
ددوالیتد استریمالیت سیستم رفلکتور

 ی ارسطو مداحی گیویترجمه



 

 سرآغاز

 شیدخوربا گردش  .از اجسام پیرامون ماست آنبازتابش تابش نور خورشید و حاصل  اری بشر،ی دیدتجربه

گیرد با عبور از جو، بسته به زمان و مکان، رنگ می آفتاب. نور دنگیرشکل می ها، شب و روزفصلبه دور خود و زمین، 

 یابد.ی جغرافیا، معنای دیگری میهیبر پاو 

جهان دیگری را در مقابل چشمان بشر به نمایش گذاشت. با کشف و ی تاریک زمان را شکافته کشف آتش، نیمه 

ر دالکتریسیته و امکان کنترل روشنایی، قلمرو زمانی و مکانی گسترش یافت و بازنمایی جهان توسط هنرمندان 

 .دبخشیر در تولید تصوینور به اختراع عکاسی و سینما، کارکرد بیشتری  تابلوهای نقاشی جان گرفت و به دنبال آن

ر شد اما تهای قوی، این مشکالت کمو با ساخت چراغ برانگیختحساسیت کم مواد خام برای بازنمایی تصویر، چالش 

قلید از ویژگی . به تبودندهای نورپردازی اندرکاران تولید تصویر به فکر بازتولید نور طبیعی خورشید در چراغهنوز دست

سازی کند، لنز فرنل ساخته شد و به دنبال آن، بهینهزمین را روشن می نهایتی بیتابش موازی خورشید که از فاصله

ر فضاهای دی کم چراغ با سوژه به دلیل فاصلهاما هنوز ؛ های نورپردازی شکل گرفتانتشار نور با تغییرات اپتیک چراغ

 چندان آسان نبود.داخلی، کنترل نور 

کتورها قرار گرفت. ساختار اپتیک رفل مورداستفادهنتراست تصویر از همان روزهای آغازین سینما، رفلکتور برای کاهش ک

ابش آن تی پرتو باریک به کمک گرفته شد تا با های خاصی با زاویهی بود تا اینکه چراغسازنهیبهنیز همچنان در حال 

از  انگارکه  خلق شد یک منبع نور مجازی و درنتیجه ی مجازیسوژه، فاصله به سوی رفلکتور و هدایت دوباره به

را بدون تغییر شدت نور فراهم ی مجازی، امکان حرکت بازیگر در فضاهای داخلی آید. این فاصلهدورتری میی فاصله

 کرد و رفلکتور کارکردی دیگر در میان کاربران به دست آورد.

ریستین از این میان، ک های بزرگی برداشتند امابرخی از سازندگان تجهیزات سینمایی با تولید رفلکتورهای خاص گام

با ساخت سیستم رفلکتورهای انحصاری خود، صنعت  هستند، ی مطرحبردارلمیفمدیران از هردو که برگر و ددووایگرت 

 سینما را دگرگون کردند.

بران ت و امیدوارم کاراس این حرفه مندانعالقهاستریم ددوالیت در میان ی پیش رو، برای معرفی سیستم الیتترجمه

 لذت ببرند. آن یتجربهی این سیستم رفلکتور، از ریکارگبهشناخت و با 

 ارسطو مداحی گیوی

  ۱۳۹۹ماه دی



 

گفتارپیش

نباید  ،DEDOLIGHT LIGHTSTREAMبروشور 

آموزش عمومی نورپردازی در نظر گرفته  عنوانبه

گوناگون نور  یهاجنبه بیشتر ،اینجادر ما شود. 

 خواهیم کرد. را بررسیبازتابیده 

که نور و نورپردازی موضوعی  میدانیم یخوببه 

و  ابعاد ازباورنکردنی  یتنوعبسیار گسترده با 

طبیعی  نور که گونههماننور است.  هایویژگی

توان به را هم می مصنوعی، نور نامحسوس است

 دیأکتبا  نامحسوسنور  .همین ترتیب بازتولید کرد

 .کندمیرا جلب  توجه ،خاص یموجطولبر 

 از یعنصر عنوانبه تواندمی نورپردازیچنین 

 .به کار گرفته شودتصویر  بندیترکیب

 نورپردازی محسوسهای ویژگیما بسیاری از  پس

های نقاشیدر  یهمان لطافت نور پاییزبه را 

RENOIR  پاریسی داریم.زنان از 

ذیر انگیز، مالیم و دلپتمامِ مسیر این ویژگی شگفت

شود مردم مختصات دراماتیک نور را نور باعث می

در  El Grecoو  Caravaggioهمانند کارهای 

 نورپردازی فیلم هم ببینند.

دانیم که نور و هنر نورپردازی بله ما همه می 

گرفته  در نظرعنوان یک ارزش تنهایی بهبه

ترین مسئله، داستانی است که شود. مهمنمی

خواهیم روایت کنیم و سبکی است که انتخاب می

ی گسترده، هاسوژههمه کنیم و از میان اینمی

های خالص نور بازتاب شده و ی جنبهبیشتر درباره

های سایر ابزارهای نورپردازی رکیبی از ویژگیت

ی خواهیم دربارهکنیم. در اینجا میصحبت می

ها گفتگو کنیم و امیدواریم ابزارها، فیزیک و روش

ه ات ارزشمند را بکه بتوانیم برخی توضیحات و نک

.شما ارائه کنیم



                                                                                                                                                     نور بازتابیده

 
 

 بردارفیلم عنوانبهخود  یهرکدام از ما در حرفه

 نور بازتاب روش ازخلق تصویر  عوامل دیگرِ یاو 

 یم.اهاستفاده کردبرای نورپردازی  شده

 اهآنکه بسیاری از  هایی داردویژگی این روش،

 در دسترس مستقیم ینورپردازبا هیچ روش 

 نیستند.

 گاهی این. دارد یخاص ویژگی ،شدید نور بازتاب

 بعی مندوباره هدایت ،یسادگبه تواندمی ویژگی

 حالت،در این  ی نوربازتاب دوباره .باشد نور

 یفاصله ،منبع نور مجازی عنوانبه زمانهم

 .کندپیدا می سوژه نسبت بهبیشتری 

 هک اغلب پوالریزه هم هست ،شدید یبازتابیدهنور این 

 سازد.متفاوت فراهم می یجلوهبا بافت و  یسطح

متفاوت  بافت لیبه دل همنرم  رفلکتورهای بازتابش

را  نرم ییدهنور بازتاباز تواند انواعی می هارفلکتورسطح 

 یبا سطح بازتابنده یرفلکتور. به نمایش بگذارند

 کنند.می تولید بین نور و سایه تریانتقال مالیم ،تربزرگ

ن ممک باشد، کوچکاز طرفی، همین رفلکتور نرم اگر 

 .فراهم سازد یترتیزهای است هنوز نور و سایه

 متفاوتبازتابش  یدرجهه و انداز بنابراین،

 و قبولقابلتنوع  با مهم یاگزینه ،رفلکتورها

 .کنندیمفراهم  مورداستفادهویژگی نور  از مؤثر

رنگی ممکن است کیفیت  رفلکتورهای

 انواع سطوحِ  با استفاده از را خودباورنکردنی 

 چسبدلو رم گَ براق برای تولید تونِ  طالییِ

 .تصویر اضافه کنند به ،چوبیسطوح  و پوست

 

 

 

 

 هایچراغباریک یا  پرتو هایچراغدر ترکیب با 

در  یدشداین نور امکان انتقال  موازی،پرتو 

 وجود دارد. توجهقابل یفاصله

 توانمی را رفلکتورها با هاییچراغچنین ترکیب 

برای تغییر جهت نور به کار گرفته و یا از آن 

یا انواع و  بهره برد متفاوت هایروش برای انواع

.اضافه کردابزارها و کارهای خالقانه را بدان 

 لهستان iSylwester Adamskعکس از 

 لهستان Sylwester Adamskiعکس از 



                                                                                                              شدهشناختهها و کارکردهای روش

، بلند یساختمان نورپردازی فضای داخلیبرای  :۱مثال 

باال  رو بهو  قرارگرفتهدر سطح خیابان  1BEAM هایچراغ

، هانجرهپدر باالی با نصب  هاردبزرگ و  رفلکتورهای. تابندمی

 روز عیِطبی نورِسازی شبیهداده و با  تغییر جهترا  تابیدهنور 

 به داخل آن را و تولید کرده مجازی یمنبع نور ،آسماناز 

 د.نکنهدایت می

خط  ۲ی فاصلهبه  رفلکتور تا چراغ یفاصلهبا این کار، 

 و شدهاضافهموازی از پشت رفلکتور تا محل تالقی آن 

 و جازیم یمنبع نوربا  نور ی مجازیفاصلهیک  بنابراین،

ور ن جلوه ازاین . شودمیاضافه  بدان موازی یپرتو درنتیجه

 ون مربعقان ،باشد قرارگرفتهبسیار دور  یدر فاصلهکه انگار 

 کار با ایجاد . ایندانرسمی خود اثر ترینکمبه را  2معکوس

ر تغییبدون هیچ  دهدمیبه بازیگران اجازه  ،طبیعینوری 

 .حرکت کنند درصحنه، آزادانه محسوسی در شدت نور

 

 

 
 

                                         
 برای تابیدن به رفلکتور در مسیرشان قابل تنظیم است. ها کهآنهایی یا پرتو نور موازی در خروجی چراغ1 

  

Inverse Square Law 2  است( شدهداده)این قانون در بخش پایانی توضیح 

 

 اریبس یخروج یاجازه تیخاص ددوال کیاپت ستمیازآنجاکه س

 یخط از لبه ۲با رسم  یمنبع نور مجاز دهد،می را ۴°نور تا  کیبار

 .شودیها فعال مآن یتالق یتا نقطه دهیپرتو بازتاب

چیدمان نورپردازی  -لهستان Sylwester Adamskiعکس از 

 در ورشو لمیفیک 

برداری شب فیلم -لهستان Sylwester Adamskiعکس از 
HELIOGRAPH 



برای در اندونزی،  ۱۹۷۰ یدر اوایل دهه :۲مثال 

 که سقف کوتاه با عمومی هایخانهدر  برداریفیلم

های تختروی  ،بزرگ یصحن مردم در در آن

 یتعدادکنند، زندگی میزمین  باالتر از سطح

 .مکردنصب مفصل روی بازوهایی با را تخته

، روی 4خاصرا با چسب  3روسکو رول رفلکتورهای

 و کم ایبودجه با توانستم و هها چسباندتختهاین 

و  ایآینهتعداد زیادی رفلکتورهای  به کمک

قرار با  درست کنم. بازنرم و زاویه  یشبازتاب ،سافت

ساختمان، نور  یدر گوشه گوشه هاتختهاین  دادن

 .هدایت کردمبه سمت سقف داخلی  را خورشید

های ورقه هم ی بزرگخانه این سقفروی 

نور  یبا هدایت دوباره و چسباندم رفلکتور

هنوز  یروشبه  ، آن رااز خورشید بازتابیده

ز در مرک موردنظری به ناحیه ،مالیمو  کنترلقابل

 .خانه هدایت کردم

 یسادگبه. ی داشتخیلی خوب کارکرد ،این شیوه

اره بیرون برود و دوب بارکی الزم بود که دستیار من

 هازآنجاک بچرخاند.خورشید  سمتبه را رفلکتورها 

 کافی یاری یاندازهبهخورشید  خط استوا نزدیک

، آوردمیو زمان زیادی در آسمان دوام  کندمی

 آسان و سریع انجام شد. ،ی نوردوبارهتنظیم 

 

                                         
3 Rosco Flex 
4 Rosco Bond 

 بردارفیلمآموزشی ما،  هایفیلماز  دریکی :۳مثال 

 ییدهبازتابنور  که دهدمییان موری نشان  ،بریتانیایی

ست د داشتننگهبا او  .شودمی پوالریزه چگونهشدید 

مایی بازنو  تأثیرکه  دهدمیبه ما نشان  مقابل نور، خود

دست او چطور با  پوستروی سطح  نور پوالریزه

 .کندمیرفلکتور سخت تغییر 

 ،هانمونهانواع دیگری از  تواندمی از ما کدامهر

یونولیت یا معمول استفاده از  هایروش ازجمله

، سطوح شده دوزیمنجوقسطوح ، مقوای سفید

 و موارد دیگر را اضافه کند. 5استایروفوم

 

 
 Ian Murray -نور مستقیم

 
 Ian Murray -نور بازتابیده

 

 
 یان موریـ  لینک ویدیو 

5 Styrofoam  نام تجاری نوعی فوم فشرده که بهعنوان رفلکتور در(

 سینما به کار گرفته میشود.(

 



                                                                            ددوالیت Eflect و استریمالیت رفلکتور سیستم

LIGHTSTREAM  وEFLECT  هایشیوهنام ابزارها و 

این ابزارها  هستند. دوالیتدنورپردازی جدید 

 یردهابا کارک رفلکتورهای بازده باالای از مجموعه

 .شوندساخته می اندازهچند در  ،گوناگون

تابش  ، لنزهایی بااستریمالیتجدید  سیستم اپتیک

و  فتهپیشربسیار  اپتیک هایسیستمو  موازی پرتو

 .هستند ددوالیت قابل فوکوس هایچراغبا  سازگار

 
 موازینور پرتو 

با  6پارابولیک چراغیک  ، این سیستمدر حال حاضر

 امالا کپرتو  نزدیک به یتابشکه  ددارکارایی باال 

 .کندمیتولید  موازی

 ایحرفهصنعت  در ی همدیگر موازی پرتو هایچراغ

 وازیم چراغ پرتواین سیستم، ، اما کاربران نداشدهشناخته
7PB70  الزم سیستم شرط که دانندمیبسیار کارآمد را ما 

 است. استریمالیتنورپردازی 

PB70  گرفته آن متریسانتی ۷۰ قطرنام خود را از 

 نیزو  نیاز باالی خروجیبا توجه به چراغ،  . ایناست

با یک المپ بسیار خاص موازی، ن بودن پرتو مگِهَ

HMI ودشمیچراغ تولید این  انحصاری ددوالیت برای. 

در  دهششناختهو  نامخوش یروش یده،بازتابنور  طورکلیبه

اما در سیستم ؛ ویژه است هایجلوهتصویر و  تولید

 استفاده ازو  خود رسیدهبه کمال  ،ددوالیت استریمالیت

متفاوت،  هایروشبرای آن را این سیستم در نورپردازی، 

 ساخته است. فردمنحصربه مطمئن و

، سینمایی هایفیلمدر  کاربردشاناز  هااینبرخی از 

و انحصار پذیری عالی نیز  باال جایی که با خلوص

 8.شودمیاست، حاصل  شدهاستفاده

                                         
6 Parabolic 
7 Parallel Beam70 

و دستیار  اتریشی بردارلمیف Christian Berger، مثالعنوانبه8 

هانکه  های میشلدر فیلم Jacob Ballingerاش باتجربه

ه ابزارها را ب یگستره ،هاسیستماین ی با توسعهما 

ساخت  .مایداده افزایش بینیپیشغیرقابل هاییگزینه

در مرحله نیز  یدیگر موازی تابش هایچراغ

افه اض ها به خط تولیدماندعکه ب داریم تولیدپیش

 خواهیم کرد.

