه
ٕٞبٖ طٛس و ٝلجال ٌفشٓ یىی اص صیجبیی ٞبی دیبفشآٌ ثبص ِٙ ٚضی و ٝایٗ لبثّیز سا دس اخشیبس ػىبس ٔی دٞذ أىبٖ ػىبسی دس ٔٛلؼیز ٞبی وٓ ٘ٛس
اسز أب ایٗ ث ٝایٗ ٔؼٙی ٘یسز و ٝحشٕب اص حبِز سمذْ دیبفشآٌ اسشفبد ٜوٙیذ ثبیذ اص حبِز سمذْ ضبسش دس ایٗ ٔٛلؼیز ٘ٛسی وٕه ٌشفز.
ٚلشی دس ٔٛلؼیز وٓ ٘ٛس ػىبسی ٔیىٙیذ دٍ٘ ٚشا٘ی خٛاٞیذ داضز ۺ
وًر کافی
حشوز دٚسثیٗ ( سصٛیش سبس) اٌش ضٕب دس حبِز سمذْ دیبفشآٌ ػىبسی وٙیذ دس حمیمز ثب ٔ % 50طىُ و ٝوٕجٛد ٘ٛس اسز دس حبَ وّٙجبس ٞسشیذ ،دس
ایٗ حبِز ٔی سٛا٘یذ حشوز دٚسثیٗ سا ٔحبسج ٝوٙیذ ٔثال ػذد  50/1ثب٘ی ٚ ٝخٛد دٚسثیٗ ثش اسبس سشػز داد ٜضذ ٜثٟششیٗ دیبفشآٌ سا ث ٝضٕب ٔیذٞذ.
حشی اٌش ٘ٛس وبفی ٘جبضذ خٛد دٚسثیٗ دیبفشآٌ سا ث ٝثبص سشیٗ حبِز ٕٔىٗ ٔی ثشد  ٚضٕب ٔیشٛا٘یذ دس حبِز  RAWػىبسی وشد ٜثبضیذ سصٛیشسبٖ سا
اصالح وٙیذ ایٗ الذاْ ثبػث ٔیطٛد و ٝحذالُ سصٛیشسبٖ سبس ٘طذ ٜثبضذ.
ٔٛلؼیز 2ۺ ػىبسی اص طجیؼز دس ضت
ػىبسی دس ضت ٔشفبٚر اسز و ٝثٟشش اسز دس دٚسثیٗ دس حبِز  Manualػىبسی ضٛد .
ضشایط ٘ٛسی غیش لبثُ دیص ثیٙی اسز ضٕب ثبیذ دس رٙٞشبٖ ٔحبسج ٝوٙیذ و ٝثیطشش ثب آصٔ ٚ ٖٛخطب اصالح ٔیطٛد.

حالت َای تقدم:
سمذْ دیبفشآٌ  ٚضبسش ،حبِز ٞبی ٘یٕ ٝاسٔٛبسیه ٞسشٙذ و ٝثب ٚجٛد سسّط ضٕب سٟٙب سٚی ثشخی لسٕز ٞب ،ػىس داسای ٘ٛسدٞی ثسیبس خٛثی خٛاٞذ
ثٛد .اجبص ٜثذٞیذ ٞشوذاْ سا جذاٌب٘ ٝسٛضیح ثذٓٞۺ

4

گرد آوری  :بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو

ویرایش  :سرکار خانم ناصر

تنظیم  :مهندس نصیری

+59 515 95 25 905

منبع www.Andisheh-No.com :

مفهموم تقدم دیافراگم چیست و کاربرد آن
حبِز سمذْ دیبفشآٌ ( ثیطشش اٚلبر ثب ػالٔز اخشصبسی  Aیب ٘ Avطبٖ دادٔ ٜی ضٛد) .
دس ایٗ حبِز ضٕب ث ٝػٛٙاٖ ػىبس دسج ٝی دیبفشآٌ سا سٙظیٓ ٔی وٙیذ  ٚدٚسثیٗ خٛدش دسثبس ٜسشػز ضبسشٔٙبست ثب ضشایط ٔحیط سصٕیٓ ٔی ٌیشد.

