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پودمان 1

کاربرد فنّی دوربین

ی و تکنیکهای
تاریخ سینما و تلویزیون سرشار از خالقیت ،نوآور 
گوناگون بوده است .بیش از صد سال گذشته دانشمندان ،مخترعان و
هنرمندان بسیاری تالش کردند تا این هنر ،در بخش ساخت وسایل و
تجهیزات ،زمینههاي تئوری و عملی و در نهایت شیوههای هنری به حد
اعالی خود برسد.
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1

واحد یادگیری

آمادهسازي دوربين و متعلقات
آيا تا به حال پيبردهاید؛
تصاویر ثابت چگونه بر روی پرده سینما و صفحة تلویزیون جان میگیرند؟
آیا به رازهای درون دوربین تصویربرداری در ثبت تصویر اندیشیدهاید؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحد یادگیری ،مهارت كار با دوربین تصويربرداري را به عنوان مهمترین ابزار تصویربردار
كسب خواهند کرد.

استاندارد عملكرد
آمادهسازی دوربین و متعلقات آن برای تصویربرداری از یک برنامۀ کوتاه تلویزیونی در مدت زمان  15دقیقه
بر اساس طرح برنامه
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مقـدمه

حرفة تصويربرداري از دو جهت قابل بررسي و تأمل است؛ نخست كسب دانش و آگاهي از لحاظ نرمافزاري و
سختافزاري ،و سپس درك هنريِ انتقال معنايي جديد از يك موضوع براساس انديشه و نگاه كارگردان .آنچه
در نهايت بايد اتفاق بيفتد ،لذت بردن عوامل فيلمسازي از اين حرفه است و سپس تأثيرگذاري همهجانبه بر
مخاطب و زندگي او.
براي دستيار حرفهاي تصويربردار به عنوان بازوي اصلي مدير تصويربرداري ،مسير رسيدن به اين هدفها با
تخصصي و كسب اطالعات جديد و همكاري
مطالعه متون آموزشي و تجزيه و تحليل آن ،حضور در جلسات ّ
متخصصان اين حرفه است.
با
ّ
وارد شدن به اين حوزة تخصصي و فني بدون تمرين ،تحقيق ،مطالعه و شاگردی امكانپذير نيست.
اين كتاب در نظر دارد با ارائة اصول و مفاهيم در رشتههاي تخصصي تصويربرداري ،نورپردازي و صدابرداري
هنرجويان را با شيوههاي كاربردي و علمي آن آشناسازد .اگر نتيجة اين آشنايي به آنجا بينجامد كه هنرجويان
عزيز بتوانند به عنوان دستيار تصويربردار در اولين پروژههاي برنامهسازي يا فيلمسازي ظاهر شوند ،آن وقت
اين انتظار ميرود كه در آينده بتوانند قدم در راههاي بزرگتر و حرفهايتري بگذارند.
چگونه می توان یک تصویربردار موفق بود؟
برای تصويربرداري دانستن چه نکاتی درباره فیلم سازی الزم است؟
چگونه یک تصویربردار میتواند فکر کارگردان را به بهترین شکل با دوربین به تصویر بکشد؟
برای رسیدن به این هدف چه باید کرد؟
چه سؤاالت دیگری برای شما وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود؟
گفتوگو

با همراهي هنرآموز خود ،در مورد حرفه تصويربرداري ،دركالس گفتوگو كنيد.
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سینماتوگرافی()Cinematography
واژه فیلمبرداری معادل واژة سینماتوگرافی است که ریشة کلمة یونانی به معناي «نوشتن با حرکت» است؛
شیوهای هنری برای بیان عقاید هنرمند و زمینهای برای ارتباط با مخاطب .در طول یک قرن گذشته تکوین علم
و هنر در کنار یکدیگر ،هنر هفتم یا سینما را به یکی از تأثیرگذارترین وسایل ارتباط جمعی تبدیل کرده است.
سینما حاصل شیوة نوینی از تجربیات دراماتیک است که تمام هنرها را در خود جمع کرده است.
«داستانگویی با دوربین» مهمترین بخش این هنر است که در تعامل فکری کارگردان ( )directorو فیلمبردار
( )rehpargotamenicشکل خواهد گرفت.
برای بیان یک داستان کوتاه با دوربین چه باید کرد؟
گفتوگو

تجربیات خود را از تصویربرداری با دوربین خانگی و یا حتی تلفن همراه برای بیان یک مفهوم ساده بیان کنيد.

