انواع فیلم های نگاتیو دوربین عکاسی در قدیم و کاربرد آن

انواع فيلم هاي عكاسي
فيَِ ٛاي ػناسي ٕ،ياتي٘( ّٖفي) يا پ٘ظتي٘(ّثثت) است ٗ ت ٚغ٘ضت ضٕيي يا سيا ٗ ٙسفيس ػطؾّ ٚي ضٕ٘س .فيَِ ٛاي ٕياتي٘ ،تػ٘يط ضا ت ٚغ٘ضت ّٖفي
ثثت ّي مٖٖس .يؼٖي سط٘ح ضٗضٔ ضا تيع ٗ ٙسط٘ح تيط ٙضا ضٗضٔ تطاي زيسٓ تػ٘يط ّطاتق تا ٗاقؼيت تايس إٜٓا ضا چاج مطز .فيَِ ٛاي ٕياتي٘ تا ػثاضات
 Negativeيا  For B & w Printيا ّ For Color Printطرع ّي ضٕ٘س .اّا فيَِ ٛاي پ٘ظتيّ٘ ،ستقيْاً تػ٘يط ضا ت ٚغ٘ضت ّثثت ٗ ّٖطثق تا
حاٍت طثيؼي ثثت ّي مٖٖس .اظ ائ زست، ٚفيَِ ٛاي اساليس ضا ّي ت٘آ ٕاُ تطز .فيَِ ٛاي پ٘ظتي٘ يا اساليس ضا تا پيٕ٘س  Chromeم ٚتٕ ٚاُ فيَِ افعٗزٙ
ّي ض٘زّ ،طرع ّي مٖٖس .فيَِ ٛاي سيا ٗ ٙسفيس ،ػّْ٘اً تٗ ٚسيَ ٚپسٕ٘س  ٗ Panفيَِ ٛاي ضٕيي ت ٚمْل پيٕ٘س ّColorطرع ّي ضٕ٘س .فيَِ
ٛاي ضٕيي ذ٘ز ٕيع ت ٚزٗ ٕ٘ع ساذتّ ٚي ض٘ز:
اٍف) فيَِ ٛاي ٕ٘ع ٕ٘ضٗظ :مّ ٚرػ٘ظ ػناسي تا ٕ٘ض ضٗظ يا فالش اٍنتطٕٗيني است .فيَِ ٛاي ٕ٘ض ضٗظ تا مَْات(ّ)Day light/ flashطرع ّي
ضٕ٘س.
ب) فيَِ ٛاي ضٕيي ٕ٘ض ّػٖ٘ػي :ائ فيَِ ٛا تيطتط زض فيَِ تطزاضي م ٚاغَة ظيط ٕ٘ض پطغمت٘ضٛا ٗ ٕ٘ض افنٖٜايي مٕ٘ ٚض ظضز تٍ٘يس ّي مٖٖس ،ماضتطز
زاضٕس .اّا زض ػناسي ٕيع ّ٘ضز استفاز ٙقطاض ّي ىيطٕس .فيَِ ٛاي ٕ٘ع ٕ٘ض ّػٖ٘ػي ضا ت ٚمْل ػثاضت ّTangstenطرع ّي مٖٖس .تط ضٗي ق٘طي فيَِ
ٛاي ػناسي اسِ ماضذإ ٚساظٕس ،ٙآضُ يا ّاضك فيَِ ،قطغ فيَِ،تؼساز مازضٛايي مّ ٚي ت٘آ تا آٓ ػنسثطزاضي مطز،إساظ ٙمازض فيَِ ٗ ّ ...طرع ّي
ض٘ز .فيَِ ٛاي ػناسي تاضيد ّػطف ّؼيٖي زاضٕس م ٚتط ضٗي ق٘طي ٛط فيَِ تاضيد إقؿاي آٓ قيس ّي ض٘ز .اىط فيَِ ٛاي سيا ٗ ٙسفيسي م ٚاظ تاضيد
ّػطف إٜٓا ّستي ىصضت ٚتاضس ّػطف ضٕ٘س ٍنٛ ٚايي ضثي ٚت ٚمطُ يا حثاتٜاي ٘ٛا تط ضٗي فيَِ ايداز ّي ض٘ز.
