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 رفلکتور چیست؟

نها ی کنند. آبرای انعکاس نور به سمت سوژه استفاده م رفلکتور زهنگام عکاسی، عکاسان ا

را می توان با فالش یا بدون فالش استفاده کرد. معموالً بازتابنده ها روی پایه قرار می 

 .گیرند یا توسط دستیار عکاس نگه داشته می شوند تا نور را به سمت سوژه هدایت کنند

در بیشتر موارد، آنها در زاویه مساوی از سوژه و منبع نور نگه داشته می شوند. حتی با 

های خاصی از جسم که باید از آن تصویر گرفته شود به خوبی نبع اصلی نور، بخشم

 .ای در تصویر می گرددشوند، که باعث ایجاد مناطق سایهروشن نمی

 .در چنین حالتی، بازتابنده به راحتی می تواند نور را در مناطق سایه بازتاب دهد

وسیله ای است که به وفور در عکاسی مورد استفاده قرار می گیرد. از این مورد  رفلکتور

 .استفاده می شود… برای تهیه تصاویر پرتره، فیلمبرداری، ایجاد جلوه های ویژه و 

را در اختیارتان قرار دهیم تا به کمک  آنالین خرید راهنمای در این مقاله قصد داریم تا یک

 .ب با فعالیت خود را خریداری نماییدمتناس رفلکتور آن بهترین

 راهنمای خرید رفلکتور

وقتی صحبت از عکاسی می شود، نور یکی از سخت ترین جنبه ها برای یادگیری نکات آن 

در نظر گرفته می شود. نور می تواند بیشتر از هر عنصر دیگری در عکاسی تفاوت ایجاد 

 .کند

سطوح نور، محدوده دینامیکی نامیده می  توانایی دوربین برای عکاسی از طیف وسیعی از

شود. استفاده نادرست از نور در هنگام عکسبرداری می تواند مشکالتی ایجاد کند. از همین 

خوب می تواند به شما کمک نماید تا خروجی کار شما حرفه ای  رفلکتور رو داشتن یک

 .باشد

گیرند که نور خورشید به ها به گونه ای قرار می  رفلکتور در حین عکاسی در فضای باز،

 .روش صحیح بر روی سوژه منعکس شود
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ها نه تنها بادوام و ارزان هستند، بلکه به اندازه کافی ساده می باشند تا عکاسان رفلکتور

آماتور در استفاده از آنها دچار مشکل نشوند. آنها برای انواع مختلف عکاسی از جمله 

 .مناسب می باشند… عکاسی آماتور و   پرتره، عکاسی حرفه ای،

 چرا باید از یک راهنما برای خرید رفلکتور استفاده نمود؟

عکاسی در دسترس هستند. این تنوع زیاد برای  رفلکتور در حال حاضر تعداد زیادی

 .ایده آل مشکل ایجاد می کند رفلکتور عکاسان آماتور هنگام انتخاب

بازتابنده مناسب باید بر اساس محیط های مختلف عکسبرداری که قرار است برای آن 

استفاده شود انتخاب گردد. هیچ شکل خاصی از بازتابنده وجود ندارد زیرا می تواند مربع، 

 .گرد یا حتی مستطیل باشد

 نیاز هنگام انتخاب یک بازتابنده خاص، عکاس باید اندازه آن را بر اساس میزان نور مورد

و اندازه سوژه تعیین کند. این راهنمای خرید انواع مختلف بازتابنده ها و کاربرد آنها برای 

 .عکاسان را بیان می کند

 الیت رینگ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع رفلکتور

بازتابنده وسیله ای است که با تابش نور از منبع به سوژه از جهتی متفاوت، یک منبع نور 

را به دو منبع تبدیل می کند. در صورت عکاسی در فضای باز، منبع اصلی نور خورشید 

 .است

تودیویی از تجهیزات نوری خاصی به عنوان منبع استفاده می برای عکاسی اس

ها انواع مختلفی دارند که از نظر اندازه و رنگ متفاوت هستند. بیایید انواع رفلکتور. شود