فعالیت
کارگاهی

در زمان 30ثانیه با استفاده از تلفن همراه یا دوربین خانگی یک موضوع ساده را به تصویر بکشيد و در جلسه
بعد همراه با نمايش دركالس درباره آن گفتوگو كنيد.

کارگردان و مدیر فیلمبرداری( )Director of photography
دو رکن مهم در فیلمسازی ،کارگردان و فیلمبردار هستند که ارتباط علمی ،عملی و خالقانة آنها با یکدیگر بر
اساس طرح یا فیلمنامة ( )Scriptموجود به عنوان نقشة راه ،نتیجهای قابل قبول را به همراه میآورد .کارگردان
باید در حد نیاز درباره فیلمبرداری بداند تا بتواند از ابزار و دانش مدیر فیلمبرداری بهتر استفاده نماید و همچنین
یک فیلمبردار خوب باید اصول فیلمسازی ،مفاهیم و واژههای کارگردانی را بشناسد تا در یک تعامل کامل و
سازنده با کارگردان بتواند به وظیفة خود به خوبی عمل کند .نتیجة این ارتباط سازنده ،خلق یک اثر ماندگار به
نام «فیلم» ( )Filmاست.

فيلمبردار و تصويربردار
اصول هنري در فيلمبرداري و تصويربرداري بر يك پايه استوار است .سينماگران در ابتدا با دوربينهاي فيلمبرداري
كار ميكردند .ولي با اختراع تلويزيون و پيشرفتهاي تكنيكي ،دوربينهاي تصويربرداري نيز به طور گسترده مورد
استفاده قرار گرفتند و حرفه تصويربرداري جايگاه ويژهاي در برنامهسازي پيدا كرد.
گفتوگو
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در مورد وظایف کارگردان و تفاوتهاي فیلمبردار و تصويربردار و ارتباط آنها ،در كالس با یکدیگر بحث
و گفتوگو كنيد.
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اولین تصویر متحرک
انسانها از بَدو خلقت به ارتباط با محیط اطراف و همنوعان خود نیاز داشتهاند و خواستار استفاده از ابزارهای
ساده و ثبت تصاویر اطراف خود بودهاند تا نقشی از گذشته را برای آیندگان به یادگار بگذارند .در حجاریهای
دوران باستان بر دیوارهای غار السکو (جنوب غربی فرانسه) تصاویری از شکار و تاخت و تاز اسب ها وجوددارد
که در میان آنها تصاویری است که هر چهار پای اسب در هوا است و تماسی با زمین ندارد.
تصویر1
اولین تصویر متحرک

در ایران نیز اولین تصاویر متحرک از
تمدنی کهن در حدود پنج هزار سال
پیش در «شهر سوخته» بر روی یک جام
سفالی کشف شده است.

تصویر3
طرح روی جام سفالی

تصویر2
جام سفالی شهر سوخته
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اتاق تاریک ؛تاريكخانه()Camera Obscura
از قرن  11میالدی دانشمندان کشف کردند با تاباندن نور از یک روزنة کوچک در یک اتاقک تاريك می توان
بخشی از منظرة خارج از آن را روی یکی از دیوارههای داخلی اتاقک منعکس کرد .مطالعه ستارگان توسط
ستارهشناسان از اولین کاربردهای این تکنیک بود .در قرن 61میالدی لئوناردو داوینچی ()Leonardo davinci
هنرمند و مبتکر ایتالیایی مفهوم اتاق تاریک را طرحریزی کرد .او متوجه شد شعا ع نوری که از روزنهای به فضای
کام ً
ال بسته میتابد ،تصویری معکوس از منظرة خارج را روی دیوار تاریک منعکس میکند .یک هنرمند نقاش
میتوانست با استفاده از چنین تصویری ،اثری واقعگرایانه و با ابعاد دقیقتر از مناظر طبیعی نقاشی کند.
اتاق تاریک داوینچی اساس دوربین های عکاسی و همچنین فیلمبرداری است .اما مشکالت این دوربین ساده
چه بود؟
کم بودن نور ،وضوح نداشتن تصویر،
بزرگبودن اتاق و بزرگ بودن ابعاد
تصویر از عمدهترین مشکالت این
ابزار بود .در طول سالیان متمادي،
تالش مبتکران کامل شد .دیافراگم،
لنـز ،منشـورها و شـاتر ،ساختمان
کوچک اتاقک دوربین را به شکل
تصویر4
واقعی خود نزدیک کرد.

