
                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 
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  8333 -8331 سال تحصیلی:   3   ترم:.عکاسی    .رشته: کارشناسی*   مقطع تحصیلی:کاردانی

 زهرا رنجبر  نام ونام خانوادگی مدرس:          استودیویی نورپردازی   نام درس:
   03813048130 تلفن همراه مدرس:   zahraranjbarfashami@gimal.com    مدرس: emailآدرس 

  سوم     * دوم   مربوط به هفته  :  اول     استودیویی نورپردازی  جزوه درس:
 textدارد : *ندارد       voiceدارد: ندارد *                        power pointدارد:  ندارد* 

 03311710011 تلفن همراه مدیر گروه : 
                                   

 

 

   نور تنگستنTungstan   که رایج تری  نوع المپ های الکنریکی استت ال المپ های نانگی ان نوع المپ های تنگستتن  استت ال

اگر با نور تنگستن  ان یلم  نور رزن استندا ش دو ا ای  یلم  ت  گرپ دل ا می کن  که برای برفرک کر آ  آ بای  ان یلمنر  بی  ر 

  رجه هسنن ال 0033ینی برابر نماآ عکسبر اری اسندا ش کر ال المپ های تنگسن   ارای  کمو

  یجا   بی تن  ا -نور یمورستن  هاانن  المپ های متنابی ارناآ بو ش ز نور یکنواننی نل   ارن ال نور یمورسن  ی  رن  سب

می کن  که با چشت  ذفک ااب   ی آ نلست ا به هال  جت  اگر  ر نور در انی به عنواآ نور ایمی به کار گرینه دو ا اسندا ش 

 های ایالح رن  ضررزی اس الان یلمنر

 

  نور مصنوعی  -

نور مصتنوعی دام  زسای  نوردر انی اس  که برای جبراآ نور میل  ز نوردر انی  ر اسنو یوهای عکاسیا توس  عکا  

 اسندا ش می دو ال

 ز یالش نورهای مصتنوعی که توست  عکا  ه ای  ز کننرم می دون ا دام ن نورهای تنگسن  اسنو یوییا المپ های ینویال 

 های اسنو یویی هسنن ال

 راستا و جهت نور -2

برای بررستی ستایه موضتوع می تواآ جت  ز راسنای منبو نور را مور  توجه ارار  ا ال جت  ز راسنای منبو نور به ما نشاآ 

نل  موثر می  ه  که ستایه موضتوع کجا تشتکل  می دو ال عالزش بر ای  جت  نور  ر نشاآ  ا آ بای ا نرپ ز درسیکنلو ادلا  

 اس ال

بادتت ا با  نبام کر آ امن ا  ستتایه ها می تواآ جت  نور را  "ستت    "برای دل ا کر آ جت  نورا  ر یتتورتی که نور ان نوع 

 باد ا یاین  جت  نور بسلار مشک  تر اس ال "نرپ  "تش لص  ا ال اما اگر نور 

فبلعی ز  ر مواعل  نور رزنا نوردل  ان باال می تاب ا  فبلعی تری  دک  نوردر انیا نور در انی ان باال اس ا چرا که به فور
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اما  ر استتنو یو ز به کا  اب ار نور در انی می توآ با ایجا  تیللر  ر مواعل  ز ارتداع نورا به تنوع بستتلاری  ر نوردر انی 

 های گوناگوآ ز غلر زااعی  س  یای ال به عنواآ مثامن 

 ب ز تر  را ت اعی کن النور در انی ان دایل  می توان  ذال  اضطرا

نور در انی ان دتمو ز باال می توان  بای  ادتتلا  ز ذج  ستته بع ی  آ ها را بتنر نشتتاآ  ه  ز هاانل  باعد ایجا  ستتایه  -

 دو ال 

نوردر انی ان رزبرزا ج یلات را ناایاآ می کن ا اما به  لل  ان بل  بر آ بای  ستتطوح  نتا را ت   نشتتاآ می  ه ا ای  نوع  -

 ی اا ر نلس  سایه ایجا  کن النوردر ان

نور در انی ان دش   ر افراک دی ی  ن  میلطی ز ج ا کنن ش ایجا  می کن  که باعد برجسنه تر د آ  آ می دو ال اما  -

 ادکام  آ ای  اس  که ج یلات ز بای   ر تاریکی ارار گرینه ز موضوع ما ان رزبرز ذال  ت   دل ا می کن ال

 ذال  های نور در انی می تواآ اسندا ش کر ال ان نورهای س   ز نرپ  ر ای  

 نور نرم -3

نورهای نرپ ان ی  منبو ب رگ ز دودش  ار ایجا  می دون ا هاانن  نوری که ان  سااآ ابریا ان ی  المپ یمورسن  ز یا ان ی  

 بر رزی  آ نصب د شا ایجا  می دو ال Diffuserمنبو نور س   که ی  د ش کنن ش یا  یدلونر 

بای  ادتلا  را نشاآ ن ا ش ز برجسنه ناایی را  ر  آ ها کاهش می  ه ال هاانل  ج یلات موضوع را ب زآ ایجا  سایه نور نرپ 

هاانل  به عنواآ نور در کنن ش ز  هتای تن  نشتتتاآ می  ه ال ای  نوع نور برای نوردر انی چترش به نصتتتوک چترش کو کاآ ز

  تمطلف کنن ش سایه ها کاربر   ار ال
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 نور سخت -4

منابو نوری کوچ  ز موضتعی نورهای ست   ایجا  می کنن ال نورهای س   سایه های تل  ز نش  ایجا  می کنن  ز هرچر ر 

ای  نورها ان موضتتوع  زرتر بادتتن ا ستتایه ها تل ترا نشتت  تر ز بمن تر هستتنن ال نورنوردتتل ا یالش  زربل  ز ذنی ی  المپ 

 تنگسن  معاولی  ارای نور س   هسنن ال

باعد کننراس ا  رنشن گیا برجسنه ناایی ز هاانل  زضوح باال می دون ال ای  نورها به  لل  ایجا  سایه های  نورهای س  

 مننوعا نورهای د صل  سان هسنن  ز  ر عکاسی درترش باعد ایجا  تاثلرات ذسی ناک ز زیژش  ر چترش می دون ال

 

 


