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 عکاسی در ها رفلکتور راهنوای

 

 اس استفادُ ًحَُ تِ راجغ سیادی ّای سَال احتواالً ّستیذ ٍارد تاسُ ػکاسی در اگز ضَد؟ هی هحسَب ػکاسی در هْن اتشار یک چزا ٍ چیست رفلکتَر

 . داریذ ّا رفلکتَر

 چیست؟ رفلکتور

 هی کِ قسوتی آى اس استفادُ تا تَاًین هی کِ است ای ٍسیلِ رفکلتَر. دارین احتیاج ًَر تِ ػکس گزفتي تزای تکٌین کِ ّن کاری ّز ها ػکاسی در

 ٍ تاضذ طثیؼی ًَر چِ) کٌیذ ّذایت خَاّیذ، هی کِ قسوتی تِ را هَجَد ًَر کِ دّذ هی را اهکاى ایي ضوا تِ رفلکتَر یک. کٌین ًَرپزداسی را خَاّین

 یک رفلکتَر است ًَر دٌّذُ تاستاب رفکلتَر تز سادُ ػثارت تِ. کٌیذ کٌتزل را آى جْت ٍ ًَر تتَاًیذ تا کٌیذ هتوزکش سَصُ سوت تِ ٍ( هػٌَػی چِ

 کارتزد  .کٌذ رٍضي را آًجا سایِ، قسوت در ًَر اًؼکاس تا تتَاًذ تا دٌّذ هی قزار سَصُ  سایِ سوت در آًزا هؼوَال کِ است ًَرُ کٌٌذ هٌؼکس  غفحِ

 تِ را ضذُ کٌتزل ٍ ًزم ًَر سپس ٍ تاتاًذ رفلکتَر تِ ًخست را ًَر ٍ کزد جلَگیزی سَصُ تِ ًَر هستقین تاتص اس تَاى هی کِ است ایي رفلکتَر دیگز

. ضَد هی رٍضي سَصُ آى  ٍاسطِ تِ ٍ ضَد هی تاتاًذُ آى تِ استَدیی فالش ًَر کِ است چتزی رفلکتَر رفلکتَر، اس دیگزی ًَع. کزد ّذایت سَصُ سوت

 .است استَدیَیی ٍ پزتزُ ػکاسی در چتزی رفلکتَر کارتزد. ضَد هی ًَر ضذى ًزم تاػث چتز ٍجَد

. دارًذ رٍ سَصُ سوت تِ ًَر تاستاب قاتلیت ٍ تْیِ تاستاتی هَاد جٌس اس آًْا سطح کِ ّستٌذ ای دایزُ غالثا اها هختلف ّای ضکل در غفحاتی رفلکتَرّا

 کزدى پز ٍ رًگ دهای کٌتزل کٌتزاست، کٌتزل ٍ کاّص تزای تیطتز ٍ تَلیذ طالیی ٍ ای ًقزُ سفیذ، ّای رًگ در ٍ هختلف ّای سایش در رفلکتَرّا

 تاال کٌتزاست تا تاستاب تزای ای ًقزُ رفلکتَرّای اس هالین، تػَرت ٍ رًگ در تغییز تذٍى ًَر تاستاب تزای سفیذ رفلکتَرّای اس. هیطًَذ استفادُ ّا سایِ

 تا ٍ خاظ کارتزدّای تزای ًیش هطکی ٍ ضفاف رفلکتَرّای. هیطَد استفادُ تػَیز ّای رًگ گزهی افشایص تزای طالیی رفاکتَرّای اس ٍ هستقین ٍ

 هیطًَذ تَلیذ پاییي تسیار ًَری تاستاب

 

 هستند؟ شکلی چه ها رفلکتور

 ضًَذ هی ساختِ جٌسی اس ّا رفلکتَر. است هستطیل ٍ دایزُ ّا رفلکتَر ضکل تزیي هتذاٍل دارًذ، ٍجَد هختلفی ّای اًذاسُ ٍ ّا ضکل تا ّا رفلکتَر

 ّا آى اس تؼضی. تگذارًذ ػکس در هتٌَػی تأثیزات تا ضًَذ هی ساختِ طالیی ٍ ای ًقزُ سفیذ، ّای رًگ تا هؼوَالً ٍ کٌٌذ هٌؼکس را ًَر تتَاًٌذ کِ

