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 همین از. شود می محسوب عکاسان برای کاربردی و مهم اقالم از یکی دوربین پایه سه

 زمال باشید داشته خوبی خروجی و نمایید ثبت ای حرفه عکس یک بتوانید اینکه برای رو

 .نمایید استفاده مناسب پایه سه یک از حتما تا است

درج شده است که از آن می توانید  آنالین خرید راهنمای به همین دلیل در این مقاله یک

 .برای تهیه یک گزینه کارآمد استفاده نمایید

 سه پایه چیست؟

سه پایه یکی از اولین تجهیزاتی است که عکاس پس از دوربین خود خریداری می کند و 

اشند داشته ب دلیل موجهی نیز دارد. برای کسانی که با این وسیله آشنایی ندارند باید در نظر

 .که سه پایه از دوربین و سایر تجهیزات پشتیبانی می کند

انواع مختلفی از سه پایه ها وجود دارد. اما تمام مدل ها هدف یکسانی دارند که آن هم ثابت 

 .نگه داشتن دوربین در حین عکاسی است

 دوربین کیف خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 سه پایه از چهار قسمت تشکیل شده است

 پایه های سه پایه ستون فقرات سیستم هستند. رایج ترین مواد مورد استفاده : ها پایه

وند و شها جمع میبرای پاها آلومینیوم، بازالت، فوالد و فیبر کربن است. همچنین پایه

 .پایه بسته به محیط، تنظیم می گردندبرای تنظیم ارتفاع سه

 جای خود نگه می دارد. این قسمتی است که دوربین یا سایر تجهیزات را در : سر

چندین نوع سر وجود دارد. اما برای عکاسان، سرهای توپی و سرهای پانتیلن بسیار 

 .مورد استفاده قرار می گیرند

 .در همین حال، فیلمبرداران برای ردیابی روان تر، سرهای سیال را ترجیح می دهند
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 ی که عاشق این قسمت سه پایه را باالتر می برد. برای عکاسان: مرکزی ستون

گرفتن عکس ها از زاویه باال هستند، این بخش ضروری است. البیته باید در نظر 

هایی با زاویه توانند برای عکسهایی نیز در وسط وجود دارند که میداشت که ستون

 .کم وارونه شوند

 نگهدارنده ها به اندازه پایه ها مهم هستند. بدون نگهدارنده ثابت، سه : ها نگهدارنده

یه تکان می خورد و می افتد. سه پایه های عالی به طور پیش فرض دارای پا

 .نگهدارنده های چسبنده هستند

اما سه پایه هایی با نگهدارنده های قابل تعویض برای استفاده در فضای داخلی و خارجی 

وجود دارد. برخی از سه پایه ها دارای میخ های قابل جدا شدن هستند که برای جلوگیری از 

 .رکت ناخواسته روی زمین فرو می روندح

 الیت رینگ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 از سه پایه دوربین چیست؟ مزایای استفاده

 :مزایای زیادی دارد. در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم دوربین پایه سه استفاده از

 در مقایسه با دست بهتر است. سه پایه  دوربین پایه سه استفاده از: تر واضح تصاویر

 یها از لکنت های میکرو که بر عکس های گرفته شده با سرعت شاتر آهسته تأثیر م

 .گذارد، جلوگیری می کند

همچنین این امکان را به عکاسان می دهد که بدون نگرانی در مورد لرزش دوربین، عکس 

 .هایی با عمق میدان وسیع بگیرند

 کمتر نویزISO  : اغلب بسته به شرایط روشنایی تنظیم می شود. نقطه ضعف این

ستفاده از سه پایه امکان است که به تصویر گاها دانه دانه نیز اضافه می شود. اما ا

 .دهدآورد که تصویری تمیزتر را ارائه میتر را فراهم میاستفاده از ایزوی پایین
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 تر لنزهایی وجود دارند که از بدنه دوربین سنگین: سنگین لنزهای از پشتیبانی

یک قطعه شیشه ای عظیم  Canon EF 500mm f/4 هستند. به عنوان مثال، لنز

 .است

عکاسی با دست می تواند به راحتی عکاس را خسته کند. اما با سه پایه، لنز نصب می شود 

 .و عکاسی راحت تر است

 باال دینامیکی محدوده با هایعکس (HDR): برای گرفتن یک تصویرHDR   نیاز

 .است که دوربین در موقعیت دقیق قرار گیرد

 با ظهور رسانه های اجتماعی، سلفی بخشی از طبیعت انسان شد. سه : پرتره سلف

 .پایه ها به گرفتن عکس از خود با تایمر دوربین از راه دور کمک می کنند

 عکاسی در شب به دلیل نداشتن منبع نور مناسب دشوار است. به : شب در عکاسی

ز کهکشان راه عنوان مثال، شما نمی توانید بدون استفاده از سرعت شاتر آهسته ا

 .شیری عکس بگیرید

کمتری ممکن است. با در نظر  ISOبا سه پایه، هنگام گرفتن عکس با نوردهی طوالنی، 

وجود دارد،.  دوربین پایه سه گرفتن همه موارد مثبت، جنبه های منفی نیز برای خرید

 :برخی از نکات منفی عبارتند از

 ن رفتن سه پایه خود را پشت سر این دلیل اصلی است که عکاسان هنگام بیرو: وزن

می گذارند. برخی از سه پایه ها سبک هستند و حمل آن آسان است. اما اینها هزینه 

 .بسیار بیشتری دارند

 اگر شما یک عکاس طبیعت نباشید، نگهداری سه پایه ها در هنگام مسافرت در : فضا

 .چمدان ها خطرناک هستند

ای دوربین با فضای اختصاصی تولید می کیف ه Crumpler برخی از شرکت ها مانند

 .کنند که گزینه خوبی است. اما همچنان فضا را اشغال می کند
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 راهنمای خرید سه پایه دوربین

 :الزم است تا فاکتورهای زیر را در نظر داشته باشید دوربین پایه سه برای خرید

 توانایی تحمل وزن 

 می بایست تحمل وزن دوربین دوربین پایه سه به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که

را داشته باشد. از همین رو گزینه هایی پیشنهاد می شود خریداری نمایید که حداقل امکان 

 .برابر دوربین شما را داشته باشند 2تحمل وزنی بیش از 

از این لحاظ بیان می شود، دو برابر که عموما به این دوربین ها لنز مجزا نیز متصل می 

 .زن آنها جداگانه استگردد و و

 به اندازه سه پایه دوربین خود توجه داشته باشید 

در زمان خرید دقت نمایید که سه پایه شما قابلیت تغییر ارتفاع داشته باشد به این معنا که 

 .بتوانید به راحتی آن را به هر ارتفاعی که نیاز دارید برسانید

کوتاه و خیلی بلند عکاسی را با اختالل  توجه به این موضوع مهم است که ارتفاع های خیلی

روبرو می نمایند. استاندارد ترین حالت ارتفاع برای یک سه پایه، ارتفاعی است که وقتی 

 .سه پایه را روی زمین قرار می دهید، قد آن تا چانه شما می رسد

 جمع بندی

با توجه به مواردی که در باال بیان شد، می توان متوجه شد که استفاده از یک سه پایه خوب 

 خوب زیاد است توصیه می دوربین پایه سه قیمت در عکاسی تاثیر بسزایی دارد البته چون

شود تا در زمان خرید موارد ذکر شده در باال را به دقت بررسی نمایید و گزینه را 

 .متناسب با دوربین شما باشد خریداری نمایید که

 

 

 