چٍ زماوی می تًان از حالت تقدم دیافراگم استفادٌ کرد؟
اٌش ٔجحث دیبفشآٌ سا ث ٝیبد داضش ٝثبضیذٔ ,ی دا٘یذ و ٝسبثیش اصّی دیبفشآٌ دس ػىس ثش ػٕك ٔیذاٖ ( )DOFاسز .دس ٘شیج ٝثیطشش افشاد صٔب٘ی اص ایٗ
حبِز اسشفبدٔ ٜی وٙٙذ ؤ ٝی خٛاٙٞذ سٚی ػٕك ٔیذاٖ سسّط داضش ٝثبضٙذ .اٌش ٔی خٛاٙٞذ ػٕك ٔیذاٖ وٓ ثبضذ( ,ثشای ٔثبَ دس ػىسی و ٝسٚی ٌُ
فٛوٛس ضذ ٚ ٜدس صٔی ٝٙوبٔال سبس اسز ) ,اص دیبفشآٌ ثضسي اسشفبدٔ ٜی وٙٙذٔ ( .ثال  f/1.4دس ػىس ثبال )  ٚا٘شخبة سشػز ٔٙبست ثشای ضبسش سا ثش
ػٟذ ٜی دٚسثیٗ ٔی ٌزاس٘ذ .اٌش ػىسی ٔی خٛاسشٙذ و ٝسٚی سٕبْ لسٕز ٞب فٛوٛس ضذ ٜثبضذ ,ثبیذ دیبفشآٌ سا وٛچىشش دس ٘ظش ٔی ٌشفشٙذ ( ٔثال
 ٚ ) f/22سٙظیٓ سشػز ضبسش سا ث ٝدٚسثیٗ ٔی سذشد٘ذ (.و ٝػذدی ثضسي خٛاٞذ ثٛدٍٙٞ ) .بْ سٙظیٓ دیبفشآٌ ث ٝیبد داضش ٝثبضیذ و ٝدٚسثیٗ سشیغ
سشیٗ یب طٛال٘ی سشیٗ سشػز ضبسش سا ا٘شخبة ٔی وٙذ ٕٔ ٚىٗ اسز ٔذر صٔب٘ی و ٝدٚسثیٗ سا ث ٝدسز ٌشفش ٝایذ طٛال٘ی سش ضٛد ( ٔؼٕٛال ثب حذٚد
سشػز  .) 60/1اٌش سشػز ضبسش اص ایٗ وٕشش ثبضذ ٘یبص ث ٝس ٝدبی ٝخٛاٞیذ داضز .دس صٛسسی و ٝاص یه جسٓ ٔشحشن ػىس ٔی ٌیشیذ ,سشػز وٓ ضبسش
ٔٛجت سبس ضذٖ جسٓ دس ػىس خٛاٞذ ضذ.

سٕشیٗ
ٕٞب٘طٛس ؤ ٝی ثیٙیذ ,حبِز ٞبی سمذْ دیبفشآٌ  ٚسشػز ضبسش ث ٝسسّط ضٕب دس ػىبسی وٕه ٔی وٙذ أب ٘یبص ث ٝوٕی سٕشیٗ داسدٚ.لشی اص ایٗ حبِز
ٞب اسشفبدٔ ٜی وٙیذ ٝ٘,سٟٙب ٘یبص ث ٝدلز دسسٙظیٕبر دسشی داسیذ ,ثّى ٝثبیذ ث ٝسٙظیٕبسی و ٝدٚسثیٗ ث٘ ٝسجز آٖ ا٘جبْ ٔی دٞذ  ٓٞسٛج ٝوٙیذ .فىش
ٔی و ٓٙثٟششیٗ حبِز اسشفبد ٜاص  Avیب ٚ Tvلشی اسز و ٝضٕب صٔبٖ وبفی داسیذ سب چٙذیٗ ثبس اص سٛط ٜثب سٙظیٕبر ٔخشّف ػىس ثٍیشیذ .ایٗ وبس ثٝ
ضٕب اطٕیٙبٖ ٔی دٞذ و ٝحذالُ یىی اص ػىس ٞب ٕٞبٖ اسز ؤ ٝی خٛاسشیذ .ثٟششیٗ سا ٜثشای یبدٌیشی ایٗ حبِز ٞب ایٗ اسز و ٝدٚسثیٗ سا ث ٝدسز
ثٍیشیذ  ٚاص خب٘ ٝثیش ٖٚثض٘یذ سب سجشث ٝوست وٙیذٔ .شست سٙظیٕبر سا اص  Avث Tv ٝسغییش ثذٞیذ  ٚسب ٔی سٛا٘یذ ػىس ثٍیشیذ .ث ٝایٗ دلز وٙیذ وٝ
دٚسثیٗ ث٘ ٝسجز سٙظیٓ دسشی ضٕب چ ٝسغییشی ایجبد ٔی وٙذ .دس حبِز سمذْ دیبفشآٌ ,سؼذادی ػىس ثب ثیطششیٗ حذ دیبفشآٌ ( اػذاد وٛچه )
ثٍیشیذ  ٚثجیٙیذ چطٛس دس صٔی ٝٙسا سبس ٔی وٙذ (  ٚسشػز ضبسش سا افضایص ٔی دٞذ ) ٚ.سؼذادی ػىس ثب وٛچىششیٗ دیبفشآٌ ( اػذاد ثضسي ) ثٍیشیذ سب
فٛوٛس ثیطشش دس ػىس سا ثجیٙیذ.
دس حبِز سمذْ ضبسش ثب سشػز آٖ ثبصی وٙیذ سب سبثیش آٖ سٚی ػٕك ٔیذاٖ سا ثجیٙیذ .اٌش اِٚیٗ ػىس ٞبیشبٖ ٘شیج ٝی دِخٛا ٜسا ٘ذاد٘ ،ب أیذ ٘طٛیذ –
ثشای یبدٌیشی ایٗ حبِز ٞب سٕشیٗ صیبدی الصْ اسز .أب ث ٝخبطش داضش ٝثبضیذ و ٝسسّط سٚی آٟ٘ب سبثیشار ضٍشفی سٚی ػىس ٞبیشبٖ خٛاٞذ داضز ٚ
یبدٌشفشٗ آٟ٘ب اسصش ایٗ  ٕٝٞدضٛاسی سا داسد.
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