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ها و نحوه   تیقابل ی بررس  شرفته،ی و پ تالی جید یها  نیالزمه کار با دورب
  دیاز انتخاب و خر شیمعنا که پ نیبد .است ی عکاس نی عملکرد انواع دورب

 زی مانند سا ی عکاس  نیدورب یها ی ژگ یاز و ی نسبت به برخ دیبا نیدورب
از   یار یبس .داشت  یشتر یسنسور، نوع لنز و... دقت ب یها ی ژگ یبدنه، و

 نیبنابرا کاربرد دارند؛ ی در حوزه صنعت و مباحث علم ی عکاس  یها نیدورب
  .ستین ی همه الزام  یبرا یو حرفه ا شرفتهیپ یها  نیدورب نیچن دیخر
 .دیهمراه ما باش انی تا پا ی عکاس  نیانواع دورب شتر یشناخت ب یبرا

 

 یعکاس نیانواع دورب 1#

وحش،   ات یح  عت،یاز طب ی عکاس  ژهی به و ی عکاس یایعالقه مند به دن اگر
مقاله را  نی حتمًا ا د،یپرتره، مستند و... هست ،ی خ یو تار  ی ورزش یدادهایرو

در   ی عکاس نیهمه ساله انواع دورب  د،یاست بدان بهتر .د یتا انتها مطالعه کن
  یاز سو شرفته،ی جذاب و پ یها تیمتنوع با قابل یح ها و مدل ها طر 
رو، عدم  نی هم از .شوند ی معتبر در سطح جهان عرضه م دکنندگانیتول

منجر به   تی در نها ،یعکاس نیدورب یها تیها و قابل ی ژگیشناخت و
 ی طور کل به .کاربران خواهد شد  یمحصول از سو نی انتخاب نادرست ا

به سه دسته  ن یبر اساس ابعاد بدنه و سنسور دورب ی عکاس  یها نیدورب
  ی به ذکر است که برخ الزم .شوند ی م  یبند میبزرگ، متوسط و کوچک تقس

 یها نیاز انواع دورب ی ک ی رمجموعهیبه عنوان ز ی عکاس یها نیاز دورب
 یتک لنز  ی عکاس یها نیعنوان مثال، دورب به .شوند  ی شناخته م  ی عکاس
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 ی قطع متوسط به شمار م ی عکاس یها نیجزء دورب  ی انعکاس  یو دو لنز 
 .ندیآ

 

 

 یعکاس نی انواع دورب یدسته بند 2#

  نیدر ا ،یعکاس نیانواع دورب یها تیقابل شتریو شناخت ب یی آشنا یبرا
 .پرداخت میاز آن ها خواه کیکامل هر  حیبخش به تشر 
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بردار   ن یدورب 1-2# بزرگ  یعکس   Large)  قطع 
Format Camera) 

  رینسبت به سا ی عکاس یها نیدسته از دورب نیوزن و ابعاد ا ،ی طور کل به
قطع بزرگ  یها  نیکه دورب نیتوجه به ا با .است ادیز اریها، بس نیدورب
 یو ظاهر  ی داخل ساختار و بزرگ را دارند و تیفیباک ر ی ثبت تصاو تیقابل

 .باشد ی متفاوت م  ی عکاس نی از انواع دورب ی با برخ سهیآن ها در مقا

 

 قطع بزرگ  یها نی دورب ی داخل ساختار .1

 :شده اند لیتشک ی قطع بزرگ از دو صفحه اصل یها نیدورب

  ی سعد یجهت نصب و جاگذار  نیدورب یاز صفحات در جلو ی کی •
 .شود ی گفته م  زیکه به آن استاندارد جلو ن ردیگ ی قرار م
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که اصطالحًا به استاندارد عقب معروف است، همان  گرید  صفحه •
 .فوکوس است ایمات  شهیصفحه ش

  نیتخت، دورب  یها ی استفاده از شاس یها به جا نیدسته از دورب  نیا در
دهند تا امکان حرکت آسان  ی قرار م یتک محور  یها ی شاس یرا بر رو

جهت   یشتر یآنکه کاربران کنترل بهتر و ب ضمن .کاربران فراهم شود یبرا
 .بزرگ خواهند داشت یرهای در تصو وی انواع پرسپکت جادیا

 

 قطع بزرگ نیدورب یسنسورها ی ژگیو و ابعاد .2

  نینوع دورب نیثبت شده توسط ا ری و وضوح تصاو تیف ینظر شما چرا ک به
  تیفیک شیافزا لیدال  نیتر  ی و اصل نی از مهم تر ی کی  اال است؟ب اریها بس

ها   نینوع دورب نیاست که در ا یی اندازه سنسورها  ر،یو رزولوشن تصاو 
متر   ی لیم 127*102با ابعاد  یحال حاضر، سنسورها در .شوند ی استفاده م 
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( به نچیا 10*8متر ) ی سانت  20.32*25.4سنسور  نی( و همچننچیا 5*4)
قطع  نیمورداستفاده در دورب یسنسورها  نیو پرطرفدارتر   نیعنوان بهتر

نوع سنسورها  نیابعاد ا دیاست بدان جالب .شوند ی بزرگ محسوب م 
برابر   15تا  12حدود  یمتر  ی لیم 135قطع  یها لمیف اینسبت به سنسورها  

 .است

 