بر اساس  ما فردمنحصربهگروه دیگر ابزارهای 

 .اندشده گذاریپایه 9قابل فوکوس هایچراغ

 بسیار عالی هستند اپتیکدر سیستم  هنوز هاچراغاین 

 تااسپبازدهی نور حالت ، دیگر هایویژگی که در میان

 %۳۰۰فرنل استودیویی،  هایچراغدر مقایسه با  هاآن

 است. یافتهافزایش

 به خاطر ددوالیتقابل فوکوس  هایچراغ، بعالوه

 ۲طراحی  حق امتیاز و، دارای فردمنحصربهطراحی 

 با نوری که هستند شدهشناخته غیر کرویلنزی 

نرم و انتشار یکنواخت نور در داخل پرتو نور فراهم 

 .نامیممیمفهوم پرتو خالص ما آن را . سازندمی

 

 خالصپرتو مفهوم 

 .یچه و دیگرپرتو  بیروننور درون پرتو،  کاملِ توزیعِ

 رکتحدر ترکیب با  یرانحصا کردکار با سیستماین 

 ۲ ،قابل فوکوسعناصر اپتیکی  ایمرحلهو سه  دو

هنرها و علوم آکادمی  اسکار یکمیته یجایزهبار 

 است. برده EMMY یجایزهو  10تصاویر متحرک

پتیک ا سیستم ما ،یوتریکامپبا گسترش طراحی  زمانهم

پرتو موازی  سازوکارهایرا سازگار با  انحصاری دددوالیت

 ایم.خاص( طراحی و تولید کرده یکیاپت)ابزارهای 

ی برد ساخته By the Seaو همچنین در فیلم  کارگردان اتریشی

 است. شدهاستفادهو آنجلینا جولی، از رفلکتور  یتپ
 های سری کالسیک ددوالیت استمنظور چراغ9 

10 Oscar Committee of the Academy of Motion 

Picture Arts & Sciences, 



سیار بهمگن و  ،موازی تابشی تنهانه این سیستم اپتیک

د، بلکه دهعالی ارائه می با وضوحتمیز در داخل پرتو 

ازی، مو رتوهایپاین است که این  انگیزشگفتواقعیت 

 اسپاتنورهای  اسپات حالتخروجی نور را نسبت به 

کارآمدتر و قدرتمندتر از برابر  ۳ نیازاشیپکه  ددوالیت

ازهم ببودند،  ی سنتییاستودیو هایچراغ اسپات کارکرد

بازهم  یمگا ،بنابراین؛ ددهافزایش میدو و سه برابر 

 بزرگ به جلو است.

و  تیفیباکابزارهای  ما، هایچراغعالوه بر این، 

و  ماستریالیتی هستند که سیستم فردمنحصربه

Eflect نند.کمیرا تغذیه  دددوالیت 

 هرفلکتورهایی کهمچنین با  ددوالیت استریمالیت

ی ابزارها همراه با، ی دارندساختار سطح متفاوت

های ویژگیو  ، عملکرد بسیار کارآمدی داشتهنوعمت

 کنند.فراهم می عالیرا بسیار  نورپردازی

تا  متر ۱x۱ هایاندازهدر  فردمنحصربه رفلکتورهایاین 

۵۰x۵۰ ۲۵، س.مx۲۵ کوچک  هایاندازهحتی در  س.م

۱۰x۷ ها و سایر اندازه در دسترس هستند. س.م

 هستند. توسعهدرحال رفلکتورکردهای کار

 

 و کاربردهای جدید هاشیوه

کار  گوناگون یبرنامه ۴ما در  فردمنحصربهابزارهای 

 نند.کمی
 

DEDOLIGHT LIGHTSTREAM DRAMA 

 است PB70پرتو موازی بزرگ  چراغ برایسیستمی 

ا بهمراه  قابل فوکوس ددوالیت، هایچراغسایر  با و

 .شودمیپرتو موازی تقویت  انحصاریآداپتورهای 

حس، شخصیت و عملکرد نور طبیعی  تواندمیاین 

 پرتو موازی فراهم نورپردازیسیستم  مختصاترا با 

 راغچبین  یفاصله بر اساسعملی آن  کارکردکند. 
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ور مانند یک منبع ن مؤثر طوربهو جسم نیست، بلکه 

این بنابر؛ کندمیاز فاصله بسیار زیاد کار  11مجازی

روی یک با تابش  درصحنه دهدمیبه نور اجازه 

 زمانهم روشن کرده وتر طبیعیشخص، سوژه را 

، ها، پایهنورپردازیوسایل  جویی درصرفهباعث 

باعث  معموالا که  شود ابزارها ها و دیگریپرچم

 .شوندصحنه می یختگیرهمبه

نورپردازی و  را افزایش داده وریبهرههمچنین 

ای را با ایجاد کردن عمق و فضا بسیار ساختاریافته

 .کندمی فراهم درصحنه

 
12

TV LIGHTSTREAMDEDOLIGHT  
مفهوم نورپردازی برای در تغییر  ،استریمالیت

 اتاسپ هایچراغاستودیوهای تلویزیونی است، جایی که 

ابش با تپرتو موازی،  انگیزشگفتما، همراه با آداپتورهای 

نورپردازی دهند کارآمد به چندین رفلکتور، اجازه می

مختلف  هایموقعیتکامل صحنه حتی به روشی که 

یم بدون نیاز به تنظ توانمیرا بازیگران، مجریان یا اشیا 

 .کرداز قبل روشن  ،ابزارها یدوباره

در نورپردازی برای استودیوهای  باال، کاراییاین 

ایم ردهتولید کاست. ما ویدئویی  نظیربیتلویزیونی 

ی ، جایدهدمیسازی یک استودیو را نشان که شبیه

با میزان لوکس وات انرژی،  ۷۹۰ فقط که با صرف

 با نورکیلووات یا بیشتر  ۳۰قبالا با روشنایی که  و

 .کندبرابری می ،شدهمی انجام استودیو

 
 دو عمل و کاربرد دیگر:

13 هایسیستم

Eflect  وMiniature EFLECT 

که بعداا در این  یمیزرو برداریفیلمبرای 

 .بروشور توضیح داده خواهد شد

 را ببینید. ۲۴تا  ۱۸صفحات 12 
 را ببینید. ۴۳تا  ۳۹صفحات 13 



                                                                                                                                                     انتخاب رفلکتورها

 

 سطوح رفلکتورها
و  Lightstream Drama برای استریمالیترفلکتورهای  

Lightstream TV شوند. می کاربردهبه 

از میزان  ،این سیستم یکارایی باالی رفلکتورها

از  %۹۵-۹۸حدود که  شودناشی می هاآنبازتابش 

 دهند.بازتاب می مؤثر طوربهنور را 

نوع رفلکتور با سطح  ۴، ما حاضردر حال 

 بازتابش متفاوت داریم.

 

 1#رفلکتور 

ترین به یک رفلکتور بسیار سخت است، نزدیک 

 برای معموالای واقعی، اما آینه نیست. یک آینه

 ورطبهچراغ را  رتوپ، ردازیپاین نوع سیستم نور

 کند. ن و کافی هدایت نمیمگِهَ

 و تغییری در اندازههیچ رفلکتور، نور را بدون این 

کند. در می هدایت دوبارهرا آن، نورپرتو شخصیت 

و اتالف نور  پخشاینجا، هدف ما ایجاد کمترین 

ی است. ساختار این سطح، بازتابشی با زاویه

 جدولهای کند. دادهفراهم می ۴°خروجی حدود 

 DLH400Dچراغ متال هالید  روبرو، با استفاده از

موازی و استفاده از رفلکتورهای  پرتو پتورآدا همراه با

۱۵x ۱۵ انجام شد. .مس 

افه فوم هم اضروبرای مقایسه، یک رفلکتور استای

 کردیم.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #1رفلکتور 

کنید، این رفلکتور هنگام که مشاهده می طورهمان

در مرکز نور بازتابیده، بیشترین شدت  گیریاندازه

  بازتابش را دارد.
در نمودار . ایمدادهرا توضیح  یمجازمنبع نور ما اصطالح 

 تدر پش ؛در این مثال شدهاستفادهکه نور  بینیدروبرو می

 .سازدمی منبع نوری مجازی #1رفلکتور 

منبع نور  ومتر  ۱چراغ تا رفلکتور  یاینجا، در این مثال، فاصله

 است. م.س ۱۵۰ ،مجازی در پشت رفلکتور

 #2رفلکتور 

نور را با شدت کمتری به جسم  این رفلکتور،

گرداند. اگرچه مقدار کل نور بازتابیده تقریباا برابر با برمی

، ۱۲°ی است، اما به دلیل بازتر بودن زاویه ۹۸-۹۵%

ر به تاگر بخواهیم از رفلکتور ثانویه با سطح بزرگ

  تر است.رفلکتور بعدی برسیم، مناسب

 نتوانیم بینیم که منبع نور مجازی اکنودر اینجا می

ال تر است. اکنون باید در مثبسیار به رفلکتور نزدیک

ی منبع نور مجازی، ذکرشده فرض کنیم که فاصله

س. م است. ۴۷فقط 

 #3رفلکتور 

تر که این رفلکتور بسیار مالیم رسدمیبه نظر 

 بازتاب، اگرچه دوباره همان مقدار نور است

 .شودمیپخش  ۵۰° ی، اما در زاویهشودمی

 

 

 

 

 

 

 



 #4رفلکتور 

 یزاویه بارا  شین بازتابتراین رفلکتور، مالیم

و بنابراین، مقادیر کمتری  دهدمیپوشش  °۹۵

منبع نور مجازی  رسد.میاز سطح نور به جسم 

 فقط و رفلکتور، بسیار نزدیک به سطح اینجادر 

.رفلکتور استپشت  مترسانتی ۴  

با  4#استریمالیت رفلکتور یهنگام مقایسه

یر ، مقادشودمیاستفاده  گاهیکه  استایرنپلی

 ار به جسم بازتابیده از شدت نور توجهیقابل

بنابراین، اکنون باید تصور کنیم که ؛ داریم

نور مجازی،  تئوری و عملکرد عملی منبع

، شودمیایجاد  #1 رفلکتور طور که توسطهمان

 رافاصله قانون مربع  تأثیرممکن است 

 شدتبهدر حال حرکت است،  سوژهه کمیهنگا

نوردهی را به  ارزشتفاوت در  ه وداتغییر د

 حداقل برساند.
 

 استایرنپلییا  #4و  #3ی هارفلکتوروقتی از 

 .رسدمی، این اثر به حداقل کنیممیاستفاده 

هستیم که  ترنزدیکدر اینجا ما به این فرض 

خود به یک منبع نور تبدیل  رفلکتور،سطح 

بایستی توجه داشت که اینجا و بنابراین  شودمی

 نوانعبه رفلکتورسطح  ،قانون مربعدیگر طبق 

 .14شودشناخته میمنبع نور 

سم از ج فاصله یهبطاردر نورپردازی با رفلکتور، 

و  یسخت) رفلکتورواقعی  یاندازه را، روشن

تعیین و روشن(  سایه تغییر -نور ینرم

 .15کندمی
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                                                                                                                                             مستقیم یا بازتاب شده – 16نور هارد و سافت

 

 .کنیممیمتفاوت نور صحبت  یجنبه ۲اینجا در مورد  
نقش مهمی بین  ،سطح رفلکتورها گر، ویژگیاز سوی دی

که  دارند #1رفلکتور سطح باریک /  هارد یخروج یزاویه

، بنامم 17نور یدوبارههدایت آن را  دهممیمن ترجیح 

 هاآن، زیرا نامممیرفلکتور  را #4و  #3 ،#2 کهدرحالی

 تری دارند.بازخروجی ی زاویه

 دارجهتو  شدید ،#1رفلکتور  تابیده اززی نور باجلوه

یده شخصیت پرتو رسبدون تغییر است. این رفلکتور، 

ن ای .کندمیهدایت  نور تابیده از منبع را دوباره فقط

 شدهشناختهای های آینهبا رفلکتور راحتیبهرفلکتور 

ات صاز مشخ ایهای آینه. رفلکتورشوده میاشتباه گرفت

 ینور گاهی این رفلکتورها، .یکسانی برخوردار نیستند

 کهدرحالیکنند، تولید می غیریکنواختو  ایلکه

 و آن بدون تغییری در شخصیت نور را ،ما #1رفلکتور 

 .ندکمیهدایت  نور پرتو یدر زاویه یبدون تغییر زیاد

 یبا زاویه ،#4از رفلکتور  بازتابیدهنور  کهدرحالی

ا ی روسیعبسیار  یناحیهو  شدهخارج بازبسیار 

نور بازتابیده از این ، بنابراین؛ دهدمیپوشش 

وان عنبه شود ومی حس یسختبهگاهی  رفلکتور،

 نور پایه و محیط است.برای تولید  لآهدیا یابزار

 روجخ یبا زاویه یهارفلکتورجاکه هر میکناشارهباید  باز

دیده  هاردی هارفلکتور عنوانبه ،#1، مانند باریک

یادی نور زبرای چشم و دوربین به نظر  بیشتر ،ندشومی

 کهدرحالی .است سوءتفاهمکه یک  شودمیبازتاب 

مساحت زیادی را  بازتر،خروجی  یزاویه بایی هارفلکتور

 شناختهیی هارفلکتور عنوانبه، اغلب دهندیمپوشش 

 ترنرمو بنابراین  دهندبازتاب میتری ند که نور کمشومی

                                         
ا شوند، در متن فارسی بمنظور از این دو نوع نور، کیفیت سختی و نرمی آن است که چون با همین عنوان در میان کاربران به کار گرفته می16 

 است. کاررفتهبههمین عنوان 
17 Redirecting the Light 

انتقالند، اما ممکن است هنوز شومی احساس ترمالیمو 

 یکسان ایجاد کند. روشنهای سایه و 

ی بازتابش ها دارای درجهاین رفلکتور ی، همهدرواقع

هایی که اما رفلکتور( هستند ٪۹۵بسیار باالیی )باالتر از 

ی ، نور را در ناحیهرسندیمتر به نظر و مالیم ترنرم

 کنند.تری پخش میوسیع
 کهاز طرف دیگر، باید توجه داشت و در نظر گرفت 

سطح  در شدهروشنمیزان مساحت )نور ورودی  درواقع

 بین نور سخت و نرم را تعریف کاراکتر تفاوت، (رفلکتور

انند م بازترخروج  یبا زاویه یرفلکتور . حتی اگرکندمی

به فقط نور  ،بار نیا اما ،۵۰°خروجی  یبا زاویه #3

نور  عنوان، بهبتابد یکوچکی از چنین رفلکتور بخش

 د.شخواهد  ظاهری نسبتاا تیز ی سایههالبهو با  هارد

نور  همانتوسط  تربزرگاگر تمام سطح یک رفلکتور اما 

 خواهد داشت. سافت یجلوهروشن شود، بیشتر 

گاهی اوقات، برای برخی از ما درک این مسئله دشوار 

 4# مانند رفلکتور ترمالیم یرفلکتورظاهر بهاست که 

قط ف، کندمیایجاد  بازتریخروجی بسیار  یکه زاویه

ساس اح تریکمبازتاب چشم بیننده به این دلیل که 

ور ن ،شخصیت ازنظراما ؛ رسدمینرم به نظر  ،کندمی

 طحس یاندازه به نسبت وابسته ،سافتی بازتابیده

 .استتا جسم  ی آنفاصله و تابش نور

یم و داشته باش بزرگی )رفلکتور( شسطح بازتاباگر 

دون سایه خواهد ب در عملباشد،  نزدیک ی به آنجسم

 سایه واین بین  مرز، داشته باشدای سایههم اگر  و بود

گر ا کهدرحالی، خواهد بود نرمانتقال شفاف و  با ،روشن

 و با ترسخت، این نور قرار گیرد دورتر رفلکتورهمین 

 .شوددیده می ترتیز یهای سایهلبه



                                                                                                                                                                                     

