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 :ضًَذ هی تمسین دستِ چٌذ تِ آًْا اس استفادُ سطح ٍ ػولکزد ًَع اًذاسُ، اساس تز آًالَگ ّای دٍرتیي کلی طَر تِ

 

point & shoot 

rangefinder 

SLR 

medium format 

large format 

 . کرد تقسیم توان می کلی گروه دو به را آوالوگ های دوربیه

 : فاًَسی ّای دٍرتیي - ١

 . است ضذُ تطکیل ضکل آکاردئَى چزهی فاًَس یک اس ، فیلن گزفتي لزار هحل ٍ لٌش هیاى ی فاصلِ یؼٌی ، دٍرتیي اتالک یا تذًِ ، ّا دٍرتیي ایي در

 :  فاًَس تذٍى ّای دٍرتیي - ٢

 . ضَد هی هتصل ، است ضذُ ساختِ سختی جٌس اس کِ دٍرتیي ی تذًِ تِ ، ١ هاًت ًام تِ اتشاری ی ٍسیلِ تِ لٌش ، ًَع ایي در

 : کرد تقسیم  گروه چهار به توان می ویس دیگر رویکری با ، ساختمان وظر از را آوالوگ های دوربیه

١ – view  camera ( Plate camera  )تخت ّای دٍرتیي 

٢ –  Parallex پارالکس ّای دٍرتیي   

٣ – Twin lens reflexدٍلٌشی اًؼکاسی ی ّا دٍرتیي  

٤ – Single lens reflexلٌشی تک اًؼکاسی ی ّا دٍرتیي  

 : تخت ّای دٍرتیي  - ١

 تِ دیجیتال ّای دٍرتیي ٍرٍد اس پیص تا ، تَیژُ کِ ای حزفِ ّای دٍرتیي  ٍ اٍلیِ ّای دٍرتیي.  است فاًَسی صَرت تِ تیطتز ، دٍرتیي اس ًَع ایي

 ّای دٍرتیي تِ ، ضَد هی استفادُ ٢ تخت فیلن اس ّا دٍرتیي ایي در چَى . تَدًذ گزٍُ ایي اس ، گزفتٌذ هی لزار استفادُ هَرد ، جا آى در ، ّا آتلیِ

 ٍ افتذ هی دارد لزار دٍرتیي پطت در کِ هاتی ی صفحِ رٍی هستمین طَر تِ ، لٌش اس ػثَر اس پس ضئ تصَیز ّا دٍرتیي ایي در.  اًذ یافتِ ضْزت ، تخت

 . گیزد هی لزار صفحِ ایي هحل در دلیما ، فیلن هخشى یا  ٣ هگشیي ، تصَیز ثثت تزای

 : پارلکس ّای دٍرتیي  - ٢
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 ها چِ آى ، تزتیة ایي تِ ٍ ضَد هی استفادُ هتفاٍت ػذسی دٍ اس ػکس گزفتي ٍ تصَیز ی هطاّذُ تزای آى در کِ ضَد هی گفتِ دٍرتیٌی تِ پارالکس

 رًج ٍیشٍرّای اس ّا دٍرتیي ایي اس تزخی در.  دارًذ ساٍیِ اختالف ّن تا لذری ، ضَد هی ثثت فیلن رٍی تز چِ آى تا ، تیٌین هی دٍرتیي یاب هٌظزُ در

 گاُ ّز ، تاتاًذ هی یاب هٌظزُ ی صفحِ رٍی تز را پارالکس دٍرتیي یک لٌش دٍ ّز اس حاصل تصَیز کِ.  است ضذُ استفادُ(   یاب هحذٍدُ)  ٤فایٌذر

 . تاضذ هی هَظَع تا دٍرتیي ی فاصلِ درستی گَیای ، ضًَذ هٌطثك ّن تز تصَیز دٍ ایي

 

 : دٍلٌشی اًؼکاسی ّای دٍرتیي  - ٣

 ٠٩ هؼادل ضکستی ، درجِ ٤٥ ی ساٍیِ تا ای آیٌِ تَسط تایستی آى یاب هٌظزُ تِ رسیذى تزای ًَر کِ ضَد هی گفتِ اًؼکاسی دٍرتیٌی تِ کلی طَر تِ

.  تاضٌذ هی ّن تِ ًشدیک تسیار دیذ ی ساٍیِ دارای کِ ، است یکساى هَاسی لٌش دٍ گزفتي کار تِ دٍلٌشی اًؼکاسی دٍرتیي کار اساس.  کٌذ پیذا درجِ