چرخ زندگی ،تداوم دید
یکی از وسایل زندهنمایی یا ایجاد تصویر متحرک،
زوآتروپ (،)Zoetrope
چرخ زندگی یا گردونة تصویر است.

تصویر5
فعالیت
کارگاهی
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هنرجويان ضمن کار کردن با این وسیله با مفهوم فریم ثابت ،تصویر متحرک ،گیت و حرکت آشنا خواهند شد.
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کینتوگراف( )Kinetograph؛ اولین دوربین فیلمبرداری
در  1889میالدی بعد از مطالعات و تجربیات محققان طي سالیان متمادی ،سرانجام توماس آلوا ادیسون
( )Thomas alva edisonو دستیارش دیکسن ( )Dicksonدر آزمایشگاه خود دوربینی به نام کینتوگراف
ساختند که در آن از حلقة فیلم  35میلیمتریِ دندانهدا ِر جرج ايستمن ُکداک برای فیلمبرداری استفاده شد.
بدین سان اولین تصاویر متحرک فیلمبرداری شد.
کینتوگراف قادر به پخش تصاویر هم بود .این دوربین یک تُن وزن داشت .اما همين دستگاه اين امكان را
فراهم آورد تا تصوير متحرك بسيار كوتاهي ساخته شود؛ تصوير درشت مردي كه عطسه ميكند.

تصویر6

تصویر7

اولین قدم برای یادگیری تصویربرداری( )Cinematographyچیست؟
تصویربردار كسي است که عالوه بر آشنايي با مباحث تئوری و زيباييشناسي ،بايد شناخت كاملي از ابزار و
تجهیزات تصويربرداري داشتهباشد.دوربینهای تصویربرداری ،سهپایهها ،انواع وسایلحرکتی ،مونیتورها ،انواع
پروژکتورهای نورپردازی و لوازم الحاقی دوربین مانند لنزها ،باطری و منابعتغذیه ،متباکس(،)Matte Box
شیدر و فیلترها از جمله ابزارهای مهم در تصویربرداری هستند .البته براي دستيار تصويربردار نيز شناخت
كامل تجهيزات از اولويتهاي حرفهايست.

تصویر8
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تحویل و بررسي تجهیزات
گروه تصويربرداری زیر نظر دستیار یک تصويربردار ،فهرست کامل تجهیزاتی را که مدیر تصويربرداري برای
کار در نظر گرفته است ،از دفاتر یا انبارهای تجهیزات تحویل ميگيرند و آزمايش میکنند .در این مرحله
بسیار مهم است که وسایل با دقت و صرف وقت زیاد بررسی گردد و سالمت آنها برای گروه قطعی شود.
روشن کردن دوربین و کنترل بخشهای مختلف آن ،نصب لنز و تصويربرداري آزمایشی ،نصب وسایل الحاقی
دوربین و بررسي آنها ،روشن کردن تمامی پروژکتورها و اطمینان از سالم بودن پایههای نور و همچنین وسایل
حرکتی ،از مهمترین وظايف گروه تصویر در شروع یک پروژه است.
وسایل تصويربرداری از قطعات ریز و درشت زیادی تشکیل شده است و باید دقت شود که به طور کامل تحویل
گردد .ناقص بودن بخشی از تجهیزات هنگام تصويربرداری در لوکیشن ( )Locationاصلی ،برای گروه بسیار
ناشايست و غیرحرفهای است.
در نهایت تجهیزات برای حمل به لوکیشن ،به سینهموبیل ( )Cinemobileمنتقل میشود.
فعالیت
کارگاهی

هنرجویان با حضور در یک دفتر یا انبار تجهیزات سینمایی از نزدیک با تمام وسایل مورد نیاز در یک پروژة
تصويربرداری آشنا شوند.