ػطؼ فيَِ تّ ٚيَيْتط ضا  ،قطغ يا إساظ ٙفيَِ ى٘يٖس .ػطؼ ٛاي استإساضز فيَِ ػثاضت إس اظ .70 ٗ65 ، 35 ،16 ، 8
ٛط چ ٚقطغ ٗ إساظ ٙفيَِ تعضه تط تاضس  ،تػ٘يط حاغٌ اظ آٓ ضٗي پطز ، ِٛ ٙضفاف تط ٗ ٗاؾح تط است.
فيَِٛاي ػناسي اظ ٕظط قطغ زض إساظٛٙاي ّرتَف اضائّ ٚيضٕ٘س .ضايحتطئ إٜٓا ػثاضتٖس اظ:
 -1فيَِ ّ 36( 135يَي ّتطي).
 -2فيَِ  120تطاي ؾثط تػاٗيط زض إساظٛٙاي .17*6 ٗ 9*6 ،6*6 ،4٫5*6
 -3فيَِٛاي ترت ،اظ إساظّ ٙؼًْ٘  4*6اٍي  .25*20اٍثت ٚزض ساٍٜاي ىصضت ٚإساظٛٙاي تعضىتط ٗ م٘چنتطي ٕيع تٍ٘يس ّيضس م ٚفؼالً تا تطٗظ پسيسٙ
زيديتاً ٗ تراطط ّحسٗز ت٘زٓ ّػطف مٖٖسىآ ،تٍ٘يس إٜٓا ٕيع قطغ يا ماٛص يافتٚاست.
فيلم هشت ميليمتري
م٘چنتطئ قطغ فيَِ ت ٚػطؼ ّ 8يَيْتط م ٚتيطتط زض تٍ٘يس فيَِ ٛاي آّات٘ضي ٗ آّ٘ظضي استفازّ ٙي ض٘ز  ،ظيطا  ِٛاضظآ است ٗ  ِٛماض تا آٓ آسآ
ّي تاضس .اّا ائ فيَِ ٛا تػ٘يطي م٘چل تا ميفيت ٕاظً تٍ٘يس ّي مٖٖس ٗ ميفيت غسا ٕيع زض إٜٓا  ،چٖسآ ّطَ٘ب ٕيست .زض ائ ٕ٘ع فيَِ ٛا ٛ ،ط 80
قاب  ،زض يل ف٘ت قطاض زاضز.
 | 1صفحه 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 :

انواع فیلم های نگاتیو دوربین عکاسی در قدیم و کاربرد آن

فيلم هشت ميليمتري سوپر
ائ فيَِ ٛا اظ ساً  1966خاييعئ فيَِ ٛاي ّ 8يَيْتطي ّؼٍْ٘ي ضسٕس .زض ائ فيَِ ٛا  ،س٘ضاخ ٛاي حاضي ٚاي م٘چنتط ضس ٙاست ٗ زض ٕتيد ٚقاب
تعضىتطي زض اذتياض ّي ىصاضز ( ائ فيَِ ٛا تا  50زضغس  ،فؿاي تػ٘يطي تيطتطي ٕسثت ت ٚفيَِ ّ 8يَيْتطي ّؼٍْ٘ي ضا اضائّ ٚي زٖٛس ) .چ٘ٓ سطح
تػ٘يط ائ فيَِ ٛا تعضه تط است ٗ ،ؾ٘ح تػ٘يطي آٓ ٕيع تيطتط است ٗ ميفيت ضٕو آٓ  ِٛتٕ ٚسثت ٕ٘ع ّؼٍْ٘ي ائ فيَِ ٛا  ،تٜتط است .زض ائ فيَِ
ٛا  ،زض ٛط ف٘ت  72قاب ٗخ٘ز زاضز .ىطچ ٚائ فيَِ ٛا تيطتط ت٘سط فيَِ ساظآ غيط حطف ٚاي ّ٘ضز استفاز ٙقطاض ّي ىيطٕس  ،اّا اظ إٜٓا تطاي تٍ٘يس فيَِ
ٛاي آّ٘ظضي ٗ غٖؼتي حطف ٚاي  ِٛاستفازّ ٙي ض٘ز .ائ فيَِ ٛا ضا س٘پط ّ ِٛ 8ي ٕاّٖس.