 ًیاس هَرد ًَر لٌش ایي.  تاضذ هی تایوز ٍ فالش ساسی ّوشهاى اتصاالت ، فَکَس ی حلمِ ، دیافزاگن ، ضاتز دارای ، است گزفتِ لزار پاییي در کِ لٌشی

 یا حلمِ ایي ٍ است فَکَس ی حلمِ دارای فمط ، گزفتِ لزار تاال در کِ لٌشی.  رساًذ هی خام فیلن تِ ضاتز ی دکوِ چکاًذى ٌّگام در را ها تصَیز

 آٍردُ در حزکت تِ ًیش را دیگز لٌش ی حلمِ خَدکار طَر تِ ، لٌش یک فَکَس ی حلمِ پیچاًذى تٌاتزایي ، اًذ ضذُ لفل ّن تِ پاییي لٌش فَکَس ی حلمِ

 تِ را دٍرتیي است ًاچار ػکاس ٍ است گزفتِ لزار آى تاالی لسوت در دٍرتیي ًَع ایي یاب هٌظزُ.  کٌذ هی تٌظین کاهل اًطثاق تا ٍ ّوشهاى را دٍ ّز ٍ

 در ، درجِ ٤٥ ی ساٍیِ تا ای آیٌِ تِ لٌش اس ػثَر اس پس ًَر.  کٌذ ًگاُ آى تِ تاال اس تتَاًذ کِ دّذ لزار پایِ سِ رٍی تز کِ آى یا ٍ تگیزد دست در ضکلی

 در کِ یاب هٌظزُ هات ی ضیطِ رٍی تز تصَیز تزتیة ایي تِ.  ضَد هی هٌحزف درجِ ٠٩ هیشاى تِ ٍ کزدُ تزخَرد ، است گزفتِ لزار تاالیی لٌش پطت

 تصَیز کوک تِ را ػکس ٍظَح تَاى هی کِ است ایي پارالکس دٍرتیي یک تز دٍرتیي ایي هشیت.  ضَد هی تطکیل ، دارد لزار دٍرتیي تاالی لسوت

 کاًًَی ی فاصلِ دارای دٍرتیي ایي لٌش دٍ ّز سیزا ، داد تطخیص را دٍرتیي تا هَظَع ی فاصلِ درستی ٍ ًوَدُ تٌظین هات صفحِ رٍی تز ضذُ تطکیل

 . دارًذ یکساًی تمزیثا تصَیز ٍ تَدُ تزاتز

 : لٌش تک اًؼکاسی ّای دٍرتیي  - ٤

 لٌش یک ی ػْذُ تِ یاب هٌظزُ ٍ خام فیلن ًَردّی تزای ًیاس هَرد ًَر تاهیي ی ٍظیفِ ، اتتکارآهیش ٍلی سادُ هکاًیشم یک گزفتي تکار تا دٍرتیي ایي در

 ضَد هی تاهیي درجِ ٤٥ ی آیٌِ یک تا هَظَع ًَر ای درجِ ٠٩ ضکست ی تَسیلِ ًیش دٍرتیي ایي در یاب هٌظزُ ًیاس هَرد تصَیز.  است ضذُ گذاضتِ

 کٌار لٌش هماتل اس آیٌِ ایي ضاتز ی دکوِ چکاًذى هحط تِ ٍ آٍرد هی فزاّن ًیش را فیلن ًَر کِ دارد لزار لٌشی ّواى تزاتز در آیٌِ ایي کِ تفاٍت ایي تا ،

 ضذى تستِ تا تالفاصلِ ٍ است چسثیذُ هات ی صفحِ تِ سیز اس ی آیٌِ ، خَرد هی ًَر فیلن کِ هذتی در.  تتاتذ فیلن تِ ًَر دّذ هی اجاسُ ٍ رٍد هی

 هی ثثت فیلن رٍی تز چِ آى ٍ یاب هٌظزُ تصَیز هیاى تطاتك دٍرتیي ایي ی پیطزفتِ ّای ًوًَِ در.  گزدد هی تاس خَد جای تِ خَدکار طَر تِ ضاتز

 ٍ کزدُ ػول پزیسکَج هاًٌذ کِ دارد لزار هٌطَری هات ی صفحِ تاالی در ّا دٍرتیي ایي در کِ ایي دیگز ی ًکتِ.  است درصذ ٠٩ حذٍد در ضَد

 سوت تِ آیٌِ تَسط اٍل تار ، ضَد هی ضکستِ دٍهزحلِ در ًَر ٍالغ در.  کٌذ هی هٌحزف دارد لزار آى پطت در کِ دٍرتیي چطوی سوت تِ را تصَیز

