کاربرد فیلتر پوالریزه

فیلتز پالریشه چیست ؟

ٍٙٞبٔی وٛ٘ ٝر ث ٝسطٛحی وٞ ٝبدی جزیبٖ اِىتزیىی ٘یستٙذ ٔ ،ب٘ٙذ پالستیه  ،ضیط ، ٝرً٘ ثزاق یب آة  ،ثب ساٚی ٝای غیز ػٕٛد ثزخٛرد ٔی وٙذ ،
لطجیذٔ ٜی ضٛد ٔ .یشاٖ لطجیذٌی ثست ٝث ٝساٚی ٝثزخٛرد دارد  .در ٘تیج ، ٝأٛاج ثبستبة ٘ٛر در ساٚی ٝی خبظ  ،یب در ٚالغ صفح ٝی لطجیذٌی  ،سیز
ٔی وٙذ  .فیّتزٞبی پالریشٔ ٜی تٛا٘ٙذ ثبستبة ٞب را وبٞص دٙٞذ یب آٖ ٞب را ث ٝطٛر وبُٔ حذف وٙٙذ ٕٞ .یٗ طٛر ٔی تٛاٖ اس آٟ٘ب ثزای افشایص ضذت
ثبستبثص ٘یش استفبد ٜوزد ٔ .ثالً ٔی تٛاٖ ضذت رً٘ آسٕبٖ آثی را افشایص داد  ،یب پختٍی ( اضجبع ) رٍ٘ی ٔٙبظز را ثب وبٞص تطؼطؼبت ٔیذا٘ی آثی ،
ثیطتز وزد .تبثیز ایٗ ٘ٛع اس فیّتز ٞب را ٕ٘ی تٛاٖ پس اس ػىبسی  ٚثطٛر ٘زْ افشاری ضجی ٝسبسی ٕ٘ٛد  ،ثٙبثزایٗ  ٓٞدر ػىبسی دیجیتبَ  ٓٞ ٚدر
ػىبسی آ٘بِٛي  ،حتٕبً ثبیذ اس ایٗ فیّتز ثزای ضزایط ٔٛرد ٘ظز استفبد ٜوزد  .فیّتز ٞبی پالریش ٜدارای یه فیّٓ پالریش ٜدر ٔیبٖ د ٚالی ٝضیطٞ ٝستٙذ
وٍٕٞ ٝی در داخُ حّم ٝی فیّتز ( و ٝأىبٖ چزخب٘ذٖ دارد ) لزار ٌزفت ٝا٘ذ  .ایٗ فیّتز ٞب فمط ٘ٛر را رٚی یه صفح ٝی فضبیی خبظ ػجٛر ٔی دٙٞذ
 .ثست ٝث ٝجٟت فیّتز ( اس ٘ظز چزخص ) ٘ٛر لطجیذٙٔ ٜغ ضذ ٜیب ػجٛر دادٔ ٜی ضٛد  .درست ٕٞب٘ٙذ یه فیّتز ٛ٘ ، ND 2xر ٔؼِٕٛی لطجیذ٘ ٜطذ ، ٜثٝ
ٔمذار  05درصذ تیزٔ ٜی ضٛد .
أىبٖ استفبد ٜاس فیّتزٞبی پالریشٔ ٜذٚر رٚی ا٘ٛاع دٚرثیٗ ٞب ٚجٛد دارد  ،حتی دٚرثیٗ ٞبیی و ٝدر جّٛی حسٍز ٞبی فٛوٛس خٛدوبر یب سّٛ٘ َٛر
سٙجی  TTLخٛد  ،جذا وٙٙذ ٜی ٘ٛری دار٘ذ  .ایٗ فیّتز دارای ٞفت الی ٝپٛضص سطحی است تب ػجٛر ٘ٛری ػبِی ثبػث ثبستبة ٞبی حذالّی ضٛد .
