کاربرد فیلتر ND
در چِ هَاقؼی اس فیلتز  ND Graduatedاستفادُ هی کٌین؟ اس فیلتز  NDخْت کاّص ًَرّای ضذیذ هثل ًَر هٌؼکس ضذُ اس سطح تزف ٍ غیزُ
استفادُ هی ضَد.
فیلترهایND
فزض کٌیذ در سیز آفتاب ضذیذ هی خَاّین اس خسوی ػکسثزدای کٌین ٍ ،فضای اطزاف سَصُ پز اس ػٌاصز دیذگاًی است ٍ ،در صَرت ثثت ٍاضح آًْا تز
رٍی فیلن ،تصَیز سَصُ هَرد ًظز ها در آى هیاى تِ چطن ًیاهذُ ٍ هٌظَر ها پٌْاى خَاّذ تَد .در ایي صَرت چارُای خش تاسکزدى دیافزاگن تِ هٌظَر
کاّص ػوق هیذاى ًذارینٍ .لی ًَر هَخَد صحٌِ حتی تا سزػت ضاتز 1/2000ثاًیِ ًیش تزای ثثت یک اکسپَس کن ػوق سیاد تَدُ ٍ ایي کار غیز قاتل
اًدام است .در ایي حالت ها راّی خش کاّص ًَر ٍرٍدی ًذارین .ایي کار در ّز ًَع فیلن ٍ اسالیذ تا فیلتزّای  (ND (Neutral Densityاهکاى پذیز
هیتاضذ .فیلتزّای  NDفیلتزّای خاکستزی رًگی ّستٌذ کِ خش کاّص ًَر ٍرٍدی ّیچ تاثیزی تز تٌالیتِ رًگّا ًذارًذ.

د ر سوت چپ تصَیز هٌظزُ ای را هطاّذُ هیکٌیذ کِ در قسوت تاالی تصَیز تِ دلیل ًَرسٌدی اًدام گزفتِ ًَ ،ر سیادی تِ کَُ تاتیذُ ٍ در ٍاقغ تواهی
اطالػاتHighlightآى قسوت را اس تیي تزدُ است .تصَیز سوت راست تا ٍخَد فیلتز NDگزفتِ ضذُ استّ .واًطَر کِ هطاّذُ هیکٌیذ آسواى تیزُ تز
ٍ ًَر در قسوت تاالی کَُ کوتز ضذُ است.

تصَیز سوت چپ تذٍى استفادُ اس فیلتز ND Graduatedگزفتِ ضذُ است ٍ در ًتیدِ تیطتزّ Highlightا در ایي تصَیز کِ اس کٌتزاست تاالیی ًیش
تزخَردار است اس تیي رفتِ اًذ  .دلیل ایي هطکل ًیش ایي است کِ ایي هٌظزُ دارای هحذٍدُ دایٌاهیک رًح تسیار ٍسیغ تزی اس تَاًایی ثثت دٍرتیي
هیثاضذ  .تصَیز سوت راست تا ٍخَد فیلتز ND Graduatedگزفتِ ضذُ است ّ .واًطَر کِ هطاّذُ هیکٌیذ حال کِ آسواى تیزُ تز ضذُ در ػیي
حال کِ ّوچٌاى خشییات هحذٍدُShadowحفظ ضذُ است  ،خشییات تسیار تیطتزی اس هحذٍدُ Highlightتصَیز ًیش تِ ثثت رسیذُ است.

