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Böyle Çal›fl›r...
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Y›ld›z Tak›m›

yüzeyin arka taraf›n› iyi bir z›mpara kâ¤›d›yla, pürüzsüz olacak biçimde z›mparalay›n (i¤ne deli¤inin kenar› çok düzgün olmal›d›r). Sonra metali mukavvan›n di¤er yüzüne koyun ve i¤neyi hassas bir flekilde
delikte döndürerek deli¤in yuvarlak oldu¤undan
emin olun. Delik bir büyüteçle kontrol edilebilir. Bir
agrandizör ya da projektörle de i¤ne deli¤i çap›n›
kontrol edebilirsiniz.

Silindirik Kutu Kamera Yap›m›

‹¤ne Deli¤i Kamera
‹¤ne Deli¤i Yap›m›

‹¤ne deli¤i kameralar ›fl›ktan korunmal› çok çeflitli kutulardan yap›labilirler. Silindirik bir mukavva kutu,
cips, çay ya da kahve kutular›, 120 rulo film parçalar›
ya da foto¤raf kartlar› için i¤ne deli¤i kameraya kolayca dönüfltürülebilir.
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‹¤ne deli¤i kamerada en önemli k›s›m i¤ne deli¤inin
kendisidir. Delik, h›rdavatç›larda bulunabilir türden
bir pirinç pul, marketlerde sat›lan küçük cam ya da kutu kapaklar›ndaki çok ince metalden yap›labilir. Baz›
foto¤rafç›lar f›r›n folyolar› kullan›r. S›radan folyolar fazla incedir.
Kutu kapa¤›ndan al›nacak metal, boya ya da verni¤ini temizlemek ve daha ince hale getirmek için çok iyi
bir z›mpara kâ¤›d›yla z›mparalanmal›d›r. Deli¤in kenarlar› pürüzsüz ve keskin olmal›d›r. Uygun delik çap›n›n saptanmas›nda belirleyici olan, kameran›n odak
uzunlu¤u, yani delikle film ya da foto¤raf kart› aras›ndaki uzakl›kt›r. Genelde, daha küçük delik daha net
görüntü demektir. Ancak, delik fazla küçükse ›fl›¤›n k›r›n›m etkisi görüntüdeki netsizli¤i art›r›r.
Orta sertlikte bir mukavvan›n üstüne bir metal parças›
koyun. Olabildi¤ince yuvarlak olmas›na özen göstererek bir i¤ne yard›m›yla bir delik aç›n. ‹¤ne, tutmay› kolaylaflt›rmak üzere bir mantara ya da uygun bir nesneye saplanabilir. ‹¤neyi yüzeyle 90 derecelik bir aç›da
tutun. Metal parças›n› döndürün ve i¤nenin girdi¤i
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Film tutucu

1. Mukavva bir film tutucuyla bafllay›n. Film tutucu, silindirik kutunun içine s›¤abilecek boyutlarda iki parça mukavvadan yap›labilir.
Parçalardan biri (A) filmin arka yüzeyini tutmak için. Di¤er parçay›
ikiye bölün, küçük parça B'yi A’ya yap›flt›r›n ve büyük parça C üzerinde, film ya da kart için bir pencere (D) aç›n. Elektrik band› ya da
benzer kalitede bir bant kullanarak C’yi B’ye s›k›ca bantlay›n. Film
tutucuya film yükleme ifli karanl›k odada yap›lmal›d›r. Bir parça 120
rulo film ya da foto¤raf kart›n› A ile C aras›na yerlefltirin.
2. Film tutucuyu kutunun her iki yan›ndaki yivlerin içine sabitleyin.
Yivler kutunun içine yap›flt›r›lan mukavva fleritlerdir. Yivlere yap›flt›r›lan bir parça mukavvayla film tutucusu için bir destek (E) yapabilirsiniz. Bu, üzerine film yerlefltirilmifl film tutucunun yiv içinde kaymas›n› daha kolaylaflt›racakt›r.
3. Kapak dahil kutunun içini ve film tutucunun bütün d›fl yüzeyini
siyah mat bir spreyle boyay›n. Kapa¤›n yar›saydam olmamas›na
dikkat edin. Gerek duydu¤unuz takdirde siyah plastik bir astar ya
da mukavva yap›flt›rarak kapa¤› matlaflt›rabilirsiniz.
4. Kutunun önyüzüne bir delik aç›n. E¤er özel bir merkez d›fl› etkisi yarat›lmak istenmiyorsa, "optik eksen" film tutucunun penceresinin tam merkezine denk gelecek flekilde aç›lmal›d›r.
5. Sonra i¤ne deli¤i düzlemini yukar›da anlat›lan yöntemle yap›n.
6. ‹¤ne deli¤i düzlemini silindirik kutunun üzerine yap›flt›r›n.
7. ‹¤ne deli¤inin üzerine gelecek flekilde kutuya foto¤raf kart› amabalaj›ndan siyah plastik bir kapak yap›flt›rarak basit bir örtücü yap›n.
Kapak, bir lastikle de tutturulabilir. Foto¤raf çekece¤iniz zaman lasti¤i ç›kar›n, kapa¤› aç›n ve yeterince pozlad›ktan sonra kapat›n.
8. Kameran›zda e¤ri film düzlemi kullanmak isterseniz, mukavva
film tutucusunu ç›kar›n ve film ya da foto¤raf kart›n› kameran›n
içine do¤rudan bantlay›n. Bu ifllemi de karanl›k odada yapmay›
unutmay›n.
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