ثٙبثزایٗ پذیذ ٜضجح ٚارٌی ( ٚ )Ghostingتطؼطؼبت اضبفی ( )Flareدر فیّتز ث ٝخٛثی وٙتزَ ٔی ض٘ٛذ  .یه الی ٝاضبفی ضذخص  ،ضذ آة ٔ ٚمبْٚ
در ثزاثز غجبر ٘یش  ،رٚی سطح فیّتز لزار داد ٜضذ ٜا٘ذ  ،و ٝتبثیزی ثز ٘ٛر ػجٛری ٘ذاضت ، ٝأب فیّتز را ثب دٚاْ ٔی سبسد  .حّم ٝفّشی فیّتز در تغییزات آة
ٛٞ ٚایی تبثیزی ثز فیّتز ٕ٘ی ٌذارد تب ویفیت تصٛیز ثٞ ٝیچ ٚج ٝتحت تبثیز لزار ٍ٘یزد  .اِجتٔ ٝطبِت فٛق ضبُٔ فیّتز ٞبی درج ٝیه  ٚثز٘ذ دار ٔی
ثبضذ  ٚفیّتز ٞبی پالیش ٜارساٖ لیٕت ایٗ  ٕٝٞوبرایی را یىجب ٘ذار٘ذ !
آیا دوربین شما قابلیت استفاده اس فیلتزهای پالرایش را دارد؟
اٌز ایٗ ٌ ٝ٘ٛاست ثٟتز است ثذا٘یذ و ٝیىی اس ٔفیذ تزیٗ فیّتزٞبی ػىبسی فیّتزٞبی پالرایش است .ایٗ فیّتز ٘مص ٕٟٔی در ػىس ٞبیی ؤ ٝی ٌیزیذ
خٛاٞذ داضت .احتٕبالً تبؤ ٖٛٙطبِت ثسیبری در ٔٛرد ف٘ٛٙی و ٝدر جٟت خّك ػىس ٞبی سیجب ٔی تٛاٖ ث ٝوبر ٌزفت ضٙیذ ٜایذ أب اجبس ٜدٞیذ ایٗ ثبر
ث ٝطٛر خالص ٝدر ٔٛرد ایٗ تزفٙذ صحجت وٙیٓ .فیّتزٞبی پالرایش سجت ٔی ض٘ٛذ دٚرثیٗ ضٕب ػىس اِؼُٕ ٔتفبٚتی ٘سجت ثٛ٘ ٝر داضت ٝثبضٙذ  ٚتصبٚیز
را ث ٌٝ٘ٛ ٝای دیٍز ثجیٙٙذ .در ػُٕ ٚلتی اس ایٗ فیّتزٞب استفبدٔ ٜی وٙیذٍ٘ ،ب ٜدٚرثیٗ خٛد را ٘سجت ث ٝدرخطٙذٌی ٞب  ٚثبستبة ٞب اصالح ٔی وٙیذ .ثٝ
ػجبرت دیٍز ایٗ فیّتز ٔی تٛا٘ذ در ثؼضی رٍٟ٘ب تغییزاتی ایجبد وٙذ.
اجاسه دهیذ کمی درباره مناطقی که فیلتزهای پالرایش بیشتزین تأثیز را می گذارنذ صحبت کنیم.
آة :سٔب٘یى ٝاس ٔٙظز ٜای و ٝدر آٖ آة ٚجٛد دارد ػىبسی ٔی وٙیذ ،تٙظیٓ فیّتز پالرایش ثذیٗ ٔؼٙبست و ٝث ٝداخُ آة ٍ٘بٔ ٜتفبٚتی داریذ ،درخطص
ٞب را حذف ٔی وٙیذ  ٚحتی رً٘ آة را در تصٛیز تغییز ٔی دٞیذ .ثزای ٔثبَ در ػىبسی سیز آة ثب استفبد ٜاس ایٗ فیّتزٞب ٔی تٛا٘یذ ػىس ٞبی ضفبف
ٚ ٚاضح ثٍیزیذ  ٚرٍ٘ی آثی رٚضٗ اس آة داضت ٝثبضیذ .ثذ ٖٚایٗ فیّتز ث ٝخصٛظ اٌز اس سطح ثبالی آة ػىس ثٍیزیذ فمط ٔمذار سیبدی ثبستبثص
خٛاٞیذ داضت  ٚرً٘ آة تیز ٜتز ث٘ ٝظز ٔی رسذ.