 ترمثال روشن

قطر بسیار بزرگی دارد، اما به دلیل  ،خورشید

 ،ی زمین داردی که از کرهی بسیار زیادفاصله

برعکس،  کهیدرحالکند. های تیز ایجاد میسایه

و  Panaura5سافت بزرگ  چراغ جلوی دیفیوزرِ

Panaura7  ،کرده وها را روشن تمام لبهما 

 دهد.کارکرد قانون مربع را شکست می

 

 

یی یا ر جلونزدیک به دیفیوز ،اگر جسم ،نابراینب

تابش نور باشد، انتقال سایه بسیار نرم  یناحیه

 .شودمی

 نباید ، لزومااکنیممیفکر  بازتابیدهوقتی به نور 

ور که در این بروش یرفلکتور مختصاتو  اندازهبه

 یپارچه توانیممی. فکر کنیم ،شدهدادهشرح 

دیوار اتاق را  میز شام، کف، سقف و یِمیزرو

 در نظر بگیریم. الیتسافت عنوانبه



                                                                                                               چند نمونه 18منبع نور مجازی، ایجاد تصور نور طبیعی

ته داش آنپرتو موازی یا نزدیک به  ی بااگر نور -۱

 V1عنوان در اینجا بهکه  نور مجازیباشیم، 

 ، همان مسیرِ پشتِ نورِ واقعی است.شدهمشخص

پرتو ی لبه ی مسیرادامهبا  ،V1تا  چراغ یفاصله

تالقی  ،جایی که آن ،V1و  (۴°باریک )در اینجا 

 شود.محاسبه می متری پشت چراغ ۲۰ درپرتوها 

، موازی باشد کامالااگر خروجی نور تئوریک،  ازنظر

 یفاصله درباید  V1 که خواهد بود درکقابل

 باشد. (تینهایبنظری  ازلحاظ)بسیار بیشتری 

PB70  هنگام  و فوکوس نیستقابل یک چراغ

برای رسیدن به تعویض المپ، ممکن است 

یاز به ندر محور طولی،  بیشترین همگنی پرتو نور

نزدیک، ی در فاصلهدقیق المپ باشد.  تنظیم

تر دیده شود زیرا در ممکن است مرکز تاریک

المپ مسدود  به سمت جلوی ، مسیرِماطراحی 

 ۳از  نور در این چراغ شده است. بهترین همگنی

 دورترمتر و  ۵ از ستیشود و بایمی آغازمتر 

 گیری شود.اندازه

 ،در این مثالکه  #1 رفلکتور کار باهنگام  -۲

، ما شودمیفرض  .مس ۱۰۰x۱۰۰ رفلکتور

 یحداکثر نور ورودی را حتی در فاصله توانیممی

مثل  ،#1 رفلکتورهدایت کنیم.  دوباره یتوجهقابل

 یوهجلواقعی نیست، اما بسیار نزدیک به  یآینه

 است. شده کامل فرض ییک آینه

بسیار دشوار و تخت،  کامالا ی ساخت چنین آینه

 هارفلکتوربنابراین، بسیاری از ؛ گران خواهد بود

نور  ،رسندیممانند آینه به نظر  نخستنگاه  درکه 

نور را که  ددهنمیبازتاب  یاگونهبهورودی را 
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 رازنظزیرا ؛ منتشر کنند غیریکنواختو  اسپات

 صاف نیستند. کامالا  اپتیکی،

 ،خود #1به همین دلیل است که ما از ساختار رفلکتور 

تغییری در مختصات پرتو هیچ برای هدایت نور بدون 

نور  کارکرد هدایت تریننزدیک تاکنیم آن استفاده می

 در زندگی روزمره را داشته باشد.

که ساختار  4#و  #3 ،#2های با رفلکتور - ۳

 انیی یکسجلوهتوان به متفاوتی دارند، نمی سطح

توضیح داده شد، به  ترپیشکه  طورهمان رسید.

به قسمت منبع نور مجازی، که  رسدنظر می

یطورهب این رفلکتورها بسیار نزدیک است.پشتی 

را در هدایت  نور طبیعی ثرد همان اتواننمی که

 نور داشته باشد.

که منبع نور مجازی فرض شده  V2در این مثال،  -۴

ی به فاصله V1ی چراغ تا بسیار دور است، فاصله

 .ودشفیزیکی واقعی بین چراغ و رفلکتور اضافه می

ی نور طبیعی جلوه از رفلکتور، شدهتیهدانور  -۵

ثر با اک جلوه و کارکرد. این کندمی سازیشبیهرا 

 ،دخورشیتابیده از  نورِ سازیشبیهدیگر  هایروش

رای ب قوی نیست. اگر چندین چراغِ  یابیدستقابل

 هاپنجره بیروندر  خورشیدنور  سازیشبیه

را واگ هایسایه ی آن بیشتر باجلوهه شود، قرارداد

طبیعی از  یاجلوهخواهد بود تا یا نور غیر موازی 

نوری  پرتو بنابراین، ما؛ دورتابیده از یک منبع نور 

 خیصتش راحتیبهبیننده بسیار متفاوت داریم که 

حس نور طبیعی در همچنان اما ؛ دادنخواهد 

 .شودمیمنتقل  آمدهدستبهتصویر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                پشت سر هم هایی از کاربرد نورپردازی با چند رفلکتورنمونه

 مثال:

را که به رفلکتور  PB70، نور تابیده از پروژکتور پرتو موازی زیر تصویر

 ۱۰۰x ۱۰۰ این رفلکتور دهدتابیده، نشان می R1 سخت و بزرگ

 کند.هدایت میدوباره نور را  ،س.م

را تغییر نداده و بر  آنی نور ویژگی هدایت دوباره

زیادی  تأثیرجهت داده،  تغییرِ نورِ پرتوِ یزاویه

اکنون با استفاده از  شدهتیهداگذارد. نور نمی

باشد، نسبتاا  2#تواند رفلکتور که می R2#رفلکتور 

که  R4سخت است، با تغییر جهت نور به سمت 

خواهد بود، احتماالا سطح  یترنرمتر و رفلکتور مالیم

، بنابراین؛ کندبازتر میرا  یخروج یزاویه ،4#یا  #3

 بر روی شخص ترمیمال یپرکنندهمانند یک نور 

 R3 رفلکتور کهیدرحال و کندیمعمل  پشت میز

 سوژهبه را نور  باشد که 3#یا  2# از نوع تواندمی

عمل  اصلینور  عنوانبهتواند می، دهدبازتاب می

 کند.

، نور تابیده از R1شود که وقتی رفلکتور  گفتهممکن است 

کند، احتماالا هدایت میآل در موقعیت ایدهسطح خیابان را 

باید در موقعیتی قرار گیرد که مانع دید نمای خارج از پنجره 

نور طبیعی، امکانات بیشتری ایجاد  سازیشبیهنشده و با 

 تا نور دهدمینور اجازه  یبارهچندینکند. بازتاب دوباره و 

 ی صحنه برسد.به چندین ناحیه

کثیر امکان ت ام استفاده از این سیستم رفلکتور،هنگ

با همان های متفاوت ها و فاصلهاز زاویه نور منبع

 ها ودر فاصله نصب رفلکتور. وجود داردمنبع نور 

 ،ی نور بازتابیدهو هدایت دوباره های متفاوتزاویه

ه در ک کندعمل می مکانیکی /مانند دیمر اپتیکی

 ، همان میزان نوررفلکتور سطحبافت آن، بسته به 

بسیار  یروش این با خود، پسشود. هم بازتاب می

 ادهمورداستفمیزان نور  تأثیر از کنندهقانعظریف و 

 آورد.به همراه می

تر نور سخت تأثیرتر اشاره شد، که پیش طورهمان

 فلکتوراز ر بازتابیدهی نور به زاویه ماایمستقتر، یا نرم

به سطح رفلکتور  بیشتربلکه  بستگی ندارد

رفلکتور سطح . هرچه وابسته است مورداستفاده

 یترمیمالو  ترنرمنور ، داشته باشد یتربزرگ

 ،تررگبزرفلکتوری و در صورت استفاده از بازتابیده 

 .رسندیمبه نظر  ترمیمالو  ترنرمی لبهها با سایه

اما  ،دشواشتباه گرفته می با مقدار نور بیشتراین  

 شدهدادهکه در تصویر نهایی نشان  طورهمانباز، 

سطحی بستگی دارد که  یاندازهبه است، نرمی نور،

 .تابدنور بدان می

 
توضیحات سیستم او به همان تنظیماتی که در 

 است، اشاره دارد. شدهدادهلینک ویدیوی زیر نشان 

 از سطح خیابان PB70/1200Wاینجا بازهم چراغ 

تابیده که نور  100x100cmبا سطح  1#به رفلکتور 

 کند.ی طبقه دوم هدایت میرا به پنجره

  

 
 
 



تورها رفلکانجام شود که  یاگونهبه تواندمیالبته این 

 باشد.ننمای خارج از پنجره دید مانع 

 50x50cmرفلکتور دیگر  ۲این نور بازتابیده، سپس به  

ور رفلکتیک نور را به سمت  باالییکه  شودتقسیم می

ور ن رفلکتور زیرین کهیدرحالکند، میهدایت  19پرکننده

 .کندیمتأمین  را شخص پشت میز 20اصلی

 ۹۰فوکوس یک چراغ قابل  این صفحه، در مثال

سازوکار در ترکیب با ، تیددوال DLED7 وات

 تابدمی 1#رفلکتور ، به سمت باال به پرتو موازی

 .کندهدایت می 2#رفلکتور که نور را به سمت 

نور با  شود،دیده می در اینجاکه  گونههمان

اکنون نور را  و شدهپخش بازتر یخروج یزاویه

که حتی  دهدبازتاب میسوم  رفلکتوربه 

به باشد، از کل سطح آن  3#رفلکتور  تواندمی

 کمتر یمالیم با شدت ینور باز، یدلیل زاویه

تصویر بعدی همان وضعیت را نشان  وجود دارد.

 پوینتر لیزرپرتو یک  در آن، که دهدمی

رفلکتور شده و به ددوالیت  LEDجایگزین چراغ 

این پرتو لیزر توانیم جا ما میاین .دتابمی #1

در با تغییر بسیار کمی که  بازتابیده را

 تابیده، 2#رفلکتور بر روی یک  مختصاتش،

نشان  ازترببسیار  یزاویه با این بازتابش .ببینیم

در پایین  3# یپرکننده رفلکتور که دهدمی

 ی. همهاست نور تربرای بازتاب مالیم ،تصویر

د که چگونه شخصیت ندهنشان می ،هااین مثال

سطوح بازتابنده قرار  تأثیرتحت  تواندمینور 

 یگیرد و البته شکل دادن به نور و سایه

فقط به ساختار سطح بازتابنده  رفلکتورها

 یزهاندانسبت  بهبستگی ندارد بلکه همیشه 

 .بستگی دارد جسم آنی فاصله به رفلکتور
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 1#که به رفلکتور  یپوینتر با استفاده از لیزر

 کاراکتر با تغییرلیزر  که پرتو یدتوان دتابیده، می

در هنوز  2#رفلکتور دهد. اندک، تغییر جهت می

تری را نشان میباز یزاویه ،خود بازتابیده ازنور 

در را  3#روی رفلکتور دهد، تقریباا کل سطح 

 است. برگرفتهبا نور مالیم در پایین 
 

 

 
 

20 Key light 



                                                                                                                                           LIGHTSTREAM TV 
 

 مقدمه

های نورپردازی با و سایر روش استریمالیتاگرچه تکنولوژی 

های ، سیستمی که برای بیشتر برای فیلم21CRLSرفلکتور، مانند 

و  Christian Bergerشود، در اصل توسط سینمایی استفاده می

Jakob Ballinger و  دهشگرفتهدرام در نظر  سازیفیلم، فقط برای

، ما با در این زمینه .است که در این امر بسیار موفق است شدهثابت

 نورپردازیرا برای  هاروشتر، این بسیار پیشرفته تکنولوژی

 ها وچراغ ایم. اینجا ما ازاستودیوهای تلویزیونی گسترش داده

 .کنیمخود استفاده می رفلکتوربا سیستم  سازوکارهای پرتو موازی

برای انتخاب و تنوع  انحصاری، بلکه همچنین طوربه تنهانه

ددوالیت هم استفاده  هایچراغدر ترکیب با سایر  هاویژگی

 شوند.می

 Lightstream TVاستودیوهای تلویزیونی،  نورپردازیبرای 

ای را سابقهجویی بی، صرفهضمن گسترش امکانات خالقانه

، حالنیدرعو  تنوع چراغ ،مصرف انرژی بازدهی نور،در 

روش، دهد. همچنین این ارائه میافزایش امکانات خالقه 

ات تجهیزآسان و سریع  نصب یک انتخاب بسیار جالب از

های تواند برای موقعیتکه می دهدارائه می نورپردازی

 که باید روشن شوند و همچنین هاییصحنهافراد یا  گوناگون

 .برای کارهای چند دوربین بسیار مناسب است
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ی بسیاری از شرایط اگر کار روشن کردن اولیه

مختلف نورپردازی عملی نباشد )که با استفاده از 

 ریپذامکاناین ابزارها در یک عمل بسیار ساده نیز 

 ینورپرداز گوناگونهای از موقعیت یاری( بساست

ن روش یآسانبه زمانهمبا پیش تنظیم، توان را می

 DMX بوردکنترل در  ییا با تغییرات ساده ه وکرد

 کنترل از راه دور انتخاب کرد. یهاستمیسیا سایر 

را با نورپردازی های در صفحات بعدی، سیستم 

 درواقع توضیح خواهیم داد. سازیشبیه چند نمونه

رفاا ، بلکه صرا استودیوهای تلویزیونی نورپردازینه 

توضیحاتی در مورد ابزارها و  تالش داریم

تواند برای چنین روشبدهیم که می ییهادستگاه

همچنین  و قرارگرفته مورداستفاده نورپردازیهای 

 کند. عملکرد سیستم را اثبات

 

 ابزارها یانتخاب گسترده
، اکنون سازوکار پرتو موازیها و عالوه بر چراغ 

 DMXرفلکتورهای موتوری نیز با کابل و 

است. همچنین در آینده  شدهکنترل اضافهقابل

سیم، بر سهولت تغییر تنظیمات با کنترل بی

 نورپردازی خواهیم افزود.

 



نصب  با چهره،، نورپردازی پاییندر عکس 

 چراغ روی DPBA18 سازوکار پرتو موازی

DLED30D  رفلکتور  ۲و تابش نور آن به

50x50cm است. شدهانجام 

تا و  متر ۱٫۵ ،اول رفلکتورچراغ تا  یفاصله

 متر است. ۳٫۵ ،دوم رفلکتور

به ترتیب  متر، ۴٫۲و  ۳٫۹ یدر فاصله را نور تابیده به چهره 

 د.کرلوکس تنظیم  ۱۱۰۰و  ۱۲۰۰توان بین می

را  یجهت دیگر ی داریم کهنور ،در پشت 

با  DLED9 چراغ بایکالریک  .روشن کرده است

یک  که به DPBA14 سازوکار پرتو موازی

 ۱۳۵ ی باالیتبک، تابیده س.م ۵۰x۵۰رفلکتور 

 کند.لوکس تأمین می

 ۲، بینیدمیدر نمودار گونه که همانبعالوه  

 یزاویهباکس و با سافت Felloni چراغ استاندارد

 وجود دارد. ۵۰° تابش

اضافی ، چند چراغ روبروشات در نمای النگ 

ها این چراغ .دنشودیگر در سقف دیده می

در این چیدمان  خاموش هستند و کاربردی

 ندارند.