سینهموبیل
برای یک مدیر تصويربرداری بسیار مهم است که تجهیزات تصويربرداری در شرایط بسیار ایمن به لوکیشن
حمل شود .سینهموبیل وسیلهاي است كه ،برای جابهجایی تجهیزات تصويربرداری تلويزيوني و سينمايي طراحي
شد هاست ،که ممکن است در اندازة یک ون ،یک کامیون خاور و یا یک تریلر ،با قفسهبندیهای مخصوص برای
جاسازی وسايل تصويربرداري باشد .البته تجهیزات صدابرداری ،وسایل صحنه ،لباس بازیگران و همچنین وسایل
خدمات و پذیرایی نیز ممکن است با سینهموبیل حمل شود.

تصویر9

تصویر10

گروه دستياران تصوير بعد از بررسي کامل تجهيزات و اطمینان از سالمت آن ،تمامي وسايل را در جای مخصوص
خود در سینهموبیل جاسازی میکنند .در تمام طول پروژه ،سینهموبیل به همراه راننده پابهپای گروه در کنار
عوامل پروژه خواهد بود.
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تجهيزات تصويربرداري

سهپایه ()Tripod
ابزاری بسیار مهم که اگر تصویربردار در انتخاب آن اشتباه کند ،لطمة زیادی به کارش خواهد خورد .مهمترین
بخشها در سهپایه هِد یا َکلگی( )Headروان است که بتوان با استفاده از دستة پن ،حرکات افقي و عمودي را
به نرمی انجام داد .همچنين داشتن پایههایی استوار و محکم که بتواند وزنی بیشتر از وزن دوربین مورد نظر
را تحمل کند .اين اضافه وزن ممکن است شامل چراغ روی دوربین ،میکروفونَ ،مت باکس و مونیتور باشد.

تصویر12

تصویر11

تصویر13

تصویر14

ارتفاع پایهها ،قفلهای مطمئن پایه ،مثلثی یا (Terry

 ،)Angelترازسنج حبابدار برای تنظیم ل ِ ِول کلگی
( )head levelو میخهای پایه برای استواری در سطوح
ناهموار از ویژگیهای دیگر یک سه پایة مناسب است.
سهپایهها در اندازههای مختلف و برای تصویربرداری
در شرایط مختلف طراحی شده است .برای مثال:
میتوان به سهپایه بلند ،متوسط ،کوتاه و بسیار کوتاه
( )Babyاشاره کرد.

تصویر15
فعالیت
کارگاهی

تصویر16

هنرجویان باید ضمن شناخت بخشهای مختلف سهپایه ،تنظیم پایهها ،تراز کردن ِهد و کار با سه پایه را
فرابگیرند.
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دوربین ()Camera
دوربین ابزاری است که به تنهایی میتواند بدون استفاده از دیگر ابزارهای جانبی ،در دستان یک تصويربردار
خوب در خدمت خلق یک داستان تصویری باشد .بدیهی است وجود ابزارهای تکمیلی به انجام بهتر پروژه
فیلمسازی کمک زیادی خواهد کرد.
خيلي مهم نيست كه چه مدل دوربيني در اختيار شماست ،نكته مهم ،این است که تمام دوربینهای
تصویربرداری از یک ساختار مشابه تشکیل شدهاند .بخشهای مهم در یک دوربین تصویربرداری شامل بدنه و
كليدهاي مخصوص روي آن ،بخش اپتیک ( )Opticیا لنز ،منظرهیاب یا ويزور( ،)Viewfinderضبط و پخش
تصویر ،اطالعات داخلي يا منو ( )Menuمنابع تغذیه و ضبط صدا است.

تصویر17

تصویر19

تصویر18

نصب و راهاندازي دوربين
در شروع ،كفي فلزي كلگي سهپايه را زير دوربين نصب كنيد .پس از نصب دوربین روی سهپایه ،باطری دوربین را
جاگذاری کنيد و یا آداپتور( )Adapterبرق را وصل نمایید :سپس نماياب چشمی و صفحة نمايش را تنظیم کنید.
با جاگذاری کاست ( )Cassetteو یا حافظه ( )Memoryدوربين آماده تصويربرداري است ،البته پس از تنظیمات
اولیه دوربين شامل رنگ ،نور و فوكوس ميتوانيد تصاوير قابل قبولي را تصویربرداری كنيد.