 دضَاری کار آًْا کزدى حول ٍ ّستٌذ تشرگ دیگز تؼضی اها کزد، حول را ّا آى راحتی تِ تتَاى تا ّستٌذ تاضَ تؼضی ٍ دارًذ حول تزای ای دستِ

 .تساسیذ رفلکتَر رًگ سفیذ هقَای اس استفادُ تا تَاًیذ هی ضوا حتی. است
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 باشن؟ داشته رفلکتور یک که است الزم آیا

 تِ تَاًذ هی رفلکتَر یک خاظ ضزایط در. تاضذ کَچکی رفلکتَر اگز حتی تاضذ، داضتِ رفلکتَر یک حذاقل ػکاسی ّز کِ است خَتی ایذُ کٌن هی فکز

 تؼذاد چقذر تیٌن هی ایٌکِ اس دّن، هی آهَسش ػکاسی افزاد تِ حضَری غَرت تِ ٍقتی .کٌذ ایجاد ػکس کیفیت در تسیاری تغییز ٍ تیایذ ضوا کوک

 تِ سزیؼاً تیٌٌذ هی را تگذارد تَاًذ هی رفلکتَر یک کِ تأثیزی ٍقتی افزاد ّویي اها. ضَم هی سدُ ضگفت کٌٌذ هی اهتحاى را رفلکتَر کِ ّستٌذ اًذکی

 .آٍرًذ هی رٍ آى اس استفادُ

 است؟ آسانی کار رفلکتور از استفاده آیا

 دضَار تَاًذ هی کار ایي داریذ ًگِ دقیق هَقؼیتی در آیذ هی ّن تاد کِ تاس فضای در را تشرگ رفلکتَر یک خَاّیذ هی کِ سهاًی اها تلِ، اٍقات اکثز در

 تْتز تستِ فضای در آًْا اس اها. کٌذ حل را ضوا هطکل تَاًذ هی هَجَد رفلکتَر( stand یا پایِ) ّای دارًذُ ًگِ اس استفادُ ضزایطی چٌیي در. تاضذ

 .کٌیذ استفادُ دستیار ػٌَاى تِ دیگزی ضخع اس رفلکتَر داضتي ًگِ تزای کٌین هی پیطٌْاد کل در. کزد استفادُ تَاى هی

 دارم؟ نیاز رفلکتوری نوع چه

 هی هؼوَلی ّای پزتزُ ٍ دّیذ هی اًجام هؼوَلی ػکاسی اگز. کٌیذ هی استفادُ رفلکتَر اس چقذر کِ ایي ٍ دارد تستگی ضوا ػکاسی سثک تِ ایي

 ایي تَاًیذ هی. تاضذ داضتِ ای ًقزُ ٍ سفیذ ّای رًگ ٍ تاضذ طزفِ دٍ کِ تگیزیذ تاضَ کَچک ضکل ای دایزُ رفلکتَر یک کٌن هی پیطٌْاد گیزیذ،

 رفلکتَر یک هي ػالقِ هَرد رفلکتَر .تاضیذ داضتِ اًتخاب حق طالیی ٍ ای ًقزُ سفیذ، ّای رًگ تیي کِ تگیزیذ هختلف ّای رٍکص تا را ّا رفلکتَر

 هؼوَالً تشرگ ّای رفلکتَر. تگذارم دٍرتیٌن کیف کٌاری جیة داخل را آى تَاًن هی کِ ضَد هی کَچک آًقذر کِ است ضَ تا ایٌچ ۲۳ قطز تا ای دایزُ

 .است دضَاری کار آًْا داضتي ًگِ ٍ کزدى حول ٍلی دٌّذ هی تزی ًزم ٍ تز هتزاکن ًَر

 کنن؟ استفاده عکاسی در رفلکتور از چگونه

 اس ٍ تغل اس قَی طثیؼی ًَر یک است، ضذُ گزفتِ تاال دیاگزام طثق تز کِ اغلی ػکس در. دّذ هی ًطاى را رفلکتَر اس اتتذایی استفادُ تاال دیاگزام