 
 

 

 

 

، تنظیمات همان چیزی است در عکس پایین

 با این تفاوت که این ،شددادهکه در باال توضیح 

رفلکتور جداگانه  ۲به ، LED DLED9بار چراغ 

تر ، سوژه را برجستهالیتبک عنوانبهتابد تا می

 دولوکس در هر  ۲۵۰نشان دهد. اکنون ما 

 .داریم الیتبکرفلکتور 

با  Gobo Projectionنیز، یک  زمینهدر پس

 .قابل تعویض داریم رنتِپَ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اضافه با نفر،  ۳اتاق خبر با  سازی همانشبیه

 رفلکتورو یک  چراغ دیگر ددوالیتکردن یک 

 سوم. نفربرای 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

اما این بار  نفر، ۲با اتاق خبر همان  سازیشبیه

 بایکالر LEDRAPTOR الیتسافتبا افزودن یک 

امکان تنظیم  که متر ۱٫۵قطر  و دیفیوزری به

 ترکیب ، باتری مالیمروشنورپردازی به دقیق 

 یهگزین با. الیتسافتو  بازتابیدهنور  ساختار

 .سردترتر ( گرمبایکالررنگ )تغییر 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 برای زیبرانگچالشای از یک کار نمونه
 LIGHTSTREAM TV 

 

 در حالرا  استودیوی خبر ۳ما  ،سال پیش چند

 تا پخش آغازکردیم. از  نورپردازی ضبط برنامه

روز کاری برای  ۴ درکارها  ی، همهآنتنروی 

از  روژه، غیرپدر این شد.  انجاماستودیو  ۳هر 

 LIGHTSTREAM TV بازتابیسیستم نور 

استفاده کردیم.  هم ددوالیت دیگر چراغچندین 

 طرفکی این بود که مشکل، مورددر این 

 .بود آزاد یایدرروبه ایپنجرهنور روز  استودیو

تغییر نور  مواظببر این، ما باید  عالوه

از  ،بیرون ینهیزمپس گوناگون یهاموقعیت

برای بودیم. آفتاب کامل تا شب هم می

 چندانی ، فرصتهااینی مستندسازی همه

، این نخستین زیرنداشتیم، اما در لینک 

ی انجام کارمان در آن، شیوه ویدیویی است که

 ایم.توضیح دادهرا 

 

 

 

 Lightstream TVهای سیستم برتری

ا ب نورپردازیبرای نورپردازی استودیوهای تلویزیونی، 

بسیار جذابی ارائه  یهاحلراه، استریمالیتسازوکار 

نور روش تنها ، ما هانصبدهد. برای برخی از این می

ایر س هوشمندانه بلکه میانکردهاعمال  بازتابی کامل را

 خود LED هایچراغای از گسترهو  نورپردازی هایچراغ

نورها  اتفاقبهاکثر قریب  هم. هنوز یمکردترکیب  را با آن

 است. دهایجادش استریمالیت بازتابیتوسط سیستم نور 

 

 

 مفهوم نور مالیم

که به روشی طبیعی، مالیم و  ایسوژهی جلوه

جسمی که در مقایسه با ، شدهروشن بخشلذت

 یسنت هایچراغ منابع نورنرم کردن نور حتی با 

و همچنین در مقایسه با  نورپردازی شده

 نور که با دیودهای LED هایچراغبسیاری از 

نورپردازی شده، طور مستقیم به متعدد کنارهم،

شود. لطافت نور بازتابیده از رفلکتور تعریف می

، رکیفیت نو شخصیت و تغییربدون  به سوژه،

 .ارزشمند است

 

 جویی باورنکردنی در انرژیصرفه •

 هنوز در برخی کشورها رسدینماگرچه به نظر  

با ، نقش اساسی داشته باشد سبز ویکردر

انرژی  در ییجوصرفه تأثیر، مارفلکتور سیستم 

ای که با تغییر شدههای شناختهجوییصرفهبر 

، پیشی شودمیحاصل  LEDاز نور هالوژن به نور 

 .گرفته است

 

ا ، بما پرتو موازی کارآمد نورپردازیسیستم  • 

 حوسطبا  از رفلکتورهایدقیق  یاستفاده

 .انددهیرس کاراییبه بیشترین  متفاوت،

یک شخصیت نوری این سیستم ، حالنیدرع

کند که به نظر اهم میفر باال تنظیم تیباقابل

 بسیار مطبوع است.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی پیشچیدمان نورپردازی گفتگو در صفحه

ی این بسیار جالب است، زیرا نورپردازی همه

است.  شدهانجام LEDچراغ  ۲افراد، فقط با 

ددوالیت،  DLED30وات  ۳۰۰بازهم، یک چراغ 

، از DPBA18مجهز به سازوکار پرتو موازی 

تابد و رفلکتور مختلف می ۴راست صحنه، به 

با سازوکار  DLED9 وات ۹۰یک چراغ بایکالر 

 عنوانبهرفلکتور را  ۵، (DPBA14)پرتو موازی 

 کند.الیت روشن میبک

ساده، با  FELLONIچراغ  ۲، نهیزمپسدر 

 باکس به سمت پایین تابیده است.سافت

 ،LEDRAPTORالیت یک سافت شدهروشنبا 

   ی نور بازتابیده از رفلکتورها نرم شده است.جلوه

لوکس  ۹۰۰تا  ۱۸۰افراد بین  تکتک از روبرو، 

لوکس نور دریافت  ۴۰۰تا  ۱۵۰ نیپشت باز و 

از  ،لوکس ۱۷۰ هم Ledraptor چراغ کنند.می

 کند.اضافه می نه آبمتری  ۳٫۶ یفاصله

 ۲ هم نهیزمپس در های نامنظملکهایجاد برای  

 سمت بهتغییر رنگ  با اندکی ،DLED7چراغ 

 .است شدهتیهدا Eflect رفلکتور

یک  با الحاق ،زمینهپسدر ددوالیت  لوگوی 

 اجراشده DLED7 روی چراغ DP1پروژکتور 

 .است

 روشنبا  یسادگبه واقعیت جالب این است که

رفلکتور  ۴ تابیده به DLED30یک چراغ کردن 

 ۵ ه بهدیتاب DLED9 وات ۹۰چراغ و در جلو 

یک  به کمک توانمی زمینه،پسدر  رفلکتور

نورپردازی  یهاجلوهکنترل،  یروی صفحه دیمر

با یک را تر گرفته تا نور مالیم از حالت سیلوئت

 بیدهنورهای بازتابین  ه وکرد کنترل تغییر کلی

از هم  Ledraptor چراغ کرد.جادیا تعادل

فقط  که نورها شودمیباعث  ی دورتر،فاصله

 گیرتر شوند.تر یا چشممالیم

فقط برای نشان دادن  هاسازیی این شبیههمه

ور ن کاربرد و خالقِ بسیار باال  یبازده پتانسیل

 رد با چند دوربین برداریفیلم درشده  بازتاب

ی . این فقط نمایشاستاستودیوهای تلویزیونی 

برای  تواندمیاز رویکرد سیستم ما است که 

ها، بسیاری از سبکنورپردازی اصالح و تنظیم 

موجود  اوتو شرایط متف های نورپردازیحالت

 مناسب باشد. در استودیوهای تلویزیونی

 

 
 

 
 
 



 بدون گرما •

 گرمایرود که انتظار می LED هایاز چراغ 

 به جلو ساطع کنند. در سیستم نوربسیار کمی 

به دلیل نرمی  درکقابل، گرمای بازتابشی

 .حتی کمتر استشخصیت نور آن، 
 

 کارههمه •

ردازی نورپامکان  استریمرفلکتور الیتسیستم 

فراهم  طور مساوی وآسان چندین موقعیت را به

و  جابجایی مجریانتا در هنگام  کندمی

ساوی و م طوربهمهمانان، چندین موقعیت 

روشن  گفتگویا  زمان در استودیوهای خبرهم

بدون نیاز به  هامکانشود، به شرطی که این 

مشخص شوند. ما  پیشاز  دوباره، پردازینور

مختلف از  هایموقعیتتوانیم برای نمی تنهانه

 ، بلکهنورپردازی کنیم شدهریزیبرنامهقبل 

 تنظیم کنیم. راهم آندر پرواز  توانیممی
 

 چندکاره •

از چندین  کمک گرفتنبا یک منبع نور و  

توان می و رفلکتورهای دیگر، 1# رفلکتور

 وتعداد چراغ و نصب  کمتریناستودیویی را با 

از  ویدیوییکرد. ما  ردازیپنور اندازی راحت،راه

 .دانشدهودیو داریم که با موفقیت نصباست ۳

 یدرباره های آموزشی جدیدیفیلمزودی به •

 ده خواهیمینور بازتاب یجلوهو  کارکرد ،کاربرد

 یدر استودیوهای تلویزیونی بازده ساخت که

 .دهدرا توضیح می های آنویژگی و نور میزان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
پرتو  هایچراغترین نوع و قوی ترینبزرگ، PB70چراغ 

 Lightstreamموازی است که بیشتر برای کاربردهای 

Drama پروژکتورهای شودبه کار گرفته می .Beam  در

به  یراز متفاوت است یکیاین، اما اندشدهشناختهصنعت ما 

ی همگن در نوردارد،  دقیقبسیار  یهمان اندازه که پرتو

 کند.هم توزیع می ی پرتوگستره

این  .است س.م ۷۰ نور آن، قطر خروجی پرتو 

ا ریک منبع نور طبیعی ی تواند جلوهمیچراغ 

مکان ا زیرا به دلیل ویژگی آن و سازی کندشبیه

 ارقانون مربع  اثر ی بسیار دور،تابش از فاصله

با به همین دلیل، این چراغ  .کردکم خواهد 

 ردآن،  فردمنحصربهویژگی طبیعی و  داشتن

 ، برایبزرگ سینماییهای برخی از پروژه

 است. شدهانتخاب نور خورشید یسازهیشب

 ترینبزرگاین چراغ با رفلکتورها،  یهنگام استفاده

رفلکتوری که در حال حاضر داریم، رفلکتور  یگزینه

100x100cm ی نور دوباره ( برای هدایت1# معموالا) س.م

در  چندانیتغییر  کهنیا بدون ،است مناسب جهتکیدر 

 یتوجهقابل طوربهیا نور  و شخصیت پرتو ایجاد شود وقطر 

 پرتو کل بزرگی رفلکتورچنین  کهیهنگام، ویژهبه هدر برود.

 ینتیجه یک منبع نور مجازی در فاصله دهد،را بازتاب می

بدون تغییر  توانندیم، بازیگران بنابراین؛ توجه استقابل

ی محدودهدر ، درصحنهشدت نور هنگام جابجایی 

 حرکت کنند. بازتابیدهنور با  شدهروشن

رفلکتور توان با یک می چراغ رااین  ن،بنابرای 

اده کامل استف طوربهبزرگ برای هدایت پرتو نور 

، رتکوچک رفلکتورهای، یا با تعداد زیادی کرد

 ا وههویادر زنور آن، پرتو  بخشی ازهدایت  برای

 .متفاوت استفاده کرد هایجهت

دوباره  شاببرای بازتبیشتر  رفلکتورهابسیاری از 

، شخصیت نور باره، برای تغییر جهت نورو سه

ز ا کل صحنه ردازیپنور، جهیدرنتشده و بازتاب 

 ثرا. شوندمی به کار گرفته یک منبع نور واحد

، حذف بسیاری از ردازیپنورین روش چنجانبی 

 کهبدون ایناست، ردازی صحنه پتجهیزات نور

ها ی، پرچمنورهای پایهزیاد،  هایچراغرا با  آن

 .بریزید به همو سایر ابزارها 
 

 

 وررفلکتیک  باپرتو موازی این گاهی کل قطر 

چندین ی ریکارگبهو  1#متر(  ۱x۱بزرگ )

ه پرتو را بباره دوباره و سه ،ترکوچک رفلکتور

زمان به چند تا نور را هم گذارندیماشتراک 

 بیشتر هدایت کنند. جهت و رفلکتورهای
 

 

 

 

 

 

 



 ، نورپرتو قرار دهیدعمق را در  رفلکتورهرچه 

ای از بنابراین، شما درجه؛ شودفعال می یبیشتر

ور نرنگ یا شخصیت  ی درشدت را بدون تغییر

 دیمراین را  توانیدمی. )شما کنیدمیانتخاب 

 و چراغ( موفقیت بزرگ مکانیکی نور بنامید

ت در این واقعی استریمالیترفلکتور سیستم 

صیت شخو  است که ما بدون تغییر کیفیت رنگ

 رسیم.می هاایننور به همه خود 

 

 

 

 

 

   

 

 



 فلیکربدون  22ستِلَتوسط بَ PB70 انرژی چراغ

DEB1200D  تابوده و  صدابی شود کهمیتأمین 

امکان و  را ممکن ساختهمنبع نور  دیمر ۴۰%

 .را نیز دارد DMX کنترل با

ضد باران است و بنابراین برای  این چراغ 

و  ی خارجیهادرصحنه ردازیپچیدمان نور

، حتی در شرایط نامساعد مناسب یوستهپکاربرد 

 است.

