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 (Pantograph) پانتوگراف

پایِ ّای ٍسیلِ بسیار هٌاسبی برای تجْیس آتلیِ ٍ استَدیَّای ثابت ػکاسی هیباضد، با استفادُ از پاًتَگراف ّا ریلْای سقفی جایگسیي پایِ ٍ سِ 

هیطَد ٍ هحیط آتلیِ ٍ استَدیَ خلَت ٍ قابل دسترس تر هی باضد، سرػت ػول، جابجایی ٍ تٌظین تجْیسات با استفادُ تجْیسات ًَر پردازی ٍ ػکاسی 

 .از پاًتَگراف ّا بسیار بْیٌِ هیگردد

 ترهسدار _ریل  5ضاخِ ٍ  4دارای 

 

 مساياي استفاده از پانتوگراف در استوديوي عكاسي

هی ضَد ٍ در ًتیجِ آزادی ػول بیطتری برای ػکاس بِ ّوراُ هی آٍرد كِ ایي  _ٍ ًِ دركف استَدیَ _فضا پاًتَگراف باػث قرار گرفتي فالش ّا در 

باػث  ا بررٍی آىاستفادُ از پاًتَگراف ٍ قرار دادى فالش ّ   .هسیت در استَدیَّای كَچك برای قرار دادى ٍسایل ٍ دكَرّای ػکاسی هحسَس تر است

بْرُ گیری از پاًتَگراف باػث افسایص سرػت ػول ٍ  .ٍ از افتادى ٍ احیاًاً ضکستگی آى ّا جلَگیری هی كٌدافسایص ضریب ایوٌی فالش ّا ضدُ 

هی باضد راحتی ػکاس هی ضَد. بدیي صَرت كِ در ٌّگام جا بِ جایی فالش ّا تَسط پایِ ًیاز بِ باز كردى پیچ ّای پایِ ٍ تٌظین ارتفاع ٍ حركت آى 

ٍ در صَرت ٍجَد سافت باكس یا آكتاباكس دضَار است. در حالی كِ با استفادُ از پاًتَگراف ایي جا بِ جایی فقط تَسط  كِ ایي ػولیات زهاى بر بَدُ

  .یك ضاهي ٍ كطیدى بازٍی پاًتَگراف اًجام هی ضَد

 

 :به ساير پانتوگرافهاي موجود در بازار نسبت DreamLight پانتگرافهاي مساياي

 

طراحی ضدُ اًد كِ فالش ّا بِ صَرت ٍارًٍِ بر رٍی آًْا ًصب هی ضًَد كِ در ایي حالت باػث هؼکَس ضدى اطالػات پاًتَگراف ّا بِ گًَِ ای 

بازٍّای پاًتَگراف هطکل  برطرف گردیدُ است DreamLight ضركت تَسط ضدُ طراحی ّای هبدل تَسط هطکل ایي اها. ضَد هی  ًوایطگر فالش

 را دارًد كِ اگر سقف استَدیَ دارای ضیب باضد ایي ًقیصِ تطدید هی ضَد. در حالی كِ در پاًتَگراف ّایػدم تؼادل یا حركت ّای ًاخَاستِ ای 

DreamLight ایي هؼضل با تؼبیِ ضدى ترهس بر رٍی غلطك ّای آى هرتفغ گردیدُ است. 
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