تصویر20
22

تصویر 21
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نکـته

وقتي از آداپتور برق برای کار با دوربین استفاده میکنید ،این اطمینان را داريد که تا وقتی برق قطع نشود،
کار شما ادامه پیدا خواهدکرد؛ ولی برق شهر ،همیشه در دسترس نیست و در خیلی از موارد باید از باطری
استفاده کرد .در استفاده از باطری باید نکاتی را مد نظر داشته باشید ،از جمله اینکه:
الف -باطریها را هميشه شارژ نگه دارید.
ب -سعی کنید وقتی که به دوربین نیاز ندارید ،آن را خاموش نگه دارید تا مصرف باطری به حداقل برسد.
پ -در هواي سرد باطريها را در جاي گرم نگهداري كنيد.

تصویر22

تصویر23

تصویر 25

تصویر24

پژوهش

به نظر شما چه نکات دیگری را در نحوه شارژ و استفاده از باطری باید رعایت کرد؟ تحقیق کنید.

فعالیت
کارگاهی

مراحل ذكرشده متن باال را بهطور عملي تمرين كنيد .همچنين نحوة شارژ باطري را هم فرابگيريد.

تصویر26

تصویر27

تصویر28
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تنظیم نماياب چشمی و()LCD: Liquid Crystal Displayدوربین
ويزورها در اندازههاي كوتاه و بلند براي دوربينهاي تصوير برداري طراحي شدهاند .برای شروع تصویربرداری الزم
است که هر تصویربردار نماياب چشمی را برای چشم خود تنظیم کند.
براي تنظيم نماياب چشمي ابتدا دوربین را روشن کنيد ،درپوش لنز را بگذاريد يا دوربين را به سمت سطحي
يكدست و تاريك (ديوار تيرهرنگ) بچرخانيد .سپس چشم خود را به حلقه الستیکی دور نماياب میچسبانیم؛
بهطوریکه هیچ نوری مزاحم ما نشود و حلقة عدسي دیوپتر ( )Diopterنماياب را آنقدر میچرخانیم تا نوشته و
خطوط داخل آن واضح شود .در آخر حلقة دیوپتر را ثابت میکنیم .همچنين با تنظيم  LCDرنگی مي توان تا
حدی به تنظیمات اولیة تصویر دست پیدا کرد .در صورت نداشتن مونيتور رنگي (جداي از دوربين) فقط با اتکا
به تجربه میتوان با استفاده از  LCDرنگی دوربین ،به
رنگ و کنتراست قابل قبولی دست پیدا کرد LCD .در
دوربينهاي تصويربرداري در اندازههاي كوچك طراحي
شده و اغلب به دوربين متصل است .اين تكنولوژي در
 LCDهاي خانگي و  LCDهاي مخصوص كارگردان
در ابعاد بزرگتر طراحي شده است .در بخش كاليبره
تصویر 29
كردن مونيتور با اين تنظيمات آشنا خواهيم شد.
ذكر اين نكته ضرورياست كه نماياب تنها تصوير دريافتي توسط دوربين را نمايش ميدهد؛ نه وضعيت ضبط را.
براي كنترل وضعيت ضبط تصوير بايد بعد از ضبط از طريق دوربين يا ويدئوي پخش آن را كنترل كرد.
نکـته

اگر عینک دارید ،میتوانید بدون آن نماياب را تنظیم کنید و تا آخر بدون عینک کار تصویربرداری را انجام
دهید .البته با عینک هم می توان نماياب را تنظیم کرد و تا آخر کار با عینک به تصویربرداری ادامه داد.
اطالعاتي مانند وضعیت باطری ،تایم کد ،مقدار كاست یا مموری باقیمانده ،میترصدا (،)Miter Sound
وضعیت تنظیم رنگ ،شاتر( )Shutterو گين( )Gainنیز در ویزور قابل مشاهده است.
تصویر30
اطالعات داخل ويزور

فعالیت
کارگاهی
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با راهنماييهاي هنرآموز خود ،پشت دوربين قرار بگيرید ،و ويزور چشمي و  LCDرا تنظیم کنيد.
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تنظيم مونیتور()Calibration Monitor
مهمترین کاری که باید در ویدئو یاد بگیرید ،چگونگی تنظیم دقیق مونیتور رنگی و کالیبره کردن آناست.
این کار بدین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است که شما بر اساس آن میتوانید اطمینان حاصل کنید که
رنگها در مرحله ضبط تصویر ،بهدرستی ثبت میگردند.