ی نشت، از کامبهانیتوان با اضافه کردن یک می

طور که اما همانکرد، پرتو نور جلوگیری 

هم با این کار، اندکی  خروجی نور دانیم،می

  .خواهد یافتکاهش 

یک قابِ فیلترهای ژالتینی برای فیلتر کامل یا 

های الزم و سه مجموعه بخشی از نور، بَلَست یا کابل

های نصب همه در رفلکتور و همچنین گیره

 گیرند.اغ جا میاین چر DCHD70ی حمل جعبه

 

 
 

 

                                         
22 Ballast 



 

 

  



 ددوالیت یشدهشناختههای کتفَ

 ریغ با اپتیک قابل فوکوس ددوالیت، هایچراغ 

این کنند. کیفیت عالی کار می ، دقیق ویکرو

اسکار آکادمی  یکمیته یجایزهبار  ۲ هاچراغ

 یعلوم و هنرهای سینمایی و همچنین جایز

Emmy  ری را برای دستاوردهای دیگو جوایز

 دریافت کردند. اپتیکی

را تری از فوکوس ی وسیعددوالیت محدوده

دهند ای دیگر ارائه مینسبت به هر نور حرفه

 (.و فالد اسپاتی بین زاویه بیشترین محدوده)

شده توسط محاسبه طراحی اپتیک غیر کروی

 را ورن امکان توزیع کامل نور در پرتو ،کامپیوتر

 .کندفراهم می اسپاتهم در وضعیت فالد و هم 

 چهیو بدون  تغییری در شدتبدون  ،داخل پرتو

 هیچ پرتو هم. در خارج از ی استداغ ینقطه

 و تمیز(.)مفهوم پرتشود نشتی نور دیده نمی

ددوالیت از هر سیستم  همدر بازدهی نور 

های معادل )سیستم استودیویی نورپردازی

 گیرد.فرنل( پیشی می

 

خروجی نور را در  ،ددوالیتچراغ اپتیک اصول 

های نسبت به عملکرد سیستم اسپاتموقعیت 

 د.کنبرابر می ۳ ،سنتی فرنل

ددوالیت های چراغبنابراین، در حال حاضر 

 یزاویه، دوری در فاصله ،اسپاتحالت اصلی در 

. ارنددبسیار باال  یخروجی بسیار باریک و بازده

ما در  DLH400چراغ متال هالید  ،مثالعنوانبه

 است. ۴° فقط خروجی یزاویه

 

 پرتو موازی سازوکارهای
صب ن ما اکنون الحاقات اپتیکی بیشتری برای

های قابل فوکوس ددوالیت طراحی روی چراغ

 نچندی یتجربه بر اساس ایم. این ویژگی،کرده

توسط  اپتیکیطراحی  یدرزمینهما  یساله

 .باشدقابل فوکوس میهای برای چراغکامپیوتر 

این آداپتورهای پرتو موازی، اکنون برای هرکدام 

اند.ابل فوکوس ما در دسترسهای قاز چراغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازوکارهای پرتو موازی ما بسیار دقیق 

تا با عملکرد سیستم نوری و هر یک  اندشدهمحاسبه

 ؛های قابل فوکوس مطابقت داشته باشنداز چراغ

ها دارای همان بنابراین، ممکن است برخی از آن

شکل و قطر یکسان باشند، اما باید مطمئن شوید 

که با هر چراغ، کدام سازوکار پرتو موازی، بهترین 

 ۳۵-۳۸عملکرد را دارد. )به جدول کاربرد صفحات 

 اجعه کنید(مر

های با خروجی نور همچنین، در برخی از چراغ

ی تر )نسخهتوان از آداپتورهای قطر بزرگتر، میکم

ها اختصاصی( پرتو موازی استفاده کرد. برخی از آن

 دارند. اسپاتبرابر خروجی نور در حالت  ۳بیش از 

ی آداپتورهای پرتو درمجموع، بهترین گزینه 

ما مناسب  اسپاتهای تک چراغموازی، برای تک

قه، سابرفلکتور را به روشی بی بوده و کارایی سیستم

همتا و ناسازگار با هیچ اپتیکی که ممکن است بی

های سنتی موجود طراحی شود، روزی برای چراغ

 دهد.افزایش می
 

 
 

 



 مثال

ما  (DLH400)وات  ۴۰۰متال هالید  در چراغ 

بدون هیچ اثر مخربی وات  ۵۷۵تواند در که می

، ما یک نقطه با روی طول عمر المپ کار کند

 داریم. ۴°خروج  یزاویه والعاده باال کارایی فوق

ازه ت سازوکار پرتو موازیاگر اکنون به این چراغ،  

 بازهم خروجی یزاویه اضافه کنیم، راشده طراحی

د وجو واقعاا نابراین ظاهراا هیچ تفاوتیب؛ است °۴

 ،و متمرکزتر استتمیزتر  کمیپرتو فقط ندارد. 

 دارد. ی راخروج یهمان زاویه درواقعاما 

زی انگیاما شدت نور خروجی اکنون به طرز شگفت

 برابر است. ۲بیش از 

 

 
  

؟ رمز و راز پشت باور کردشود چطور؟ آیا می

سازوکارهای پرتو این است که  هااینی همه

ای محاسبه گونههای اضافی( به)عدسی موازی

 .کنند عمل فالد چراغ در حالتکه  شوندمی

که در  دهیممیاز دست تری نور کم ،بنابراین ما

حتی با اپتیک بسیار عالی ، غیر این صورت

 است. ناپذیراجتنابتا حدی  ددوالیت

 

 
  

 

اشد ب بهتراین نکته  گفتنممکن است در اینجا 

 با سیستم اپتیک های کالسیک ددوالیتچراغ که

رسانده  %۱۸بازدهی نور را تاکنون به  ،دو لنزی

در  ییاستودیو فرنلمعمولی  هایچراغاما  است

 نور دارند. یبازده ٪۶ فقط خود، اسپاتحالت 

 ی سیستم پرتو موازی و نصببا توسعهبر این اساس، اکنون  

های مشابه در های ما در مقایسه با نسخهآن روی همین چراغ

دو یا های فرنل به امید افزایش بازدهی، خروجی نور ما چراغ

 و عالی سابقهی بیشدت با موازی یپرتو ه وبرابر شد سهحتی 

از  سازوکارهای پرتو موازی ما در حال حاضر .کندفراهم می

)همان قطر  DLED3تا  20Wتوان  با LED ترین چراغکوچک

برای ، LEDنور  عنوانبهخروجی نور( اما با دو برابر مصرف برق 

 داریم. بایکالرحتی در  قابل فوکوس هایچراغ تکتک

 تربزرگما با آداپتور  (DLH4)چراغ کالسیک ولتاژ پایین هالوژن 

عملکرد بسیار خوبی دارد و خروجی  (DPBA714)پرتو موازی 

اینکه، چراغ ما بدون  توجهقابل! رساندمی ٪۴۱۳نور را به 

عملکردی چندین ، هنوز اسپاتدر حالت  سازوکار پرتو موازی

های چراغ از ما .داردهای سنتی فرنل نسبت به چراغ بهتربرابر 

 ی، به افزایشسازوکارهای پرتو موازیبا  خود اسپات LEDدیگر 

وات  ۳۰۰چراغ کنیم. دست پیدا مینیز جدی در خروجی 

DLED30  کار در استودیوهای  هنگام سازوکار پرتو موازیبا

رفلکتور در یک  ۵یا  ۴زمان برای روشن کردن هم تلویزیونی

است. )جزئیات بیشتر در مورد  مناسب کامالا ردیف، 

 و زیر مراجعه کنید.( ۳۵به صفحه  سازوکارهای پرتو موازی

ما، چراغ  اسپاتهای ی چراغترین نسخهقوی

شگفت یعملکردبا  DLH1200 HMI متال هالید

خوبی با  کامالا یاجرا وکرد کار است که انگیز

نسبت به قطر بزرگ  داشته و سازوکار پرتو موازی

بسیار  یااندازه، PB70چراغ پرتو موازی قدرتمند 

 کند.م میفراهبیشتر  کنترل یتو قابل ترکوچک



 

 



 

 

 

 

 

 

   



    ددوالیت های کالسیکجزئیات و مختصات فتومتریک آداپتورهای پرتو موازی برای کار با چراغ 

                                                                                                                                      

 هایچراغزیر اطالعاتی در مورد  هایجدول

، پاتاسفالد/  ی اصلیزاویهبا  ددوالیت کالسیک

 اسپاتالت حبرای  کندلفوتلوکس و  میزان

 .دهدمیمتر ارائه  ۴و  ۲ یدر فاصله هاچراغاین 

 

اما  در حالت فالد را چراغدر ستون بعدی همان 

پرتو موازی مشاهده نصب الحاقی این بار، پس از 

 کنید.می

 پرتو افزودن الحاقیپس از  ،قبل آخرماستون  

خروجی نور درصد افزایش  روی چراغ، موازی

را ( اسپاتحالت )بیش از خروجی صرف در 

 .دهدنشان می

سازوکارهای کدهایی را برای  ،آخرین ستون 

 هر چراغ نصب رویبرای پرتو موازی  متفاوت

 .دهدمیارائه خاص 

 توجه داشته باشید: لطفاا

، نآ ابعاد بسته بهپرتو موازی  سازوکارچندین  

 هایچراغاز  گوناگونیممکن است با انواع 

 گونهآنمتناسب باشد، اما ممکن است  اسپات

 است، عمل نکنند. شدهطراحیکه 

عملکرد مطلوب  از دقیق یتحلیل ،این جدول 

 هایآداپتور از یک هربا  سازگاریدر  هاچراغ

 .دهدمیارائه پرتو موازی 

 

سازوکار دارای دو  DLED7D چراغ ،مثالعنوانبه

یکی با قطر  .متفاوت خواهد بود پرتو موازی

باعث افزایش خروجی نور بین که  L7کوچک 

 DPBA714 کهدرحالی .شودمی ٪۱۹۰ تا ۱۶۰

 دارد.ور نخروجی ، تقریباا سه برابر تربزرگبا قطر 

توانید دادهدر جدول سوم، شما همچنین می

را در  DPB70بزرگ  چراغبا  کیفتومترهای 

، برای استفاده از پرتو موازی و مطلوبتنظیم 

 پرتاب طوالنی پیدا کنید.

حداقل  تواندیم DPB70موقعیت منبع نور در  

، خاص هایهدر فاصل ،بنابراین و تنظیم شود

تمرکز برای رسیدن به  توانمیرا صات تخم

غییر ت ترکوچک نواحیبرای رتو پباالتر  بسیار

 ۲° اسپات یداد. آنچه در این جدول برای زاویه

است، بهترین حالت را برای  شدهدادهنشان 

که دهد، همگنی و پرتاب از راه دور ارائه می

 تغییر کند.نباید 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 

 
 
 



EFLECT، زمینهپس ی خالق درهانام تجاری رفلکتوری برای ایجاد جلوه

 
 :EFLECT هایکاربرد

 های خالقانهگزینه یبه همه ،در سفر حتی ،نفرهتک یسازفیلمدر ، 23ایبافت آیینهبا با این رفلکتور 

 .دریدادسترسی  برای نورپردازی

• Eflect دهداختیار ما قرار میدر  تئاترها و در استودیوها ی خالقجلوهبرای  گزینه نهایتبی. 

، مناسب میز یدررو برداریفیلمبرای  Eflectمینیاتوری  یما در حال کار بر روی یک نسخه - روی میز •

 .هستیم فیلمبرای عکاسی و 

 
 آن را باترین گروه، کوچک ابی سادگبه توانمی ،Eflectیک بازویی آهنربایی برای نصب رفلکتورهای  با افزودن

کرد. استفاده اسپات LEDهای چراغ کیت نیترکوچک

با که و شکل دادن به این رفلکتورها  خم کردن با

، شوندساخته می های متفاوتساختار و حتی رنگ

 ینهزمتنها برای پسهای نوری بسیاری، نهتوان جلوهمی

 .ایجاد کردکه برای نورپردازی چهره نیز 

های خنثی از طریق بازتاب ریختارهایی نامنظم، خلق جلوهبا 

های های نور خورشید یا مهتاب تابیده از میانِ برگتوان لکهمی

 سازی کرد.ها را شبیهدرختان و بوته

فوکوس چراغ با یا بدون سازوکار پرتو موازی، تنوع 

کار در ترکیب با سازو کند.ها را ایجاد میانگیزی از جلوهشگفت

یابد و در صورت لزوم با پرتو موازی، قدرت خروجی افزایش می

 است. کنترلقابلرفلکتورهای ما 
ی فیلترهای رنگی گوناگون لمینیت شده هم گزینه

در این سیستم رفلکتور وجود دارد. این فیلترهای 

نخست ساده یا غیرمعمول به نظر  در نگاهرنگی 

های انتخابی ها، به جلوهی با آنرسند، اما در بازمی

یا  ایدرسید که پیش از آن، ندیدهای میپیشرفته

 کردید.فکرش را نمی

برداری، ما در پس از پیشنهاد چندین مدیر فیلم

ی دیگری از فیلترهای سازی خانوادهحال آماده

ی نور مالیم مهتاب، بسیار مالیم برای ایجاد جلوه

 هستیم.غروب خورشید و موارد دیگر 
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، یک بازویی آداپتور برای نصب روی پایه

ای نوع رفلکتور چندآینه ۳انعطاف مگنت و نیز قابل

 های متفاوت رنگیعالوه تعدادی فیلتر برای جلوهبه

برای نصب روی چراغ در یک کیف کوچک سبک 

 است.

ها و است. جلوه کار تازه آغاز هااین یهمه 

 یمرحله و در حال آزمایش ،تربیش ساختارهای

های هستند، اما تنوع موجود در جلوه تولیدپیش

است. هرکسی این  انگیزشگفت بازهم خالق،

سادگی و نتایج  مبهوترفلکتور را دیده باشد، 

 .شودآن می بهای ارزان حالدرعینو ز انگیشگفت

 

 

اندازی، بدون محدودیت بودجه و زمان برای راه 

Eflect  کند. تنها شکوفا می شماراخالقیت

 ، تصور است.شمامحدودیت 

 
 EFLECT یعمده یهاجلوه

و طراح نور از ما  برداریفیلمن مدیر یچند 

 تربزرگی را در اندازه Eflectرفلکتورهای 

 اسپات هایچراغبا برخی از  رااند تا آنخواسته

LED مناسب سازوکار پرتو موازی شایدتر و قوی 

این ایده در اصل، همان امکانات . رندیکارگبه

در برای کار و تر را با قدرت خروجی بیش خالقه

 .دهدارائه می تربزرگ یهامجموعه
 

 Mini EFLECT برای کارهای رومیزی 

سازی است و در آن، این سیستم هنوز در حال آماده

 Lightstream Dramaرفلکتورهایی با سطوح مشابه 

 هایی همانند سیستمی مینیاتوری با ویژگیاما در اندازه

 کنم. مثلمعمولی را نیز استفاده می Eflectای آینهچند

همیشه، ما از بازخورد و پیشنهاد کاربران برای گسترش 

 کنیم.سیستم در جهات مختلف استقبال می

 



Lightstream Drama  وLightstream TV  به

با نیازهای ضبط تک دوربین یا چند  یراحتبه

صرفاا جایگزین کل  هاآنشوند. دوربین سازگار می

 فردربهمنحصروشی جدید و  نیستند بلکه تکنولوژی

حس نرم و مالیم  ازجملهبرای چیدمان نورپردازی 

 دهند.ی نور را پیشنهاد میلوهج

گونه که از نام آن مشخص از سوی دیگر، همان

با  رفلکتور ترکیبی از سیستم Eflectاست، 

های انواعی از جلوههای ویژه تا نورپردازی جلوه

ترین با کوچک توانمیاست که  جدید باورنکردنی

 دنتا رسی ترین ابزارهای اضافیکم و نفرهتکگروه 

که  ترهای بزرگچیدمانهای موردنظر در به جلوه

 گیرند.همه در یک کیسه جا می

Eflect  با انتخاب رفلکتورهای تازه تکوین شده کار

وح سط و شکل بگیرد. شدهخمتواند که می کندمی

 ای است.آینهتر چندبیشاین رفلکتورها 

 
 

 

ی هیچندالاین سیستم، با امکان انتخاب فیلترهای خاص 

شود. فیلترهای خاصی که در نگاه لمینیت شده تقویت می

 استفاده از محضبهنخست شاید چندان جالب نباشند، اما 

ها، با تمرکز نور، تغییر فاصله و تغییر شکل رفلکتور، انواع آن

های جدید کشف خواهید کرد انگیزی از جلوهکامالا شگفت

 زمینه و حتی چهره بسیار جذاب هستند.که برای پس

بسیاری از ترکیبات انتخاب و فیلترها برای ایجاد 

مهیج های مالیم، روان و ظریف برای انتخاب لوهج

 پذیر است.نهایت عناصر خالق امکانو بی
 

 

 

 

 
لمینیت  چندرنگفیلتر  ۵ای، رفلکتور چندآینه ۳انعطاف مگنت، بینید، دارای بازویی قابلطور که در تصویر میکیت اصلی همان

انگیز های مالیم، روان و ظریف، برای انتخاب شگفتها و فیلترها را برای رسیدن به جلوهتواند ترکیبی از گزینهشده و کیف حمل می

نهایت عناصر خالق فراهم کنند.و بی



 
 