 ضذى هسذٍد تذلیل چطوی گزفتي ػکس ٌّگام.  ضَد دیذُ دٍرتیي پطت چطوی در تا هٌطَر ی ٍسیلِ تِ دیگز تار ٍ تیفتذ هات ی صفحِ رٍی تا تاال

 ی دریچِ ، است تیزُ چطوی کِ هاداهی ضاتز ی دکوِ چکاًذى اس پس کِ ، ػکاس تزای است خَتی ی ًطاًِ ایي ٍ ضَد هی تیزُ آیٌِ ی تَسیلِ

 . تخَرد تکاى ًثایذ ٍجِ ّیچ تِ دٍرتیي ًتیجِ در ٍ است خَردى ًَر حال در فیلن ، تَدُ تاس دٍرتیي
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 :شووذ می تقسیم زیر اصلی بخش سه به آوالوگ های دوربیه فیلم ووع وظر از

 ٣٥ تا تزاتز آًْا فیلن ػزض.دارد ٍجَد هٌظوی ّای سَراخ آًْا حاضیِ در ٍ تَدًذ ضذُ ساختِ تزداری فیلن تزای اتتذا اس کِ هتزی هیلی ٣٥ ّای دٍرتیي

 پس ٍ دارد لزار کاست یک در ضَد هی ًاهیذُ ١٣٥ فیلن کِ ّا دٍرتیي ًَع ایي فیلن.تاضذ هی ٢٤×٣٦ تا تزاتز ًیش ضذُ گزفتِ تصاٍیز اًذاسُ ٍ هتز هیلی

 .گزفت ػکس ٣٦ یا ٢٤ تَاى هی فیلن ًَع ایي حلمِ ّز تا ٍ ًزسذ آى تِ ًَر تا داد لزار کاست درٍى ٍ کزدُ جوغ را آى تایذ ػکاسی اس

 ضًَذ هی پیچاًذُ لزلزُ رٍی سیاُ کاغذی ًَار اس حفاظتی تا ّوزاُ تاضذ هی هتز ساًتی ٦ آًْا ّای فیلن ػزض کِ هتزی ساًتی ٦×٦ ّای دٍرتیي -٢<

 فیلن آًْا ٍ دارًذ را ػکس ٢٤ ثثت لاتلیت ًیش ّا فیلن ایي اس دیگزی ًَع ٍ ضَد هی ًاهیذُ ١٢٩ فیلن ًَع ایي کِ تگیزد ػکس ١٢ تَاًذ هی حلمِ ّز ٍ

 ایي کِ ضَد هی تزیذُ فیلن لطؼِ یک ػکس ّز تزای تلکِ ًیستٌذ ًَاری صَرت تِ آى ّای فیلن کِ تشرگتز ٍ ٠×١٢ ّای دٍرتیي .ضَد هی ًاهیذُ ٢٢٩

 .ضٌاسٌذ هی تخت فیلن ًام تا را ّا فیلن

 

 :شووذ می تقسیم زیر دسته دو به ها دوربیه سوشه دیذن ووع وظر از

 .ضَد هی دیذُ اًؼکاسی ّیچ تذٍى ٍ هستمین صَرت تِ تصَیز کِ سادُ ّای دٍرتیي

 هی ػکاس ٍ  افتذ هی هات ضیطِ یک رٍی دارد لزار ػذسی پطت در کِ ای آیٌِ تا تزخَرد اس پس تصاٍیز آًْا در کِ اًؼکاسی یا رفلکسی ّای دٍرتیي

 :تاضٌذ هی سیز ًَع دٍ ضاهل خَدضاى ّا دٍرتیي ایي.ًوایذ اًتخاب را خَد ًظز هَرد کادر تَاًذ

 ّستٌذ هطاتْى ٍلى هجشا ػذسى داراى یک ّز ٍ  ضذُ تطکیل هجشا کاهالً اتالک دٍ اس تذًِ ّا  دٍرتیي ایي در کِ ػذسى دٍ تا رفلکسی ّای دٍرتیي

 تا ػول دٍ ّز ّا دٍرتیي ًَع ایي در کِ ػذسى  تک رفلکسی ّای دٍرتیي .ػکس گزفتي تزاى دیگزى ٍ هات ٔ  ضیطِ رٍى تز تصَیز اًؼکاس تزاى یکى

 حاظز حال در.تاضٌذ هی تؼَیط لاتل آًْا ػذسی ٍ ضَد هی تزدُ کار تِ هتزی هیلی ٣٥ ّای دٍرتیي در تیطتز ًَع ایي ٍ گیزد هى اًجام ػذسی یک

 ّستٌذ ًَع ایي اس ضًَذ هی ساختِ کِ ّایی دٍرتیي تیطتز

 

 