 تاریکی در کاهالً اٍ چپ سوت ٍلی ضَد، هی دیذُ خَب خیلی دادُ تکیِ گزفتِ خاک هاضیي تِ کِ ها سَصُ .تاتذ هی تاریکی اًثار تِ پٌجزُ اس تیزٍى

 ٍ تثیٌین را هذل غَرت اس جشئیاتی تتَاًین تا تاضین داضتِ ًَر کوی خَاستین هی اها تثزین، تیي اس کاهل طَر تِ را تاریکی ایي خَاستین ًوی ها. است

 قزار تا (ضَد هتوایش ٍ جذا) ضَد کٌذُ سهیٌِ پس اس ها هذل تا کٌین ایجاد سهیٌِ پس سیاُ رًگ ٍ هذل لثاس آتی رًگ تیي تضادی تتَاًین ّوچٌیي

 حال ػیي در ٍ سادُ تسیار کاری کٌین، هٌؼکس خَاستین هی کِ قسوتی رٍی تز را ًَر تَاًستین دٍرتیي، کادر اس خارج ٍ سَصُ کٌار در رفلکتَر دادى

 !هؤثز تسیار

  کنین استفاده رفلکتور رنگ کدام از و زهانی چه
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 ٍ کطیذُ تاال را ّا سایِ کِ) سفیذ ٍ( کٌذ هی اضافِ گزم تاتص یک غَرت تِ کِ) طالیی هثل ّستٌذ، هَجَد سیادی هتٌَع ّای پَضص تا ّا رفلکتَر

 استفادُ رفلکتَر رًگ کذام اس ٍ سهاًی چِ اها. کٌیذ تْیِ هختلف جلذ یا پَضص چٌذ تا رفلکتَری تَاًیذ هی حتی ضوا(. کٌذ هی کوک ًَر تؼادل تِ

 .گفت خَاّین ضوا تِ اداهِ در کٌین؟

 

 Silver reflector – ای نقره رفلکتور

 غَرت ایي غیز در کِ ضَد، استفادُ استَدیَ هثل ّایی هحیط در ٍ فاغلِ تا کِ ّست تْتز. کٌذ هی هٌؼکس را ًَر اس سیادی هقذاری ای ًقزُ رفلکتَر

 گزاى خیلی گزچِ،. کٌیذ استفادُ رًگ ای ًقزُ ّای فَیل اس تساسیذ ای ًقزُ رفلکتَر یک خَدتاى خَاّیذ هی اگز. تزسذ ًظز تِ ضذیذ خیلی هوکي ًَر

 .است خَب گذاری سزهایِ یک خزیذًص کِ ضًَذ هی ػزضِ طالیی ٍ ای ًقزُ سفیذ، هثل هختلفی ّای جلذ تا ٍ ًیستٌذ

 Gold reflector – طالیی رفلکتور

 ًَرپزداسی ایجاد تِ هٌجز است هوکي کٌذ هی تاستاب کِ گزهی ًَر چزاکِ ًطَد، استفادُ استَدیَیی ّای فالش تا طالیی ّای فلکتَر اس کِ است تْتز

 کٌیذ، هی ػکاسی تیزٍى هحیط در اگز. ػکس ٍیزایص ٌّگام تیطتز کار یؼٌی ّا ایي ّوِ. ضَد ًْایی ػکس در( mixed lighting) ضذُ ادغام

 .کٌذ هی گزم سیثایی تِ را پَست رًگ تي طالیی پَضص تا رفلکتَر اس استفادُ

 White reflector – سفید رفلکتور

 یک ساختي. کٌذ هی ایجاد خٌثی رًگی ًظز اس ٍ ًزم ای کٌٌذُ تکویل ًَر چزاکِ است، آل ایذُ کٌیذ هی کار استَدیَ در کِ ٍقتی تزای سفیذ رفلکتَر

 فَم اس اغلة ای حزفِ ػکاسی ّای استَدیَیی. دّذ هی اًجام را کار رًگ سفیذ کاغذ اس تشرگ ای قطؼِ اس استفادُ ًیست، دضَاری کار سفیذ رفلکتَر

 دٌّذ هی پَضص ّن را سیادی فضای تلکِ ًیستٌذ، گزاى خیلی تٌْا ًِ ّا آى. کٌٌذ هی استفادُ تشرگ خیلی رًگ سفیذ ّای