Eflect Table top: 
 خاص ی، ابزارهاEflect بسیار کوچک رفلکتورهای سری

و تجهیزات نصب برای پاسخگویی به نیازهای فضای 

 است. و رومیزی خاص بسیار محدود

 در ،رومیزی نیازهای فقط برای های بیشترجلوه

، این ابزارها یتحقیق و توسعه است. همه روندِ

ها را در فصلآن متفاوت هایکاربردها و روش

. ما همچنین یم دادهای بعدی شرح خواه

موزشی را با توضیح های آای از فیلممجموعه

 .دهیممیهای مختلف ارائه ابزارها و روش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               رفلکتورها و لوازم جانبی

 

 SLR25-4استریم الیت ۲۵x ۲۵ کیت رفلکتور

 لوازم نصب عدد کیف ۱

 رفلکتور ۴عدد کیف برای  ۱

 ی رفلکتورعدد گیره ۲

 عدد بازویی قابل تنظیم ۲

 Clamp-Dعدد  ۲

 

 

 SLR50-4استریم الیت ۵۰x۵۰ کیت رفلکتور

 عدد کیف لوازم نصب ۱

 رفلکتور ۴عدد کیف برای  ۱

 ی رفلکتورعدد گیره ۲

 عدد بازویی قابل تنظیم ۲
 Clamp-Dعدد  ۲

 

 

 

 

 

 



 100x100 –                                                                                                               100x100-DLRIرفلکتور 

 

 4#سطح پشت: رفلکتور ، 1#سطح جلو: رفلکتور 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

DMX برای ساخت هستیم سازیدر حال آمادهرا هم



                                                                                                               جانبی نصبابزارها و تجهیزات 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.م در هر دو سر ۱۶بازویی قابل تنظیم با شفت 

 

 

 
 
 
 

 م.م ۵۲و  م.م ۲۵ یضلع ۶ یحفره و 4/1 ˝یمغز چیبا پ رهیگ 

 DLGA-160 ییو بازو میاسترتیرفلکتور ال نیب ،ییرابط کشو



                                                                                                               کنترل موتوردار

 
 

 

 

 

 

 

  

 یرهیگ و یدو خروج موتوردار با ییکنترل رابط کشو تیک

  SPDL-12و DTAPS -DDCC، کابل V-DLBCA2یکمر

 ۱۰x۷و  ۵۰x۵۰ ،۲۵x۲۵ یرفلکتورهاموتور ل کنتر

 موتور ۲ یبرامتر سانتی



                                                                                                               کیف برای رفلکتورها

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Hard Case PB70                                                                                                             ی حمل چراغ جعبه

 
 
 
 
 
 

 

  
 ۱۰۴x ۹۰x ۸۰ابعاد:  

کیف برای سری رفلکتورها،  PB70 ،۳چراغ 

DEB1200 Ballast کابل چراغ به بَلَست و ،

 یدک المپ

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                             IAN MURRAY 
 

 یان مورایدیدگاه 

 استریمالیت یدربارهبردار بریتانیایی فیلم

 ۲۰طی و  کارکردهسال در صنعت فیلم و تلویزیون  ۲۲بیش از  است که ایبردار حرفهفیلمی ایان مور

نفر  ،در کالج چاپ لندن اوتبلیغات تجاری داشته است. تیزر و در تولید ای سال گذشته، نقش برجسته

 .شدو لیسانس فیلم و ویدی یاول دوره

 ،کرد برداریفیلمفیلم کوتاه و ویدیوی تبلیغاتی که در این دوره  ۲۵۰ بیش از وی بیشتر به خاطر

ردازی فیلم و نورپ ینهیدرزماین بار او به یک متخصص صنعت  در طول این دوره،است.  شدهشناخته

. کردبرای دانشجویان و متخصصان اجرا  ییسمینارها ها وکارگاه در این زمینه، و عکاسی تبدیل شد

بهباعث شد  و دیده شدند یخوببه از وی، موزیک ویدیو، فیلم کوتاه و یتبلیغاتفیلم صدها  برداریفیلم

 ها دعوت به همکاری شود.فیلماز  یشمار در برداریفیلممدیر  عنوان

و زیبایی،  مو ینهیدرزم یفردمنحصربه با مهارتبلکه  شد،خود  معمولکار  یموفق به توسعه تنهانهاو 

ها زمینه همین تصویر درکارشناس ارزیابی  عنوانبه ،غذا و نوشیدنیو نیز  ورزشی برداریفیلمعکاسی و 

های نورپردازی فیلم را . اخیراا او مشاوره و آموزش افراد در صنعت را آغاز کرده است. وی تکنیکشد

 آموزشی برای دانشجویان و متخصصان ارائه داده است. یهاکارگاهتدریس کرده و سمینارها و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ددوالیت، یک سیستم نور بازتابی استریمالیتسیستم 
خلق یک محیط مجازی با نور بازتاب شده برای  

 بازتولید طبیعت با تمام پیچیدگی و زیبایی آن.

 

 نور بازتاب شده
، ی دیداری ما از جهان در زندگی روزمرهتجربه

امواج و ذرات نور است. برای مثال؛ با  یواسطهبه

تابش نور منبع درخشان آفتاب به محیط، انبوه 

درک و  رسد.ها است که به چشمان ما میبازتابش

ی ما از هر جسم یا محیطی، ناشی از بازتابش تجربه

نور است. درواقع، بازتابش نور از محیط، همواره 

ی جلوه بنابراین، ؛دهدتجربه و آگاهی ما را شکل می

بسیار زیبای نور یک اتاق در ساعتی از روز، ترکیبی 

 گاه ترکیبی از تابش کهبازتاب شده  از بازی نورهای

ی آفتاب و گاه فقط انواع مستقیم یا دیفیوز شده

 بینیم.واریاسیون نور بازتابیده را می

 
 نخست نور را تجزیه کنید. -هماهنگی نور

بازتاب شده، های فراوان این نور با درک ظرافت

توان شناخت بیشتری از نور پیدا کرد. من آن را می

ه های مختلف نور بابزاری مفید برای تشریح ویژگی

 :نمیبیمهای زیر روش

 ازنظرجهت نور و ویژگی اصلی آن را نخست  

 سختی / نرمی مشاهده کنید.

ن روش چراغیتا زمانی که در یک استودیوی مشکی 

 و یک منبع اصلی نور، همیشه با نکرده باشید

 بازتابانبوهی از امواج نور  فردمنحصربهشخصیت 

 مانند گروه هااین بازتابش .خواهید شدنروبرو شده 

 مانند یک. شما باید بتوانید کر برای نور هستند

نور را شناسایی،  هایجلوه یهمهکارآگاه، 

روی خ برای یافتن سرن) کنید. ردیابیو  یکالبدشکاف

 ها نگاه کنید.(بینی و چشم یبه سایه ،صورت انسان

که جهت و شخصیت اصلی را تعیین کردید،  بارکی

 تر شوید و از موارد زیر آگاه شوید:عمیق

 

های نمایان شده در نور، چگونگی چیستی رنگ • 

 .باهمها و ارتباطشان تغییر این رنگ

ه حساسیت ب بازتابیده شخصیت نورنسبت به  • 

ت اس شدهاستفادهدر این مورد، رفلکتور  خرج دهید.

مثال، یک عنوانگذارد. بهکه روی سوژه اثر می

ی نور جلوه ای، روی پوست سوژهرفلکتور نقره

 خواهد داشت. نقره رابازتابیده از 
 

اگر نور خورشید  -چقدر موازی هستند  هاهیسا •

 ها موازی خواهند بود، اگروجود داشته باشد، سایه

 شوند.ها واگرا میتر باشد، سایهنزدیک منبع نور

ها و حرکات اضافی ایجاد کند چه؟ اگر نور، بافت

ها باعث های درخت یا پردهمثال شاخهعنوانبه

 شوند.آمیزی و شکست پرتوهای نور میرنگ

ها با خود ها، به داستانی که چراغی این ویژگیهمه

کند. می، کمک نورروایت آورند، یا به دید من می

ی تأثیرگذاری یک ی شیوهمثال، با مطالعهعنوانبه

انداز خاص در زمان خاصی از روز که روی نور چشم

د گذارد، درک خوی اتاق تأثیر میبازتابیده از پنجره

بخشیم. این از چگونگی بازی نور را عمق می

ی خود، توانایی ما را در تولید تصاویری با نوبهبه

طور دقیق، ارتباط یت کرده و بهتر تقوقویفضای 

زمان روز، مکان و نمود موردنظر را برقرار کرده و 

ی خاص پردازی یک صحنهبنابراین به داستان

 شود.افزوده می

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 مجازی نور اندازچشم

 موجود نور یمند ایجاد دوبارهنیاز هموارهما  

 هستیم.خاص از روز  یزمان یا در مکانطبیعت 

را تصور  نور انداز مجازیچشمیک  یجلوه توانمی

 ترینروشنکه  دتوان از خود پرسیمی. ردک

 با چه تغییر رنگی و ؟استکجآسمان  یناحیه

 ؟شودجابجا میبه تاریکی  روشنیچگونه از 

چگونه نور را  پیرامون،ها و درختان ساختمان

ها از چه ساختمان ؟ددهنمی بازتاب

 ؟اندشدهساخته

 های بزرگِ مسکونی آجر قرمز با پنجرهیک ملک 

انداز قدیمی که در چشم یا یک برج بتونی رفلکس

امضای  ، همه...و ابری آویزان است  یآسمان شهر از

 های خود را دارند.و ویژگی ، بافترنگ
 

، ریماستالیت ؟کنیم تولیدباز گروه ُکر یک نوراز چگونه 

 سیستم نور بازتابی سینما و عکاسی

 یشده بازتابغنا و عمق نور  از بررسی حال پس

 ،و عکاس بردارفیلم عنوانبهما  یوظیفه محیط،

ین نور ازیبایی و بافت ظریف  تالش برای بازتولید

 تصاویر خلقداستان و  روایت در بازتابیده

 است. چشمگیر

ی آن و چگونگی مقایسه استریمالیتدر متن زیر، 

تر نورپردازی را بررسی های سنتیبا روش

ن با روشن کردبرداران لمفیی م. البته همهیکنمی

گیرند. بهره می یدهاز نور بازتابآشکارا چراغ، هر 

ا فقط ب ینور و گاه بازتابهنگام  یگاه این کار،

 نپیرامو قواعد فیزیکی نور بازتابیده در محیط

 .دهدروی می

ای، کار با سطوح گوناگون نقره که در یاتجربهمن 

داشتم، طرفدار کیفیت  امدر حرفه صدفی و سفید

 وربا استفاده از ن ،وجودنیباا. هستم نور بازتابشی

 روی سطوح خام موجود راام نتوانسته چراغ خود

استاندارد بهبود بخشم. فیلمی های از روشفراتر 

و کامل  یسیستم ،استریمالیت، وجودبااین

د و قص بازتابیده است نورِبرای مناسب  کاربردیِ

را تغییر فیلم  وعکاسی  در نورپردازی دیددارد 

به کمک زیادی و  دادهق عم را ه، آگاهی به نورددا

 .کندببرخورد با کار نورپردازی فیلم  یشیوه
 

 ابزار

را  نور استریم،ی الیتهشدکنترلپرتوهای موازی 

د. کننبه رفلکتورهایی با طراحی خاص هدایت می

کارایی و مهارت نورپردازی را که  ،این سیستم

 یکپارچه و کاملشد، تصور هم نمی ازاینپیش

ها و ددوالیت طیف وسیعی از چراغ کند.می

این سیستم برای  شدهطراحی رفلکتورهای خاص

برای  هاآناز  توانمی کرده است. را تولید

های بزرگ سینما نورپردازی هر چیزی از صحنه

گرفته تا عکاسی محصول استفاده کرد. این 

توانایی شما را در نورپردازی زیبای یک سوژه با 

 سازد.دقت و سرعت، بسیار آسان می

درک  ،استریمالیت عملیبه ابزار  پرداختناز  پیش

 نور پرتو موازی در ارتباط بادو مفهوم کلیدی نور 

و ** مهم است: قانون مربع معکوس  ددوالیت

 نور مجازی***. یفاصله

ی منبع نور موازی، فاصله هرکه  بدانیمباید 

واقعی  یفاصله نسبت به یبیشتر مراتببهمجازی 

که گفته شد،  طورهمانکند. ایجاد می سوژهنور از 

میزان موازی بودن پرتو،  ها،هنگام ارزیابی سایه

گر بنابراین، ا؛ کندی یک چراغ را تعیین میفاصله

 و کرده موازی را تجزیهنور خروج منبع  یزاویه

ل وصدر پشت رفلکتور ی همگرا تا نقطهخطوط را 

. یدآبه دست می منبع نور مجازی یفاصله ،کنید

 های خورشید و یکپرتواصلی تولید  یمؤلفهاین 

 است. ****نور طبیعی 



 :استریمهای اصلی سیستم الیتچراغنگاهی به 

 

 (س.م ۷۰ ی)دهانه PB70 چراغ پرتو موازی
 تریماسالیتسیستم  نورپرتو ترین تمیزاین چراغ، 

بسیار باال، پَهن و  نور خروجی. کندتولید می را

سازی نور خورشید شبیه اب چراغ،این پرتو موازی 

با  چندین رفلکتور راکه هست  قوی یااندازهبه

. کندمی تغذیه در مسیر خود باالترین استانداردها

چراغی بدون نور در سراسر پرتو، پایداری شدت 

روشن  هاساعت باحتی  کرده وتولید نور  اتالف

 چراغی ،. در حال حاضردارد، گرمایی متوسط بودن

 هنکیباا .ساخته نشده است PB70 از عملکرد بهتر با

سیستم  ی مرکزیهسته عنوانبه چراغاین 

با مصرف تنها  ،است شدهطراحی استریمالیت

 ترین چراغپیشرفته نکهیرازایغ وات انرژی، ۱۲۰۰

آید، روش کامالا سنتی سینمایی هم به شمار می

 .24کندجدیدی برای روشنایی را هم پشتیبانی می

 

 (.س.م ۳۰ ی)دهانه PB30 چراغ پرتو موازی

متر در مقابل سانتی ۳۰چراغ، با رفلکتور  این

ی ، نسخهPB70متر سانتی ۷۰رفلکتور 

 ۱۲۰۰ پرود و با المتر آن به شمار میکوچک

کند. بنابراین، وات، همان خروجی برق را حفظ می

، بسیار قدرتمند است. تنها اشکال اشاندازهبهنسبت 

توان رتو، نمیپهنای پاین است که به دلیل کم بودن 

 .قرارداد، در مسیر آن رفلکتور PB70 یاندازهبه

 
 200و  400 ددوالیت هایچراغ

 توان در کنار، میترکوچکهای برای چیدمان

 ترکوچکهای چراغ ،PB30و  PB70های چراغ

پرتو  لنزاستفاده کرد. با افزودن  را هم ددوالیت

، ددوالیت وات ۲۰۰و  ۴۰۰های موازی روی چراغ

                                         
 نور بسیار باالترکیلووات نیرو، اما یک خروجی  ۲٫۱ط فق24 

پرتو نور با دقت و شدت بیشتری به سمت رفلکتور 

به دلیل طراحی خاص  لنزهاشود. این هدایت می

دت ش ،به سطح رفلکتور خروجی تمرکز نور ولنز آن 

قوانین فیزیک  افزایش داده وبرابر  ۳حدود نور را 

در حال  این لنزها ریزند.می به هم یسادگبهنور را 

سری ، ۴۰۰ سری ددوالیت هایحاضر برای چراغ

 .اندشدهساخته LEDسری  و سری کالسیک، ۲۰۰

 ،ندر هر لوکیش شانبه روش انتخاببسته ، لنزها این

را برای  ترکوچکهای ی کاربرد چراغگستره

 .دهندمیتنگ افزایش در فضاهای  نورپردازی

 یپنجره سمتاز  نورپردازی، هنگام مثالعنوانبه

های چراغ با مخواهیشاید ب، لوکیشنیا  صحنه

PB70/PB30 در نیمپنجره شروع ک از بیرون .