آسٕبٖ :ث ٝطٛر ٔطبث ٝثب استفبد ٜاس فیّتز پالرایش رً٘ آسٕبٖ  ٓٞث ٝطٛر لبثُ تٛجٟی تغییز خٛاٞذ وزد .حبَ اٌز فیّتز پالرایش را ثچزخب٘یذ ٔتٛجٔ ٝی
ضٛیذ و ٝرً٘ آسٕبٖ اس آثی وٕزً٘ ث ٝسٕت آثی ٌزْ پزرً٘ تغییز ٔی وٙذ ؤ ٝیشاٖ ایٗ چزخص ٚاثست ٝثٛٔ ٝلؼیت خٛرضیذ در آسٕبٖ است .یه
فیّتز پالرایش ٔی تٛا٘ذ ٔ ٝتیز ٜرٍ٘ی و ٝدر آسٕبٖ ضٟزٞبی ثشري دیذٔ ٜی ضٛد تب حذ سیبدی حذف وٙذ .فیّتز پالرایش ٔی تٛا٘ذ ا٘ؼىبس ٞبیی ؤٕ ٝىٗ
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است اجسبْ ٔختّف داضت ٝثبضٙذ را حذف وٙٙذ .در ٍ٘ب ٜإٔ َٚىٗ است اصالً ٔتٛج ٝایٗ ثبستبثص ٘ٛر ٘طٛیذ ِٚی سٔب٘یى ٝثب یه فیّتز پالرایش ث ٝصحٝٙ
ٍ٘بٔ ٜی وٙیذ ٔتٛجٔ ٝی ضٛیذ و ٝرً٘ ٞب ٔتفبٚت ث٘ ٝظز ٔی رسٙذٔ .ثالً اٌز در ثبغی در فضبی آساد ثبضیذ ثب ایٗ فیّتز ث ٝضبخٞ ٝبی درختبٖ ٍ٘بٜ
وٙیذ ٔتٛج ٝخٛاٞیذ ضذ و ٝرً٘ ضبخٞ ٝب ل ٜٟٛای تز اس سٔب٘ی است و ٝثب چطٓ غیز ٔسّح ث ٝآٟ٘ب ٍ٘بٔ ٜی وٙیذ .ثبستبثص ٞبی دیٍز :ػىبسی اس پطت
ضیط ٝثزای  ٕٝٞدر ٔٛلؼیت ٞبی ٔختّف پیص ٔی آیذٔ( .ثالً سٔب٘یى ٝدر ٛٞاپیٕب ٞستیذ ٔ ٚی خٛاٞیذ اس اثزٞب ػىس ثٍیزیذ ).در ایٗ ٚضؼیت ثبستبثص
٘ٛر رٚی ضیط ٝسجت ٔختُ ضذٖ تصٛیز ضٕب ٔی ٌزددِٚ .ی ثب استفبد ٜاس فیّتز پالرایش ٔی تٛا٘یذ ایٗ ثبستبثص ٞبی ٔشاحٓ را حذف وٙیذ .یب در ػىبسی
اس اجسبْ ثزاق ایٗ فیّتزٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثسیبر ٔفیذ ثبضٙذ ٔثالً سٔب٘یى ٝاس یه اتٔٛجیُ ِٛوس ثب سطٛح ثزاق  ٚوزْ وبری ضذ ٜػىبسی ٔی وٙیذ فیّتز
پالرایش ٔی تٛا٘ذ رٚی رفتبر ثبستبثص ٘ٛر ثز تصٛیز تأثیز ثٍذارد.
حفاظت اس لنش

یىی اس ٔشایبی استفبد ٜاس فیّتز پالرایش یب ٞز ٘ٛع فیّتز دیٍزی ایٗ است و ٝثب لزار دادٖ ایٗ فیّتز ثز رٚی ِٙش دٚرثیٗ خٛد اس ضیطٌ ٝزا٘میٕت ِٙش در
ثزاثز خزاش یب ٞز ٘ٛع صذٔ ٝدیٍزی حفبظت وٙیذ ٚ .اٌز ثزای حفبظت ِٙش دٚرثیٗ خٛد ٍ٘زاٖ ٞستیذ ٕ٘ ٚی خٛاٞیذ اس فیّتز پالرایش استفبد ٜوٙیذ،
فیّتزٞبی  UVفیّتزٞبی ارساٖ لیٕت تزی ٞستٙذ  ٚاثز وٕتزی ثز رٚی ػىس ٘سجت ث ٝفیّتز پالرایش دار٘ذ  ٚدر ػیٗ حبَ ارساٖ تز ٞ ٓٞستٙذ .أب یه
فیّتز پالرایش در ثزاثز ضىستٍی  ٚخزاش ٔمبٔٚتز است.