 :اصلی بازتابنده های موجود در بازار را بررسی کنیم

 

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa/
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 بازتابنده های طبیعی 

می توان از آنها برای بازتاب نور بازتابنده های طبیعی سطوحی در محیط اطراف هستند که 

های سفید در ساحل است که نور های بازتابنده طبیعی، شنترین نمونهاستفاده کرد. رایج

کند. همچنین زمین پوشیده از برف در طول زمستان نیز می تواند خورشید را منعکس می

آب  که بر روی تاثیر بازتابندگی داشته باشد. برخی از نمونه های دیگر نور خورشید است

 .دریا، برکه ها یا دریاچه ها منعکس می شود و می توان از آنها در عکاسی استفاده نمود

 بازتابنده های مصنوعی 

اینها بازتابنده های ساخته دست بشر هستند که به طور خاص برای عکاس ساخته شده اند. 

 :وندبازتابنده های مصنوعی بیشتر در سه نوع یا سه رنگ طبقه بندی می ش

شوند که این نوع از رفلکتور ها برای عکاسی استفاده می: طالیی رنگی هایبازتابنده .1

 .خواهد درخششی گرم به رنگ پوست انسان اضافه کنددر آن عکاس می

این بازتابنده ها معموالً برای روشن کردن مناطق : ای نقره رنگی های بازتابنده .2

ای رنگ، نواحی تیره را های نقرهسایه دار شی یا مدل استفاده می شوند. بازتابنده

 .دهندنشان می  تریعنوان رنگ روشنسفید یا به

این نوع رفلکتورها معموالً از مواد استایروفوم ساخته می : سفید رنگی رفلکتورهای .3

ترتیب، آنها برای ایجاد درخشش طبیعی که نرم و یکنواخت است ایده  شوند. به این

 .آل هستند

 کاربرد ابزارهای بازتابنده 

بازتابنده ها را می توان برای چندین منظور از جمله عکاسی در فضای داخلی و خارجی 

 فوت و عرض 8استفاده کرد. همچنین برخی از عکاسان هستند که بازتابنده هایی با ارتفاع 

 .فوت به نام تخت می سازند 11تا  4

این بازتابنده های بزرگ بسیار ساده هستند و با تجهیزات روشنایی استفاده می شوند. نور 

 .اصلی در یک طرف سوژه قرار می گیرد در حالی که بازتابنده در طرف دیگر قرار دارد
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گی یا المپ های های خانیک منبع نور پیوسته مانند تنگستن، المپ معموالً عکاسان از

کنند. منبع نور به طور کلی از طریق یک چتر، یک جعبه نرم یا شارژی استفاده می

 .یکپارچه پخش می شود تا نور را مالیم کند

نور سخت با بازتابنده نیز گاهی اوقات استفاده می شود که نور کافی را تولید می کند. 

وجود دارند  Photogenic و Profoto ،Westcott بسیاری از برندهای معروف مانند

 .که چتر، بازتابنده، نورپردازی و سایر تجهیزات استودیویی را به عکاسان ارائه می دهند

جدای از این، بازتابنده ها مزایای متعددی نسبت به فالش های خارجی یا تجهیزات نور 

اضافی برای عکاسی در فضای باز دارند. چند مورد از مزایای آن را در زیر بررسی شده 

 :است

 کامالً ارزان می باشند. 

  در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند زیرا می توانند بدون نیروی الکتریکی کار

 .نندک

 یک تن طبیعی ارائه می دهند که به راحتی با محیط رنگ عکس تنظیم می شود. 

 جلوه نور مالیمی به جسم می دهد. 

های ای جهت گرفتن عکسها و تجهیزات نورپردازی استودیو برای عکاسان حرفهبازتابنده

 .های سطح باال ضروری هستندانگیز با دوربینشگفت

نند که تولید ک رفلکتور یاری از تولیدکنندگان محبوب تعدادیاین امر باعث شده است که بس

هر کدام ویژگی و مشخصات خاص خود را داشته باشند. از همین رو قبل از خرید الزم 

 .است تا کاربرد و بودجه خود را مشخص نمایید

 