ین هم باکل اتاق را فقط  شاید بتوانموارد  بیشتر

د. گاهی ممکن است نیاز به رک چراغ روشنیک 

به  PB70/PB30ا هدایت نور ب که افزودن نور باشد

وچک ک از چراغکمک گرفتن یا و دیگر  رفلکتوریک 

 رفلکتور خودشدر اتاق و هدایت آن روی  دیگری

 انجام شود.

 شود:پیشنهاد می کارروش برای  ۳بنابراین  

با چندین  PB70/PB30استفاده از  -1

 رفلکتور

 یا ۴۰۰/۲۰۰سری  هایاستفاده از چراغ -2

با سازوکار پرتو موازی و  LED چراغ

 رفلکتورهای مربوطه

 ترکیبی از این دو -3
 

 

 

 

 

 

 



 :دهیممیرا توضیح  هارفلکتورسیستم حاال 

سته برجو  دوباره عناصر تولید، هدایت رفلکتورها

عریف ت با که هستند استریمالیت سیستم کردن

یمرا تنظیم  آنشدت  ،نورپرتو دقیق کیفیت 

ای که با تکنولوژی پیچیده این رفلکتورهاکنند. 

م ه افزایش ، نور رابازتابهنگام  ،اندروکش شده

ش بازتاب دقت انتشار، فرکانس و میزان. دهندمی

درصد تضمین  ۹۶تا  ۷۸بین  این رفلکتورها، نور

 .شودمی

ی مستقل از سطح ناحیه این رفلکتورها ویژگی

 ۴در  رفلکتورها. در حال حاضر ثابت است ،شدهروشن

ی اندازه ۴در و از نرم تا سخت  ی بازتابشدرجه

۱۰۰x۱۰۰، ۵۰x۵۰ ،۲۵x۲۵  ۱۰وx۷ متر سانتی

کشویی  ریلبر روی یک  رفلکتورها. وجود دارند

م دقیق تنظی یابی واز موقعیتپس  راپرتو نور  و شدهقفل

 ند.دهمی بازتابی موردنظر در زاویه

سطح از ی متفاوت درجه ۴در  رفلکتورها این

ا نور رسیده ر ،داربافتصیقلی براق گرفته تا 

 ده وشبسیار حساب پخش، وبدون تغییر شکل 

کاهش به سمت سوژه بازتاب  %۳ فقط با، دقیق

برای درک کامل قابلیت انعطاف د.ندهمی

 رازنظرا  هاآن ستی، بایرفلکتورهاپذیری این 

رفلکتورهای د. رخروج نور نیز تعریف ک یزاویه

ابش بازت پرتو تویباریک  ایرا با زاویه نور، براق

با  ،های نرمرفلکتوراما بازتاب ؛ کنندمیمتمرکز 

تر به سمت سوژه ای مالیمو جلوه ای بازترزاویه

باوجود  سافت،های رفلکتور. شودهدایت می

سطح  در نور به دلیل پخش ،باال بسیار بازتابش

 .ددهنکاهش میرا  نور، شدت آن تربزرگ

                                         
25 Color Fringing 

نور  یهدایت دوبارهکه درواقع برای  1#رفلکتور 

 را موازی و بانور  پرتو، شودگرفته می به کار

یا  اُفت ترینبا کم ،باریک ی خروجیزاویه

این  کند.هدایت می صحنه یسوبه شنِپراکَ

های با سایهخورشید پرتو  ی همانندنوررفلکتور 

 25یرنگ ی، سخت، موازی و بدون حاشیهتیز

برخالف است  یادآوریکند. الزم به می خلق

اب تحت تأثیر نقص بازت ،شبازتاب که هنگام آینه

یر میرا تغی نور منبعکیفیت  ش،مستقیم سطح

نور همگنی و شخصیت منبع  1#رفلکتور  ،دهد

 کند.بدو ن هیچ تغییری، فقط هدایت میرا 

 ی بازترخروج یزاویه باوجوداین رفلکتور،  2#رفلکتور 

 و داشتهنگه %۹۵-۹۸در را  بازتابش، شدت (°۱۲)

ک نور به ی یدوباره بسیار مفید برای هدایت یرفلکتور

 است. تربزرگدیگر با سطح  رفلکتور

، با همان ۵۰°خروجی  یزاویه با 3#رفلکتور 

 ترمیمالبا کیفیتی اما  ،2#رفلکتور میزان بازتابش 

 شود.می پخش یتربزرگ یناحیهدر  است که

با  ش راترین بازتابممالیاین رفلکتور،  4#رفلکتور  

 به نزدیک ،سافت بودن ازنظر. دارد ۹۵° یزاویه

د بایبیشتری دارد.  بافتاستایرن است، اما پلی

ی ی کامل فاصلهجلوه 1#رفلکتور  که بگویم

 ،2# رفلکتورهای اگراما ؛ دهدمجازی را نشان می

اثر منبع نور مجازی ، میریکارگبهرا  4#یا حتی  #3

کاهش سرعتبهی خروجی بازتر به دلیل زاویه

 هدایت یجابه تر،بازتابشی نرم بانور و  افتهی

 نآو سطح  شدهپراکندهرفلکتور سطح  دوباره، در

با رسیدن به . بع نور تبدیل خواهد شدبه من

بین منبع نور مجازی و سطح  ،4#رفلکتور 

 .اشتد دخواهوجود ن تفاوت محسوسی رفلکتور



شدت نور با چگونگی قرار گرفتن رفلکتور در مسیر پرتو 

ی سطح رفلکتور را در شود. اگر پرتو همهتعیین می

ر فقط اگ اما را خواهد داشت ، بیشترین بازتابشردیبربگ

تری مد، نور کگیربخشی از رفلکتور در مسیر پرتو قرار 

 .خواهد شدبازتاب 

نگ، ر ده؛از میزان نوری که به رفلکتور تابی نظرصرف

ر ماند. ظاهجهت و انتشار مشتق شده از سطح ثابت می

ی متناسب با اندازه ،/ نرمی( یسختبهسایه )با توجه 

از  شدهروشنمنبع نور یا در این مورد میزان مساحت 

 کند.منبع نور تغییر می

به ترتیب  استریمالیتهای رفلکتوراز  اگر

. شودیمعد دیگری از امکانات باز شود، بُاستفاده 

می ،منبع یک رفلکتور خروج یزاویهبا انتخاب 

هدف را  رفلکتور روشنایی توان مقدار

 رفلکتوربخشی از فقط  د. اگررک یکاردست

نرمی و  توانمی ،گیرددر مسیر پرتو قرار  هدف

 را تعیین کرد. دشدهیتولنور سختی 

 ده،تابی میزان نور و هارفلکتورنوع تبنابراین، 

ب فرکانس، نصنور و  انتشاردقیق  تنظیمامکان 

ای برقفل امکان پرتو نور و  رفلکتور در مسیر

 ، مواردی است کهی آنزاویه تنظیم دقیق

در  .ندکمیتعیین  در این سیستم کیفیت نور را

 تا این اندازه امکان هرگز ،معمولنورپردازی 

وجود ها نصب چراغدر  سریع و دقیق کنترل

امکان تعویض سریع  ،اما با این سیستم ندارد

طیف کاملی از بافت ،سافت تا هارد رفلکتورهای

یک  یسادگبه .دیدار اریاختنوری را در های 

کنید چه کنید و تعیین میرفلکتور انتخاب می

پرتو مسیر در ای را با چه زاویهآن  مساحتی از

 هدایت کنید. صحنهو نور آن را به  هقرارداد

 

 معمول یهاچراغدر حال دور شدن از ساخت 

 کنیم، بازتابِمی نگاه جسمیک  به کهیهنگام 

 گفتتوان بنابراین، می؛ رسدجسم به ما می نورِ

آید. چراغ از جسم می که چراغنه از که نور 

؛ را برانگیزدمخاطب توجه نباید چیزی است که 

بینندهخواهیم ساز میفیلم عنوانبهبنابراین، ما 

 .تولید تصویر را حس نکندتجهیزات  وجود، 

شکل دادن به اصالح یا  ،ماهیت نورپردازی فیلم

 معموالا فیلم  در های نورپردازیچراغ است. نور

 یتربیش یکاردست ،نور طبیعی بازتولیدبرای 

باید نور را به میزان  معموالاما  پس نیاز دارند.

 برای سنتی طوربهاصالح کنیم.  یتوجهقابل

ای از تجهیزات طیف گسترده اصالح و تغییر نور،

و  بر استهزینه بر واست. این زمان نیاز اضافی

 کند.را محدود می کارگردان و بازیگران

 تمیز کامالا یک پرتو نور موازی  ،PB70/30چراغ 

زیادی نسبت به چراغ برتری که کندتولید می

 های سنتی فیلم دارد.

نخست  این سیستم، هایبرتریبرای درک  

 پردازیترین کارهای نوربیایید یکی از سخت

ررسی بدر بازتولید کیفیت نور خورشید فیلم را 

 کنیم.

ی ، گدازهی خورشیدکره داغگازهای  شدنگداختهبا 

 با، نوری نهایتبیای فاصلهاز که  حاوی گازهای داغ

یت نهای بیبه دلیل فاصله ،کندتولید میخاص  تیفیک

یده دنسبتاا کوچک مانند یک منبع نور ی زمین، از کره

ا نهایت خورشید تدر این مسافت بی بنابراین؛ شودمی

های سایه ،اسپاتنور منبع  مانند یکنور آن  زمین،

قانون مربع  و طبق کندسخت، تمیز و موازی ایجاد می

 بدون کاهش یا افت وسیعی از زمینی گستره معکوس،

 .دشوروشن میشدت 



برای بازتولید نور طبیعی در یک فیلم، نیاز به تقلید 

 طورهب ،برداریفیلممدیران . یمهای نور خورشید دارویژگی

ا ر بزرگ و قویبسیار  هایچراغبرای نورپردازی، سنتی 

رچه نور از سوژه ه کنند.روشن می صحنه از تردوربسیار 

افت  با تر وتر، تمیزتر، موازیها سختسایهشود، میدورتر 

 * شود.تر میکمی زیاد، در نسبت فاصلهشدت نور 

به یک  ،چراغ قویهر بر است. این روش هزینه

 ،های سنگینپایه ،باالبر، پرسروصدا ژنراتور بزرگ

زمان و هزینه نیاز دارد.  جهیدرنتو گروه بزرگ 

از دیدگاه  این روش اشکال ترینبزرگ، حالنیباا

دقت در نور را نمی یاین است که اجازهنورپردازی 

بسیار سخت  چنین چراغیدهی دهد. تهیه و شکل

 است. برزمانو 

ی برا فردمنحصربه کامالا یرویکرد ،استریمالیت

خلق نوری با نمود طبیعی است. برطرف کردن این 

 .دهدبه ما می زیبا و ظریف نوری ،مشکالت

 یهاهیسای با موازی تمیز ، پرتوPB70/30 هایچراغ

 ،این چراغ پرتو نور د.نکنواضح و تمیز تولید می موازیِ

نسبت هم ی تربسیار کم اُفتو  کردهرا نقض  قانون مربع

 یلهفاص با همراه ،سیستم . ایندارد فیلم نور سنتی به

ی، نسبت به نور فیلم سنتبه این معنی است که  اشمجازی

 نصب به سوژه ترنزدیک یادر فاصله توانمی رفلکتور را

 ترین اُفت همانند نوری با کمتولید نوربازکرد. برای 

 تر منبع نور )اینجاکم افت نورِ الزم نیست که، خورشید

 باشد. قویبزرگ و  هم قدرهاآن رفلکتور(،

ا بیشتر ، پرتو رهدیتابرفلکتور  یک سریاین پرتو به 

تر و طبیعی را های نورپرتوکند و حتی اصالح می

 کند.تمیزتر می

ی نور طبیعی خورشید که با بعالوه، این جلوه

 ،جادشدهیا** نور بازتابی  یمجازی فاصلهافزایش 

 یابد.بیشتر افزایش می

، بسیار سریع و آسان PB70/30اندازی چراغ راه

ی توان مستقیماا روی جعبهاست، هر دو چراغ را می

خودشان رو به باال روشن کرد، فقط کافی است آن 

را بچرخانید، درب آن را بردارید و آن را از یک پریز 

 دیواری تغذیه کنید.

تر از گیری این چراغ بسیار آسانحرکت و شکل

ر کتور دحرکت یک رفل هرحالبهروش سنتی است. 

از جابجایی یا  ترآسان مراتببهدست یک نفر 

حرکت یک چراغ بزرگ و سنگین دورتر از سوژه 

 است.

خلوص نوری کارآمد،  PB70/30، چراغ درواقع

تر از یک چراغ معمول که دقیق و به نظر طبیعی

بهترین ابزارهای نورپردازی موجود در تالش برای 

 کند.میتقلید از نور خورشیدند، تولید 

 
 نورپردازیبیشتر در تجهیزات کمتر، دقت 

 استریمبرای داشتن بیشترین تأثیر از سیستم الیت 

ا ها یو برای کاربردهای نورپردازی در بیشتر صحنه

 PB70خواهید با چراغ ها، شما معموالا میلوکیشن

سپس در صورت نیاز،  و دیکارکنشروع به  PB30یا 

 تر کامل کنید.های کوچکنورپردازی را با چراغ

نور  و شدهنصباغلب، رفلکتورها در بیرون از پنجره 

شود. با ی رفلکتورها پرتاب میسوبه این چراغ

را  توان نوراستفاده از چندین رفلکتور متفاوت، می

های متفاوت از پنجره به داخل اتاق با کیفیت

 هدایت کرد.

گیری نور، به انتخاب رفلکتور و کنترل پرتو و شکل

ی موقعیت آن در مسیر پرتو نور وابسته است. این نکته

ی فلسفی و عملی مهمی برای ایجاد یک تفاوت عمده

 ی فیلم است.ی صحنهنورپردازدر رویکرد 

 همه ابزارهای مرتبط با تغییربنابراین، نیازی به این

های ا، دیفیوزرها، کیسههها، پرچمینور شامل پایه

شوند، سنتی استفاده می طوربهکه  شن و غیره

، تجهیزات بسیار کمی در یک اتاق درواقعنیست. 

است، فقط شاید رفلکتورهای بیشتری  ازیموردن

ی نور الزم باشد تا آزادی عمل برای هدایت دوباره

 بیشتری برای کارگردان و بازیگران ایجاد کنیم.