فيلم  61ميليمتري
ائ فيَِ ٛا زض ساً  1923ت ٚتاظاض آّسٕس ٗ تيص اظ  ، ْٚٛفيَِ ساظآ آّات٘ض ضا ت ٚػٖ٘آ ّطتطي زض ٕظط زاضتٖس  ،ظيطا  ِٛاضظآ ت٘زٕس ٗ  ِٛماض تا إٜٓا
آسآ ت٘ز  ،اّا اظ ططفي  ،چ٘ٓ اّنإات قاتٌ ت٘خٜي زاضتٖس زض فيَِ ساظي حطف ٚاي ٕيع ّ٘ضز ت٘خ ٚقطاض ىطفتٖس .اظ ائ فيَِ ٛا زض تٍ٘يس فيَِ ٛاي
غٖؼتي  ،زٍٗتي ٗ آّ٘ظضي تسياض استفازّ ٙي ضس ٗ ّي ض٘ز .تا ضٗي ماض آّسٓ ائ فيَِ ٛا  ،زٗضتئ ٛاي سثل ّ 16يَيْتطي ت ٚاغَي تطئ ٗسيَٚ
تٍ٘يس فيَِ ٛاي ذثطي تَ٘ظيٕ٘ي تسً ضس ٛ ،ط چٖس اّطٗظ ٙخاي إٜٓا ضا زٗضتئ ٛاي سثل ٗيسئ٘يي ىطفت ٚاستْٛ .چٖئ فيَِ ّ 16يَيْتطي ّ ،حث٘ب
تطئ فيَِ تطاي تٍ٘يس آثاض ّستٖس ٗ تدطتي ت٘زٛ ٗ ٙست ٗ فيَِ ساظآ ّستقٌ ّؼْ٘ال ػالق ٚذاغي ت ٚاستفاز ٙاظ إٜٓا زاضٕس .زض حاً حاؾط فيَِ ٛاي 16
ّيَيْتطي چٖآ ميفيت تااليي يافت ٚإس م ٚاظ إٜٓا زض تٍ٘يس فيَِ ٛاي تَٖس زاستإي  ِٛاستفازّ ٙي مٖٖس ٗ سپس اظ آٓ ٕ ،سرّ 35 ٚيَيْتطي تٜيّ ٚي
مٖٖس  ،تا ائ فيَِ ٛا تطاي ْٕايص ٕيع ّٖ ،اسة ضٕ٘س.
فيلم  61ميليمتري سوپر
ائ فيَِ زض ساً  1971ت ٚتاظاض آّس .ائ فيَِ ٛا تٕ ٚسثت فيَِ ٛاي ّ 16يَيْتطي ّؼٍْ٘ي زاضاي  40زضغس فؿاي تػ٘يطي تيطتط ٛستٖس .ائ فيَِ ٛا
تػ٘يطي ػطيؽ اضائّ ٚي زٖٛس ٗ تطاي تعضه مطزٓ تٕ ٚسرّ 35 ٚيَيْتطي ّٖ ،اسة تط ٛستٖس.