در ایٌدا هثال دیگزی اس تاثیز فیلتز ND Graduatedدر تصاٍیزی کِ اس هحذٍدُ دایٌاهیک رًح تاالیی تزخَردار هیثاضٌذ را هطاّذُ هیکٌیذ ّ .واًطَر
کِ قاتل پیص تیٌی است  ،تصَیز سوت راست تذٍى استفادُ اس فیلتز ٍ تصَیز سوت چپ تا استفادُ اس فیلتز ND Graduatedگزفتِ ضذُ است  .تِ
خشییات تسیار تیطتز آسواى ٍ دریا در تصَیز سوت راست تَخِ کٌیذ .تا پیطزفت تکٌَلَصی کارکزد دٍرتیي ّا ًیش تِ خَتی کارکزد سیستن تیٌایی
اًساى ًشدیک ضذُ اًذ  .چطن اًساى اس قاتلیت ّایی هاًٌذ  :ضفافیت تسیار تاال  ،سیستن فَکَس آًی ٍ تسیار دقیق ( حذاقل در سهاى خَاًی )  ،قاتلیت
تغییز اس ساٍیِ تسیار تاس تِ ساٍیِ تسیار تستِ تِ صَرت آًی ٍ تٌظین سفیذی ًَر اتَهاتیک تزخَردار است  .تا ایي ٍخَد قاتلیتی کِ تیطتزیي ارسش را
تزای ػکاساى دارد ایي است کِ چگًَِ سیستن تیٌایی اًساى هحذٍدُ ّای تسیار گستزدُ ٍ هتفاٍت ًَر ( کٌتزاست ) را هیتَاًذ کٌتزل کٌذ .اهزٍسُ
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دٍرتیي ّای ًیکَى دارای تکٌَلَصی ّایی ّستٌذ کِ تِ ضوا تَاًایی  ،ثثت تصاٍیز تسیار خَتی را در ضزایط ًَری تا هحذٍدُ دایٌاهیک رًح تسیار ٍسیغ
 ،را هیذٌّذ .سیستن D-Lightingتؼذ اس ثثت تصَیز  ،قسوت ّای تسیار رٍضي تصَیز را تیزُ کزدُ ٍ قسوت ّای تسیار تیزُ تصَیز را رٍضي هیکٌذ.
سیستن  Active D-Lightingدر سهاًی کِ در حال ػکاسی ّستیذ  ،تصاٍیز را تِ ضکلی تْیٌِ هیکٌذ کِ تتَاًذ خشییات هحذٍدُ
ّای Shadow ٍHighlightرا تاسیاتی کٌذ .حاالت  ٍHDRیا  Backlight HDRکِ در تؼضی دٍرتیي ّای ًیکَى ٍخَد دارد ًیش در ٍاقغ ّویي کار را
اًدام هیذّذ – آًْا اس صحٌِ ای تا کٌتزاست تسیار تاال  ،تصَیزی هیساسًذ کِ در تواهی هحذٍدُ دایٌاهیک رًح دارای خشییات قاتل قثَل هیثاضذ .ایي
تکٌَلَصی ّای تسیار ػالی  ،تٌْا تِ ایي هٌظَر در دٍرتیي ّا قزار گزفتِ اًذ تا ضوا تتَاًیذ تصَیز تْتزی را ثثت کٌیذ .در ّز حال تزای کساًی کِ
خَاّاى ثثت تصَیز تِ صَرت خالص ( تذٍى استفادُ اس ًزم افشار ) ّستٌذ  ،هؼوَال ًَرسٌدی تِ صَرت دستی ٍ استفادُ اس فیلتز ND Gratuatedتِ
هٌظَر کن کزدى هحذٍدُ دایٌاهیک رًح  ،راُ حل هَرد استفادُ است .
در سوت راست هطاّذُ هیکٌیذ کِ فیلتز ND Gratuatedچگًَِ تصَیز را تیزُ تز هیکٌذ.

در سوت چپ  ،فیلتز  ND Graduatedهؼوَال تِ ایي ضکل ساختِ هیطَد کِ در ًگِ دارًذُ فیلتزی کِ تِ لٌش هتصل ضذُ است  ،قزار گیزد .در ًظز
ػکاساى ًَ ر تِ صَرت درخِ تٌذی ضذُ است .یک درخِ ( استپ ) کاهل هیتَاًذ تِ هؼٌی دٍ تزاتز ٍ یا ًصف ًَر تاضذ  ،هاًٌذ ایٌکِ اگز یک درخِ کاهل