 26نور بندیناحیه

بافت  بودن، ترسادهدر عین  ،استریمالیتروش 

 ،جهیدرنت. کندایجاد مینورپردازی  درتری پیچیده

شکل ر د بیشتر توانبا پیچیدگی و  شیانگیز ینور

 دردسر،بی یبه روشاین کار را ، اما است به آن دادن

 .کنداجرا میساده و طبیعی 

دون بو  نشتیبدون  آسان، با توجه به کنترل و هدایت

بندی ناحیهتوان نور را ، میدر این سیستمنور  آشفتگی

طبیعی  پرتوهای ازعمق و بافت بیشتری  ه ودرک

 تهافیساختار حالنیدرعخورشید گرفته تا نور نرم و 

 ی نواحیهمه هایی دریا زون هاالیه و هایجاد کرد

 د.رمشخص ک صحنه

کنید، پرتو کار میبا یک نور تکدر این سیستم، شما 

دن که با روشن کر گونهآنچند رفلکتور،  یریکارگبه

د ندیده نخواهها دوتایی سایهافتد، اتفاق می چند چراغ

 نواحی روشن ،زبافتیریک سطح براق  با شد بلکه

 شود.ایجاد می درصحنه جداگانه

برای  کهیهنگام ژهیوبه PB70/30 چراغ 

 ریماستالیتبا سیستم  خورشیدنور  تولیدباز

ی بسیار چشمگیر یهاویژگی شود،استفاده می

ا فقط ب این بار ،نور بیشتری ازهای ویژگی) .دارد

اوت متف ررفلکتوچند روی  ،یک منبع نورتابش 

ن برای نخستیاستریم را الیت اگر (اجراستقابل

ه بینید که در اینجا صحنمی ید،گیربکار به  بار

 .رسدمی به نظربعدی  ۳ چراغ، بازهمفقط با یک 

بدون کوشش چندانی در شکل و ساختار،  این ویژگی،

 یاصفحهبر روی  یعدبُسهانتقال واقعیت برای 

حضور  دیتوانیم درواقعشما  .طبیعی است، یددوبعُ

نورپردازی  در معمول یهاچراغ استفاده ازنور را بدون 

 احساس کنید. ،فیلم
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 نور پویا
برای  Hi-Fi، هنگام ارزیابی توانایی بلندگوی ایپواصطالح 

ترین اعوجاج یک بلندگو در تغییر صدا از بلند ارزیابی کم

این اصطالح را برای  میتوانیم. ما شودیماستفاده  به آرام

م هنگایک چراغ نورپردازی در  ترین تحریفکمارزیابی 

در  مثالوانعنبه. به کار ببریم نیزاز نور سخت به نرم  تغییر

ی ناخواسته یا هاهیسا ی معمول،هاچراغنورپردازی با 

صنعی ی تجلوههر  درواقع رنگی و یهیحاشمضاعف، 

 .دهندنشان میخود را  ،مکانیکی

کنترل میزان سختی و نرمی و در نورپردازی یک صحنه، 

 برای موفقیت در ی مهمی، نکتههاآنتعامل  چگونگی

است. آنچه در مورد سیستم  ایجاد عمق فضاسازی و

 دتولی است، توان فردمنحصربه ددوالیت استریمالیت

روش است.  نیتریعیطب انور پویا ب چنین دردسربی

ه ، اجازآن بندیناحیهامکان با پیچیدگی ترکیب نور 

با انتخاب . بسازیمنور  متفاوت بافت چندین دهدمی

رای بتوان از یک منبع نور رفلکتورهای نرم تا سخت، می

 .ردبهره ب خورشید تیزنور  یانور نرم آسمان و  بازتولید

 سیعونور  تا ایسخت آینه رفلکتوریک  یپوالریزهنور از 

تولید  سفید رفلکتورسطح یک  و نور نرمی که PB70 چراغ

نور در این سیستم  ویایپظرافت و کنترل  کند،می

 .دهدرا نشان می فردمنحصربه روشناییِ

 
 زمان صرف شده برای نورپردازی، نه ابزارهای جانبی )بدون تقلب(

ه این است ک استریم درالیت سیستمخوشایند بودن  

ه کشی، نصب پایه و پرچمی کنه صرف کابلبیشتر وقت 

با  معموالا. شودیمشکل دادن یا تغییر نور  صرففقط 

از  ٪۸۰ برداریفیلممدیر  ی سنتی نورپردازی،هاروش

 روشن شدنکشی و ، کابلنصبانتظار  دروقت خود را 

ییبایز تصمیم به که است ازآنپسفقط  و کردهچراغ 

ظرافت و که  آخر استی دقیقه ۱۰ در. گیردمیی شناس

دقیقه  ۱۰این و  افتدیمی واقعی نور اتفاق دهشکل



 کنندههیهتبیشترین فشار کار است که اغلب با کارگردان و 

با این روش،  کنند.میرا آغاز  برداریفیلمو  رسیدهبه نتیجه 

ک با نصب ی اغلب فقطرفلکتور، اولین  نصب محضبه

 شود.می نور حسچراغ، زیبایی 

 
 :یکشکابلبدون  روشن یهاکانال

ای اتاق، در فض یدیگرگرفتن آن با رفلکتور  و نور تابشبا 

های اضافی و بدون نیاز به نصب چراغ شما در اصل

 و دیکنیمتأمین  را نور ی،یهاکانالبا ایجاد  کشی،کابل

وقت خود  کرده وهدایت  موردنظر یجابهنور را  یراحتبه

 قرار دادنرا صرف ظرافت نور، عدم استفاده از کابل و 

 .کنیدمی هاهیپا
 

 تر رنگرنگ: کنترل سریع

در  توانمیاین مزایای سرعت کنترل و دقت را  

نور نیز به کار برد. به دلیل خنک بودن نور،  آمیزیرنگ

ی روی شیشه ماایمستقتوان فیلترهای ژالتینی را می

. بیشتر موارد، نور را از پایین به سمت قراردادچراغ  یجلو

توان باال روشن خواهید کرد؛ بنابراین، فیلترها را می

 حرکت داد. یراحتبهو  هقراردادروی شیشه  سرعتبه

های کوچک فیلترهای تکه قرار دادنبا سادگی به

بندی درجه ،PB70/30ی چراغ موردنظر روی شیشه

در  تورهارفلک نصببا  آید.میتدریجی مناسبی به دست 

 یتوان از یک فضای نور صبحگاهمی مسیر نور

را ز شمالی پایی ومیشگرگتا در تابستان گرمسیری 

با تغییر چشمگیر زمان روز و فضای کلی، هیچ . خلق کرد

 .تر از این برای تغییر رنگ ممکن نیستروشی سریع

رنگ کرد، یک انقالب این سرعت  بهنورها را  که بتواناین

های سنتی، با استفاده از مزیت بزرگ است. در روشو 

ر رنگ تغییبرای از بین نرفتن و یا ، چراغی به این قدرت

ر از گرمای فیلت برای دور کردن جداگانه پایه و فریم لتر،فی

زمان الزم است و  ،این فریم نصببرای  .نیاز استچراغ 

 یبردارلمیفمدیر شود. استفاده می فیلترمقدار زیادی 

ای برای کار مطمئن از لزوم صرف چنین هزینه باید

 سادگیهبسیستم رفلکتور، ، با استفاده از وجودبااین .باشد

را برداشته و در اطراف سطح نور  فیلترهای توان تکهمی

 آید. این به دست موردنظرتا ترکیب رنگ  دادحرکت 

 یپلاستر یا حتی بهتر از آن، پلی هم با فیلترهای روش

 بسیار خوب (Rosco Super Gel مثالعنوانبه) کربنات

ترین مقاومت را در کم ،تاتسِای اَفیلترهکند. کار می

 هایدر حال انجام آزمایشوایگرت، ددو  برابر گرما دارند.

در برابر گرما  هاآنمقاومت  زمانمدت رفتار فیلترها در

 است.

 نگیر از نورِ آن بخشها در فیلتر قرار دادنبه دلیل روش 

مانع  زیچچیهدهد، رفلکتور خاص را پوشش میکه یک 

تابش نور تکه فیلترهای روی چراغ در  زمانهمپوشش 

ین . اشودنمیخاص  یا چندین رفلکتوربخشی از یک 

 و جای قرار شدهدادهبرش  تکه فیلتر یاندازهبهفقط 

این میبنابر؛ ی چراغ بستگی داردروی شیشه گرفتن آن

 یا هانکلوی با را جداگانه هارفلکتورنور بازتابیده از توان 

ن د. ایکر یبندناحیه انتخاب ومتفاوت  افکتهای رنگ

مدیر ، به نور آمیزیرنگسرعت و سهولت در 

های شاید با استفاده از رنگ دهدمیاجازه  برداریفیلم

 یچیزهر ، فردمنحصربههای تر یا ترکیب رنگجسورانه

، و بیشتر ریسک کند. من معتقدم آزموده با بازیگوشی را

تر رنگ پیچیده کاربرد ،برداریفیلم نویبخشی از موج 

تیبانی پش هم موج نو رااین  ،استریمالیت است و سیستم

 کند.می
 

 

 

 

 

 

 



 چکیده

توانید کنترل و یت جداگانه، اکنون میبرای یک خالق

 یتددوال را درک کنید. این سیستم یسابقهبی آزادی

آنی به  یسیستمی ابداع کرده است که خلوص

و نور را  گذاردکنار میرا  هاچراغ، هدیبخشنورپردازی 

، هقرارداد شمابه معنای واقعی کلمه در کف دست 

تر نور را با تولید طبیعیو  کردهموانع را برطرف 

 دهد.ارائه میصمیمیت بیشتری 

با نور  خودمانیی رابطهداستان، برای روایت دقیق 

عهد یک تبا ضروری است. اعتقاد من این است که 

کاس ساز و ع، فیلماین سیستمکوچک برای یادگیری 

یبای از ابزارها را با امکانات مجموعه طلسم تواندمی

 باز کند. حدوحصر
 

 پاورقی:

 ستا یک قانون فیزیکی ،معکوس قانون مربع*  

وژه نور از س گرفتن فاصله باشدت نور  در آن،که 

برابر  ۲یعنی با ؛ یابدکاهش می نامتناسب طوربه

برابر کم  ۴ی چراغ از سوژه، نور شدن فاصله

 شود.می

خطوط  امتدادبا  ،مجازینور  ی** فاصله

 هاآنی ی همگرانقطه تا به پشت پرتو یزاویه

شود. همچنین باید توجه داشت که محاسبه می

هدایت  1#مانند  سخت رفلکتورهایوقتی نور با 

 یبیشترافزایش  ی مجازی، فاصلهشودمی

ز اتابیده نور  حاصل جمع فاصله،د. این یابمی

وژه به سبازتابش آن سپس  و رفلکتوربه  چراغ

 چراغاز  متر ۳ رفلکتوراگر  دیگرعبارتبه. است

ور ن باشد،فاصله داشته  سوژهدیگر از  متر ۳ و

 از سوژه فاصله داشته و متر ۶ این مسیر ینسب

                                         
27 Open Face 

ابد. یقانون مربع معکوس کاهش می بنابراین اثر

ی بستگ همرفلکتور به سطح  آن ، اثرحالبااین

باشد،  رفلکتور صیقلی و براقدارد. هرچه 

با شود. ی مجازی نیز بیشتر میفاصله

 کارکردی نداشته و این رابطه های نرم،رفلکتور

از  بدون هیچ نشانه های نرم،رفلکتور سطح

 ،کندمسافتی که برای رسیدن به آنجا طی می

 .خواهد آمد حساببهنور  منبعخود 

 ،27جلوباز چراغ معموالاسنتی  هارد*** نور 

PAR  ها این چراغ یاگرچه همه .استفرنل یا و

کنترل و عملکرد  ازنظرجای خود را دارند و 

 هاآن ها،در بیشتر موقعیت بسیار مفید هستند.

 ، بسیار سختطبیعی کامالا تابشمانند هاغلب 

، خورشید یمتقاعدکننده تابش یا همانند و

ی که چیز تریننزدیک رسند.بسیار نرم به نظر می

نوعی خورشید با نور مص مؤثر پرتوبازتولید برای  همیشه من

، حالبااینبود.  Carbon Arcهای قدیمی چراغ ،داشتم

، بهترین مورد دیگر در دسترس نیستند هاآن ازآنجاکه

 یکمپان Mole Beam هایچراغ ،بعدی که پیدا کردم

Mole Richardson هاردنور  باموازی  یاست که پرتو ،

یک از  ،هاآندر  کند.تولید می PB70 چراغ مشابه

برای تمرکز نور در یک بزرگ  وارسهمی یآینه

 تیک، اپحالبااینکنند. استفاده میپرتو موازی 

 تیددوال چراغ به ، هرگزهاآنو کارایی 

PB70/30  پرتو سازینهمگِدر  و نیستنزدیک 

ر د یرنگ یحاشیهو  بوده ناهماهنگبسیار  نور،

 رسد.بد به نظر می کامالا، آن پرتو یلبه

 

 

 



                                                                                                               قانون مربع

ای یا قانون مربع معکوس برای منابع نوری نقطه

اعمال  قابل فوکوسهای های فرنل و چراغچراغ

 شود:می

نور ،فاصلهشدن  برابر ۲با 
۱

۴
 شود.می 

 ،به منبع نورنزدیک یا دور شدن سوژه  محضبه

 کند.میشدت نور تغییر  یجلوه

ما چندین روش و  ،جلوهبرای از بین بردن این 

 داریم: راهکار

نسبت توان می چراغ، یفاصله افزایش با - ۱ 

ا ی چراغ تی دور و نزدیک سوژه به فاصلهفاصله

 تغییر شدت نور را کاهش داد تااین مسیر 

ای در فض نورپردازیهنگام البته، . احساس نشود

در افزایش هایی ، ممکن است محدودیتبسته

 .وجود داشته باشدی چراغ تا سوژه فاصله

ی، داخل نورپردازیدر های فضا با محدودیت - ۲

 یرو سخت رفلکتوراستفاده از یک با توان می

 ورطبه سوژه رابین منبع نور و ی فاصله ،سقف

. توجه داشته باشید که با مجازی افزایش داد

 .آیدبه دست نمیاین اثر  ،نرم رفلکتورهای

چراغ قابل فوکوس خود را باریکنور  هرچه - ۳

که پشت  منبع نور مجازی ی، فاصلهمکنیتر 

ن، بنابرای شده وبیشتر شود، چراغ تشکیل می

ی فعال بین منبع نور مجازی و سوژه فاصله

ی تغییر شدت جلوهترین کم و یابدافزایش می

را خواهیم  درصحنهسوژه ت ناشی از حرک

 .داشت

 

                                         
28 ND Graduated 

بع، قانون مر ءبرای غلبه بر بیشتر اثرات سو - ۴

منبع نور مجازی  با استفاده از یک نور موازی،

 چراغ واقعی ، پشتتردوربسیار ی مؤثر طوربه

 .مراجعه کنید ۱۵-۱۴به صفحات  - افتدمی

های ، چراغی قابل فوکوسهابرای چراغ - ۵ 

های تورییا  هایتور مینتوان از ، میفرنل و غیره

 اثر ناخواسته قانون مربع برای کاهش تدریجی

 استفاده کنید.

ما تنها کسانی هستیم که فیلترهای  - ۶

 های نورپردازیچراغرا برای  28خاکستری مدرج

 ءبرای از بین بردن اثرات سو که دهیمارائه می

 کند.معجزه می ،قانون مربع

یا  سافتنورهای برای قانون مربع  - ۷ 

سطح بیشتری را روشن  رفلکتورهای بزرگ که

اثر کمتری خواهد  در فواصل نزدیک، ،کنندمی

 ممکن است تا زمانی که جسم یا شخصِداشت. 

یا  ۲بیش از  یافاصلهدر معرض تابش این نور، 

انون این ق باشد، تابیده نوری ناحیهبرابر قطر  ۳

 صدق کند.

 



  
 



 

 

 

 

 

 

 

 