فيلم  53ميليمتري
ائ قطغ فيَِ  ،قطغ استإساضز تطاي فيَِ ساظي حطف ٚاي است ٗ ػْس ٙفيَِ ٛاي سيْٖايي ت ٚغ٘ضت ّ 35يَيْتطي ساذتّ ٚي ضٕ٘س .ائ قطغ فيَِ
زاضاي چٜاض س٘ضاخ حاضي ٚزض زٗ ططف ٛط قاب است ٗ زض ٛط ف٘ت آٓ  ،16قاب ٗخ٘ز زاضز .ائ ٕ٘ع فيَِ ضا تطاي اٍٗئ تاض  ،ضطمت ازيس٘ٓ ٗ ايستْٔ
مساك(  ) Eastman Kodakزض ساً  1899ت ٚتاظاض ػطؾ ٚمطزٕس  ،م ٚتا ت٘خ ٚت ٚضٗاج زستياٛ ٙاي ازيس٘ٓ  ،ت ٚظٗزي ت ٚقطغ استإساضز فيَِ ساظي
تسً ضس .ائ قطغ فيَِ  ،تػاٗيط ٗاؾح  ،ضفاف  ،ذ٘ب ٗ قاتٌ قثٍ٘ي تطاي تْاضاىط اضائّ ٚي زٛس .تا ٗضٗز غسا ت ٚسيْٖا زض ساً  ، 1929اتتسا الظُ ضس
م ٚفيَِ ٛا قطغ ّطتؼي تييطٕس تا تطاي ٍث ٚغسا ٕيع خا تاضس  ،اّا ت ٚظٗزي ٕسثت اتؼاز آٓ تٕ ٚسثت آضٖاتط  1/33ت 1 ٚتطىطزإس ٙضس.
فيلم  13ميليمتري
فيَِ ّ 65يَيْتطي قاتي تا ٕسثت اتؼاز  1/85ت 1 ٚزاضز ٗ زض ٕتيد ٚػطيؽ تط اظ فيَِ ٛاي ّ 35يَيْتطي استْٛ .چٖئ فؿاي تػ٘يطي ائ قطغ فيَِ
 4/5تطاتط تيطتط اظ فيَِ ٛاي ّ 35يَيْتطي ّؼٍْ٘ي است ٗ زض ٕتيد ٚتػ٘يطي تا تفنيل ٗ ميفيت تٜتط ػطؾّ ٚي مٖس  ،اّا ٛعيٖ ٚىعاف ٗ ّطنالتي مٚ
زض فيَِ تطزاضي تا آٓ ٗخ٘ز زاضز  ،سثة ضس ٙم ٚماضتطز ائ ٕ٘ع فيَِ ٛا ّحسٗز تاضس .الظُ ت ٚشمط است م ٚتؼس اظ فيَِ تطزاضي اظ فيَِ ٛا تا ائ ٕ٘ع
فيَِ  ،اظ إٜٓا ٕسرّ 70 ٚيَيْتطي تٜيّ ٚي ض٘ز تا خا تطاي ٍث ٚغساي استطي٘ فٕ٘يل ٕيع ٗخ٘ز زاضت ٚتاضس.
فيلم  07ميليمتري
ائ قطغ فيَِ  ،ػطيؽ تطئ فيَِ زض غٖؼت فيَِ ساظي تداضي است مّ ٚؼْ٘ال تطاي تٍ٘يس ٕسرٛ ٚاي امطآ فيَِ ٛاي تاضن٘ ، ٙحْاسي ٗ پط ذطج
ّ٘ضز استفاز ٙقطاض ّي ىيطز .فيَِ ّ 70يَيْتطي م ٚػطؾي زٗ تطاتط ػطؼ فيَِ ّ 35يَيْتطي زاضز ٗ ٕيع ت ٚذاطط پطز ٙػطيؽ آٓ تٕ ٚسثت  2/2ت،1 ٚ
ٖٛياّي م ٚتْٕ ٚايص زض ّي آيس  ،تػ٘يطي تا ٗؾ٘ح ٗ ضفافيت ػاٍي زاضز .الظُ ت ٚشمط است م ٚزض ساً ٛاي اذيط  ،ضٗش تعضه مطزٓ تػ٘يط فيَِ 35
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ّيَيْتطي ت ٚضٗي ٕسرّ 70 ٚيَيْتطي ضٗاج يافت ٚاست ٗ ائ تا حس ظيازي اظ ٛعيٖٛ ٚاي ىعاف استفازّ ٙستقيِ اظ فيَِ ّ 70يَيْتطي ٗ حتي 65
ّيَيْتطي ّي ماٛس.
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