تاس کٌین ( اخاسُ هیذّین کِ ًَر تِ هیشاى یک درخِ کاهل ٍارد ضَد ) ٍ یا یک درخِ کاهل تستِ کٌین ( هیشاى ًَری را کِ تِ سٌسَر دٍرتیي هیزسذ تِ
هیشاى یک درخِ کاهل کن کٌین )  .دٍرتیي ّا دارای ایي قاتلیت ّستٌذ کِ  ،هیشاى ًَر ٍرٍدی تِ دٍرتیي را تا استفادُ اس دیافزاگن لٌش ٍ یا سزػت ضاتز ،
کٌتزل کٌٌذ.سیستن تیٌایی اًساى دارای  11درخِ هیثاضذ  .دٍرتیي ّا  ،چِ اس سٌسَر دیدیتال ٍ یا اس فیلن استفادُ کٌٌذ  ،دارای ایي هحذٍدیت
ّستٌذ کِ تقزیثا هیتَاًٌذ  6درخِ اس ًَر را تِ درستی ثثت کٌٌذّ .ز چیشی خارج اس ایي هحذٍدُ تِ ضکل سفیذ ٍ یا سیاُ ٍ تذٍى ّیچ گًَِ خشییات
قاتل رٍیتی ثثت هیطَد  .در ایي گًَِ ضزایط هؼوَال ػکاساى اخاسُ هیذٌّذ کِ هحذٍدُ Shadowسیاُ ضَد تا تتَاًٌذ خشییات تاقی تصَیز را ثثت
کٌٌذ  .ایي یکی اس تصویواتی است کِ تایذ تگیزًذ ٍ ایي کار را تا استفادُ اس گشیٌِ اصالح ًَرسٌدی ٍ یا ًَرسٌدی تِ صَرت دستی اًدام هیذٌّذ  .تا
گذضت سال ّا ػکاساى تِ هٌظَر ثثت آى هحذٍدُ اس ًَر  ،یک رٍش را تیطتز اس سایز رٍش ّا هَرد استفادُ قزار دادًذ ٍ آى ّن استفادُ اس فیلتز ND
Gratuatedاست  .یک فیلتز NDهاًٌذ یک ضیطِ ٍ یا پالستیک تِ رًگ خاکستزی است کِ خلَی لٌش قزار هیگیزد  .در صَرت طزاحی صحیح ٍ
ساخت درست  ،ایي فیلتز تِ ّیچ ٍخِ تز رٍی رًگ ّا در تصَیز تاثیز ًخَاّذ گذاضت ٍ صزفا تاػث ٍرٍ د ًَر کوتز تِ دٍرتیي هیطَد  .اس ایي فیلتز ّا
تِ هٌظَر کن کزدى سزػت ضاتز تا ٍخَد حساسیت کن  ، ISOخیلی ٍقت است کِ استفادُ هیطَد  .تا استفادُ اس ایي رٍش است کِ هیتَاى آى حالت
رٍیایی ٍ تسیار سیثای حزکت آب رٍاى را ثثت کزد  .اها چیشی کِ فیلتز ND Gratuatedرا اس سایز فیلتز ّای NDهتوایش هیکٌذ ایي است کِ ایي
فیلتز دارای دٍ هحذٍدُ رٍضي ٍ تاریک هیثاضذ ٍ ایي هَرد در صحٌِ ّای تا ضزایط ًَری تسیار هتفاٍت  ،کوک تسیار تشرگی تِ ػکاساى هیثاضذ  .تزای
هثال تصَر کٌیذ کِ تا هٌظزُ ای هَاخِ ّستیذ کِ آسواى آى تسیار رٍضي تز اس سهیي پای یي آى است  .تِ هٌظَر ثثت ػکس ضوا یا تایذ تز هثٌای
ًَرسٌدی آسواى دٍرتیي را تٌظین کٌیذ کِ در ایي صَرت سهیي سیاُ خَاّذ ضذ (  ٍ )Underexposeیا تز هثٌای ًَرسٌدی سهیي تصَیز را ثثت
کٌیذ کِ تاػث سفیذ ضذى کاهل آسواى هیگزدد (  . )Overexposeاها تا افشٍدى فیلتز ND Gratuatedهیتَاًیذ قسوت تیزُ فیلتز را تز رٍی
آسواى تٌظین کٌیذ ٍ قسوت رٍضي آى را تز رٍی سهیي ٍ ایي ضاًس را داضتِ تاضیذ کِ ّن سهیي ٍ ّن آسواى تِ درستی ًَرسٌدی ضًَذ ٍ خشییات
آًْا تِ طَر کاهل ثثت گزدد .