  یو حوزه ها یمعمار  ،یغاتیتبل ی عکاس یبرا شتریها ب  نینوع دورب نیا از
قطع بزرگ،   ی عکاس یها نیآنکه دورب ضمن .شود  ی استفاده م  ی علم

 .دارند ی عکاس نیانواع دورب رینسبت به سا یباالتر  متیق



 

6 www.namatek.com 

 Medium)  قطع متوسط  یعکس بردار   نی دورب 2-2#
Format Camera) 

  تالیجید یها  نیاز انواع دورب گرید ی ک یقطع متوسط  ی عکاس  نیدورب
 یها نیبه نسبت دورب ی عکاس یها  نیمدل از دورب ن یا .پرطرفدار است

  یی جابجا ل،یدل نیهم به .دارند یقطع بزرگ، وزن کمتر و ابعاد کوچک تر 
نسبت به  یشتر یآنکه تنوع ب ضمن .راحت تر است اریو حمل آن ها بس

 .قطع بزرگ دارند یها نیدورب

 قطع متوسط  یها  نیدورب یبند دسته .1

 non-reflective single-lens) ی رانعکاس یغ یلنز  تک •
camera) 

 (reflective single lens camera) ی انعکاس یلنز  تک •
 (reflective dual-lens camera) ی انعکاس  یلنز  دو •

 

 قطع متوسط  نیسنسور دورب ی ها ی ژگ یو و اندازه .2
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مختلف  با ابعاد یی از سنسورها ی عکاس یها نیمدل از دورب نیا در
که توسط   یر یو وضوح تصاو تی فیک ل،یدل نیهم به .شود ی استفاده م 
  شتریب در  .شوند، متفاوت است ی قطع متوسط ثبت م نیانواع دورب

 ای 40.2*53.7با ابعاد  یی قطع متوسط از سنسورها یها نیدورب
 .شود ی استفاده م  یمتر  ی ل یم 43.8*32.9

آنالوگ قطع   یها نیبه کار رفته در دورب یها لمیبه ذکر است که ف الزم
  90  ی و حت 00 ، 45در ابعاد مختلف مانند  ی و عرض 00 برابر  ی متوسط، طول 

  00 *00 با ابعاد  یها لمیپرکاربرد بودن ف لیبه دل هرچند .متر دارند ی لیم
 یمتر  ی لیم 120 نیدورب ،ی عکاس یها  نی دسته از دورب  نیبه ا ،یمتر  ی لیم
ثبت   یمدرن و بزرگ، عکس ها یبا وجود سنسورها  مسلماً  .ندیگو ی م زین

با  ری تصاو ضمناً  .برخوردار خواهند بود یی باال تیفیاز وضوح و ک زیشده ن
از  یار یگفته بس به .ثبت خواهند شد یشتر یب ات یو جزئ دید دانیم

 نهیآ یها نیدورب هیها، شب نینوع دورب نیاز ا ی کارشناسان، ساختار برخ
حرفه  اریبس عکاسان .استDigital Single-Lens Reflex(DSLR )  و یا
و... استفاده    یمعمار  عت،یاز طب ی عکاس یها برا نی نوع دورب نیاز ا یا
 .کنند ی م
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 Small Format)  قطع کوچک  یعکاس  نی دورب 3-2#
Camera ) 

  ی عکاس یها نیاز انواع دورب گرید یک یقطع کوچک  ی عکاس  یها نیدورب
 در .رندیگ ی مختلف مورد استفاده قرار م یحوزه ها در پرطرفدار هستند که 

قطع متوسط و قطع بزرگ در  یها  نیدورب بیاز معا یادیواقع بخش ز
ها  نینوع دورب نیو وزن ا ابعاد .ها رفع شده است نیمدل از دورب نیا

ه توجه ب با .کمتر است اریقطع بزرگ و متوسط، بس یها نینسبت به دورب
قطع کوچک   یها  نیهستند، دورب ز ین یمتنوع و کاربرد  یلنزها یدارا نکهیا

ها  تیتوجه به استقبال مردم، قابل با .دارند یادیطرفداران ز ایدر سراسر دن
 یشرکت ها یها از سو  نیدسته از دورب نیدر ا ی و امکانات مدرن و جذاب

 .لحاظ شده اند دکنندهیتول



 

9 www.namatek.com 

 

 قطع کوچک  یها  نیدورب یبند دسته .1

 (Bridge) جیبر •
 (Compact) کامَپکت •
 (Single-Lens Reflex) ی انعکاس یلنز  تک •
 (Mirrorless) نهیآ بدون •
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 قطع کوچک  نیسنسور دورب  یها ی ژگیو و ابعاد .2

 Full) تمام کادر  ای یمتر  ی لیم 35 نیقطع کوچک، دورب یها نیدورب به
Frame )نینوع دورب نیسنسور به کار رفته در ا ای حسگر .ندیگو  ی م  زین 

  نیسنسور ا ی کل ابعاد .کوچک تر است گر،ید یها به نسبت قطع ها
 با .باشد ی متر م   ی لیم 30*24تمام کادر برابر  ای میدر حالت فول فر نیدورب

 یها نیمدل از دورب نیکه در ساخت ا یادیز یها شرفتیتوجه به پ
به مراتب  زین ری تصاو یر یپذ کی و قدرت تفک  وضوح  شده است، ی عکاس

 است. افتهی  شیافزا
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