فیلتز پالرایش  Exposureرا تغییز می دهذ
یىی دیٍز اس ػٛأّی و ٝدر استفبد ٜاس فیّتزٞبی پالرایش ثبیذ ٔٛرد تٛج ٝلزار ٌیزد ایٗ است و ٝایٗ فیّتزٞب  exposureالسْ ثزای یه ػىس را تغییز
ٔی دٙٞذ .سٔب٘ی و ٝثب یه فیّتز پالرایش ثٙٔ ٝظز ٜای ٍ٘بٔ ٜی وٙیذ ٔب٘ٙذ ایٗ است و ٝثب ػیٙه آفتبثی ایٗ صح ٝٙرا ٔطبٞذٔ ٜی وٙیذ .ایٗ فیّتز تیزٜ
است  ٚلسٕتی اس ٘ٛرٞب را حذف ٔی وٙذ (ٔطبث ٝػیٙه آفتبثی) .ثٙبثزایٗ ٘ٛر وٕتزی ث ٝسٙسٛرٞبی دٚرثیٗ ضٕب ٔی رسذ .ثزای ججزاٖ ایٗ أز ثبیذ یىی
اس ایٗ وبرٞب را ا٘جبْ دٞیذ :یب سزػت ضبتز دٚرثیٗ را وبٞص دٞیذ یب اس  apertureثبالتز استفبد ٜوٙیذ  ٚیب  ISOدٚرثیٗ خٛد را تٙظیٓ وٙیذ ٚ .ثٝ
ٕٞیٗ دِیُ است و ٝاس ایٗ فیّتزٞب در ضت استفبدٕ٘ ٜی ضٛد.
انتخاب فیلتز پالرایش

در دٚرثیٗ ٞبی  DSLRفیّتز در ا٘تٟبی ِٙش پیچ ٔی ضٛد ٚ .اٌز دٚرثیٗ ضٕب اس ٘ٛع اتٛفٛوبس است (اغّت دٚرثیٗ ٞبیی و ٝدر ثبسار ٔٛجٛد است) احتیبج
ث ٝیه فیّتز پالرایشر دایز ٜای داریذ .لجُ اس خزیذ ایٗ فیّتزٞب ثبیذ اس ا٘ذاسِٙ ٜش خٛد ٔطٕئٗ ضٛیذ چ ٖٛا٘ذاسِٙ ٜش اس دٚرثیٙی ث ٝدٚرثیٗ دیٍز ٔتفبٚت
است .در ثبسار ٔبرن ٞب  ٚویفیت ٞبی ٔختّف ٚجٛد دار٘ذ .تٛج ٝداضت ٝثبضیذ و ٝفیّتزٞبی پالرایشر ارساٖ ٘یستٙذٔ( .ثالً در ٔمبیس ٝثب فیّتزٞبی ٚ )UV
ٞز چ ٝضؼبع ِٙش ضٕب ثیطتز ثبضذ لیٕت ایٗ فیّتزٞب ثیطتز است .ثٙبثزایٗ ٌب ٜػىبسبٖ حزف ٝای ثزای ا٘تخبة ِٙش ٔخصٛظ طجیؼت ث ٝاثؼبد آٖ  ٓٞتٛجٝ
ٔی وٙٙذ.
استفاده اس فیلتز پالرایشر
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استفبد ٜاس ایٗ فیّتزٞب سبد ٜاست .ثب استفبد ٜاس یه فیّتز پالرایشر دٚار و ٝث ٝضٕب اجبس ٜتٙظیٓ ٔی دٞذ ٔی تٛا٘یذ ث ٝسبدٌی آٖ را ثچزخب٘یذ تب رٍٟ٘ب ٚ
ثبستبثٟب در تصٛیز ضٕب تغییز وٙٙذ ٚ .سٔب٘یى ٝثٚ ٝضؼیت ٔطّٛة رسیذیذ ٔی تٛا٘یذ ػىس ثٍیزیذ .ثزای ایٙى ٝثیطتزیٗ تأثیز را در استفبد ٜاس ایٗ فیّتز
ثٍیزیذ سؼی وٙیذ در ساٚی ۰5 ٝدرج٘ ٝسجت ث ٝخٛرضیذ لزار ثٍیزیذ .تٛج ٝداضت ٝثبضیذ و ٝػىبسی در ٘ٛر وٓ ثب ایٗ فیّتز تٛصیٕ٘ ٝی ضٛد  ٚاس ویفیت
ػىس ضٕب ٔی وبٞذ ث ٝػجبرتی ػىس ضٕب ا٘ذر اوسپٛسر ٔی ضٛد.
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