تصویر 31

تصویر 32

شیوۀ تنظيم مونیتور

كاليبره چيست؟
كاليبره كردن مديريت رنگ و نور در سيستم تصويري و رسيدن به استاندارد قابل قبول است.
برای کالیبره کردن مونیتور اول باید کالربار( )Color Barخطی رنگی یا European Broadcasting( EBU
 )Union Soundرا توسط دوربین روی مونیتور ظاهر کرد .سپس سه دکمۀ کنتراست( ،)Contrastروشنایی
( )Brightnessو رنگ ( )Chromaرا کام ً
ال میبندیم .دکمۀ روشنایی را طوری تنظیم میکنیم که نوار عمودی
آخر سمت راست ،یعنی سیاه ،آنقدر سیاه شود که با غلظت نواحی سیاه اطراف تصویر کالربار همخوان شود.
سپس دکمۀ کنتراست را تا زمانی که نوار عمودی آخر سمت چپ یعنی سفید کام ً
ال سفید شود ،میچرخانیم.
برای تنظیم رنگ دکمۀ آن را طوری میچرخانیم که نوار عمودی زرد ،به رنگ سبز گرایش داشته باشد و نه
به رنگ نارنجی و همزمان نوار عمودی بنفش نه به رنگ آبی تمایل داشته باشد و نه به رنگ قرمز .علت اینکه
دو بار رنگی زرد و بنفش مبنای قضاوت ما قرار میگیرند ،این است که زرد از قرمز و سبز و بنفش از قرمز و
آبی تشکیل شده است .در نتیجه هرگونه تنظیم نادرست کالربار موجب تمایل آن به سوی یکی از دو رنگ
تشکیلدهندۀ آن خواهد بود .اکنون مونیتور کالیبره شده است و شما با اطمینان میتوانید با تنظیمات رنگی
وایتباالنس در دوربین به بهترین رنگ مورد نظر خود دست پیدا کنید.
تصویر 33

تصویر34

25

ویژه دختران

فعالیت
کارگاهی

مونیتوری را که در اختیار داريد ،روی پایة مخصوص یا روی چهارپایة چوبی سوار کنيد؛ سپس منبع تغذیة
آن را متصل نماييد و شیدر مخصوص را روی آن نصب کنيد .در صورت نبودن شیدر میتوانيد با مقواي
مشكي آن را بسازيد و يا از پارچه مشکی-سفید مخصوص تصویربرداری استفادهکنيد .در مرحلۀ بعد
دوربین تصویربرداری و مونیتور رنگی را به وسیلة کابلهای تصویر به یکدیگر ارتباط دهيد و در آخرین
مرحله به شیوهای که بیان شد ،مونیتور را کالیبره کنيد.

تصویر35

تصویر 36

تصویر 37
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ارزشیابی واحد يادگيري آمادهسازي دوربين و متعلقات
شرح کار:
بررسي نقشه قرار دادن دوربين ،آمادهسازي سهپايه ،نصب دوربين و آمادهكردن مانيتور
استاندارد عملکرد:
آمادهسازی دوربین و متعلقات آن برای تصویربرداری از یک برنامۀ کوتاه تلویزیونی در مدت زمان  15دقیقه بر اساس طرح برنامه
شاخصها:
آمادهسازی و قرار دادن دوربین و تجهیزات جانبی آن در شرایط آماده به کار با توجه به موارد ذیل:
 -1محل قرارگیری و استقرار مناسب دوربین روی سهپایه (با توجه به دکوپاژ)
 -2آماده بودن دوربین از نظر منابع تغذیه
 -3در دسترس بودن تجهیزات جانبی تصویری (لنزها ،فیلترها )...،و دستهبندی آنها جهت استفاده سریع
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه تصویربرداری
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ،كيف كمري و جعبه ابزار كامل؛ انواع دوربین ،انواع منابع تغذیه ،انواع لنزها ،انواع سهپایه ،انواع
فیلترهای دوربین ،مانيتور ،پايه مانيتور و كابلهاي رابط ،مت باكس
معیار شایستگی:
مراحل کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