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ایي حالت کِ تِ آى “ “ Gradsهیگَیٌذ تِ  2صَرت هالین ٍ ضذیذ ارائِ هیطَد  .حالت ضذیذ Gradتاػث هیطَد کِ فاصلِ هحذٍدُ رٍضي تا تاریک
تسیار کن تاضذ  .ایي حالت در ضزایطی خَب است کِ هزس تفاٍت ًَرسٌدی تِ صَرت ٍاضح ٍ کاهال هستقین تاضذ هاًٌذ افق  .اها حالت
هالین  Gradدارای هحذٍدُ ٍسیغ تزی اس رٍضي تا تاریک هیثاضذ ٍ تزای هَاقؼی کِ یک هزس هطخص تزای تفاٍت ًَرسٌدی ٍخَد ًذارد کارتزد دارد .
ایي فیلتز ّا تا درخات هختلف تیزگی ٍخَد دارًذ ّ .ویٌطَر تِ اضکال هختلف ًیش ػزضِ هیطًَذ تؼضی تِ ضکل هذٍر ّستٌذ ٍ خلَی لٌش تستِ
هیطًَذ ٍ تؼضی تِ ضکل هزتغ ٍ یا هستطیل ّستٌذ ٍ در ًگِ دارًذُ فیلتز کِ هت صل تِ لٌش است قزار هیگیزًذ ّ .وچٌیي ایي فیلتز ّا در اًذاسُ ّای
هختلف تزای استفادُ در دٍرتیي ّای قطغ کَچک ٍ یا قطغ هتَسط ٍ یا قطغ تشرگ ارائِ هیطًَذ ٌّ .گاهیکِ ضوا ضزٍع تِ استفادُ اس فیلتز ND
 Graduatedهیکٌیذ  ،تِ سزػت هتَخِ ایي هَضَع هیطَیذ کِ چزا ایي فیلتز ّا خشٍ خذا ًطذًی اس اتشارّای ػکاساى طثیؼت هیثاضٌذ  .ایي فیلتز ّا
تِ ضوا اخاسُ هیذٌّذ کِ اس هٌظزُ تِ خصَصی کِ در هقاتل ضوا قزار گزفتِ  ،تصَیز تْتزی را ثثت کٌیذ .
فیلترهای  NDبه دو دلیل استفاده می شوند:

کاّص ػوق هیذاى افشایص تٌاٍب اکسپَصر

کاهش عمق میدان:
در هَاقؼی کِ ًَر هحیط سیاد تاضذ ،داضتي ػوق هیذاى کن در هحیط خارخی اهکاى پذیز ًیست .اگز ػکاسی فیلوی تا حساسیت  100داضتِ تاضذ ٍ در
سیز ًَر هستقین خَرضیذ کار کٌذ ،دیافزاگوی در حذٍد  f/5.6یا  ٍ f/8سزػت ضاتزی تزاتز تا  1/1000یا  1/100خَاّذ داضت .ایي دیافزاگن هوکي
است تِ حذ السم تزای در تز گزفتي هَضَع کافی ًثاضذ .اگز دیافزاگن افشایص پیذا کٌذ در ایي صَرت احتوال اکسپَس تیص اس حذ ًزهال خَاّین داضت.
ایي هطکل هی تَاًذ تا استفادُ اس فیلوی تا حساسیت کوتز یا تٌظین سٌسَر دیدیتالی تز رٍی حساسیت پاییي تز ،داضتي دٍرتیٌی هذرى تا ضاتز کاًًَی
کِ سزػت ضاتز تیطتز اس  1/1000دارد ٍ یا استفادُ اس فیلتز  NDهٌاسة تزطزف ضَد.
افزایش تناوب اکسپوژر:
اگز در هحیط خارخی ًَر هحیط سیاد تاضذ داضتي اکسپَسی تا سهاى طَالًی ّویطِ اهکاى پذیز ًخَاّذ تَد .اگز ػکاس فیلن یا سٌسَر تصَیزی تا
حساسیت  100استفادُ ٍ در سیز ًَر هستقین خَرضیذ کار هی کٌذ ،هوکي است تٌْا قادر تِ اًتخاب سزػت ضاتزی در حذٍد  1/60یا  1/30تِ ػٌَاى
کن تزیي سزػت ضاتز تاضذ .ایي سزػت ضاتز تِ اًذاسُ کافی تزای ایداد حالت هحَ ضذگی ٍ کطیذگی تصَیز هٌاسة ًیست .هطکل هی تَاًذ تَسط
فیلوی تا سزػت ضاتز پاییي تز ،لٌشی تا هیٌیون دیافزاگن کن تز اس  ٍ f/32یا یک فیلتز  NDهٌاسة تزطزف ضَد.
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