بررسي نقشه قراردادن دوربين

1

2

آمادهسازي سهپايه

2

3

نصب دوربين

2

4

آماده كردن مانيتور

2

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
مديريت مواد و تجهيزات( ،)N 66دقت در نصب دوربين و سهپايه ،توجه به كابلها و
ايمني فردي ،دستکش کار ،رعایت نکات ایمنی مربوط به کار با برق ،بهداشت فردی و
حفظ محيط زيست در هنگام بهكارگيري تجهيزات تصويربرداري ،روحیۀ کار جمعی

2

*

میانگین نمرات
حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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2

واحد یادگیری

تنظیمات دوربین تصویربرداری (رنگ و نور)
آيا تا به حال پيبردهاید؛
برای ضبط تصویری استاندارد چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
تا چه اندازه حق داریم در تنظیمات دوربین دخالت کنیم؟
آیا دوربین قادر خواهدبود تمام تنظیمات را ب ه درستی انجامدهد؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحد یادگیری ،مهارت و كاربرد با شیوههای تنظیم نور ،وضوح ،رنگ و همچنین کاربرد
انواع فیلتر در تصویر را فرامیگيرند.

استاندارد عملكرد
تنظيمات رنگ و نور دوربین برای تصویربرداری یک برنامة کوتاه تلویزیونی در مدت زمان  15دقیقه بر
اساس طرح برنامه
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بخش اپتيك دوربين (لنز)
لنز براي دوربين شبيه چشم است براي انسان .نور در اولين مرحله با عبور از آن راه خود را براي پشت تصوير
طي ميكند .تصويري كه در نهايت خلق ميشود بايد واجد خصوصيات هنري و تكنيكي خاصي باشد .تصوير
بايد واضح باشد و اندازة آن مشخص شود؛ نور كافي و قابل قبول و رنگ صحيح داشته باشد؛ از سرعت حركتي
مشخصي برخوردار بوده و با صداي خوبي همراه باشد .بخشي از اين خصوصيات در لنز دوربين مهيا ميشود.
همانطور كه در تصاوير ميبينيد كنترل و شدت نور بهوسيله ديافراگم و وضوح و تشكيل تصوير و تعيين اندازة
نما در لنز دوربين انجام ميپذيرد.

1
2
3
4

تصویر 38

حلقه وضوح
حلقه زوم
لنز هاي تشكيل تصوير
حلقه ديافراگم

تصویر 39

ديافراگم
ِ
مردمك ،چشم كنترلكننده مقدار نور ورودي به دوربين است .در شرايط
ديافراگم يا اپرچر( )Apertureمانند
نوري كم بايد ديافراگم را باز كرد و در شرايط نوري زياد ،بايد آن را بست .نوع متداول ديافراگم در دوربينهاي
فيلمبرداري و عكاسي از يك سري پَ ّره فلزي مدور و متحرك تشكيل شده است كه دهانههاي مختلف بسته يا
باز را جهت عبور نور ايجاد ميكند.

تصویر 40

تصویر 41
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اعداد اصلي ديافراگم يا اف استاپ بدين قرار است32 , 22 , 16 , 11 , 8 , 5/6 , 4 , 2.8 , 2 , 1.4 ,1 :

ديافراگم و مفهوم نوردهي ()Exposure
چرا نورسنجي ميكنيم؟ به اين تصاوير نگاه كنيد و در مورد كيفيت آن بحث كنيد.
كدام تصوير از لحاظ نور بهتر است؟

تصویر42

تصویر44

تصویر43

تصويربردار بايد با توجه به داستان و اتفاقات موجود در صحنه و تجربه خود با نوردهي و انتخاب ديافراگم صحيح،
جزئياتي از تصوير را كه داراي اهميت بيشتري است ،به خوبي ثبت كند .چنين تصويري با نوردهي مناسب را
نرمال اكسپوز ( )Normal Exposureميگويند (تصوير .)43حال اگر تصوير بيش از حد الزم نوردهي شود و
جزئيات در روشني زياد از بين برود ،تصوير فرانوردهي شده و اُور اكسپوز ( )Over Exposureاست (تصوير )42؛ و
اگر تصوير كمتر از حد الزم نوردهي شود و جزئيات در تاريكي از بين برود ،تصوير فرونوردهي شده و آندر اكسپوز
) )Under Exposureاست (تصوير.)44
فعالیت
کارگاهی

با توجه به تصويرروبهرو بررسي كنيد:
بر اساس كدام بخش از صحنه بايد ديافراگم را انتخاب كرد؟
بخش روشن تصوير يا بخش تاريك؟
در مورد نظرات خود در كالس بحث و گفتوگو كنيد.
تصویر45

كار با ديافراگم و انواع اكسپوز را در شرايط مختلف نوري تجربه نماييد و تصويربرداري كنيد؛ سپس در
كالس درباره آن با هم گفتوگو كنيد.
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نور سنجي
نورسنجي عملي است كه توسط دوربين يا وسيلهاي به نام نورسنج انجام ميشود و بدين طريق تصويربردار
مقدار عددي ديافراگم را مشخص ميكند.
ديافراگم صحيح چگونه انتخاب ميشود؟

نور سنجي بهوسيلة دوربين
نورسنجي عملي است كه توسط دوربين يا وسيلهاي به نام نورسنج انجام ميشود و بدين طريق تصويربردار
مقدار عددي ديافراگم را مشخص ميكند.
ديافراگم صحيح چگونه انتخاب ميشود؟
نورسنجي توسط دوربين اولين راهحل مسئله است؛ در نورسنجي ،شدت نور تابيدهشده به سوژه و انعكاسيافته
از آن توسط دوربين محاسبه ميشود و مقدار عددي ديافراگم مشخص ميگردد.
نورسنج دوربينهاي فيلمبرداري و تصويربرداري بهصورت انعكاسي عمل ميكند .بدين صورت كه نور از
روشنترين و تاريكترين بخشهاي صحنه به دوربين ميرسد و دوربين بهصورت معدلگيري عدد ديافراگم
را مشخص ميكند .اگر دوربين در حالت خودكار قرار بگيرد ،عدد ديافراگم با حركت دوربين در صحنه و
يا حركت بازيگران در مقابل دوربين بر اساس تاريكي و روشني صحنه ،مدام تغيير خواهد كرد و اين اتفاق
خوشايندي نيست.
بهترين شيوة استفاده از نورسنج انعكاسي دوربين آن است كه در حالت خودكار ،نور چهرة بازيگر را به عنوان
شاخص صحنه بسنجيد و سپس با توجه به باز يا بسته بودن نما ،ديافراگم نهايي را با مقداري باز يا بسته كردن
انتخاب نماييد و در حالت دستي آن را قفل كنيد .اگر در صحنه بازيگري وجود ندارد ،دوربين به همان روش
معدلگيري ديافراگم نهايي را مشخص ميكند .هنگام تصويربرداري در يك صحنه خارجي كافيست كه 1/3
(يك سوم) كادر را به آسمان اختصاص دهيد و سپس با نورسنج خودكار دوربين ديافراگم صحنه را بهدست
آوريد و سپس آن را در حالت دستي قرار دهيد .وجود آسمان بيشتر در كادر ،سبب بسته شدن ديافراگم
ميشود و تصوير تاريك خواهد شد.

تصویر46

تصویر47
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در ديافراگم انتخابي بايد قسمتهاي روشن ،تاريك و مابين آنها با تمام جزئيات ثبت شود و كنتراست قابل
قبول بوجود آيد؛ در غير اينصورت بايد با بهكارگيري راههاي ديگري مشكل را حل كرد.
فعالیت
کارگاهی

با نورسنجي بهوسيلۀ دوربين در صحنههاي مختلف داخلي و خارجي ،ديافراگم صحيح را بهدست آوريد و
تصويربرداري كنيد .دربارة مشكالت و راه حلهاي نورسنجي با یکدیگر گفتوگو كنيد.

عوامل مؤثر در نوردهي و تعيين ديافراگم
گرچه با باز يا بستن ديافراگم شدت نور كنترل شده ،و اكسپوز قابل قبولي خواهيم داشت ،ولي عوامل ديگري
هم ميتوانند به ما كمك كنند .الزم به ذكر است كه هر كدام از اين عوامل در جاي خود كاربرد ويژهاي دارد.
 )1شـاتر
بخشي در دوربين كه زمان ورود نور را كنترل ميكند .سرعت شاتر نرمال براي دوربينهاي ويدئويي 1/50
ثانيه است .در عكاسي با استفاده از شاتر با سرعت باال مث ً
ال  1/1000ثانيه ميتوان سوژههاي متحرك (پرندهاي
در حال پرواز) را در وضوح كامل ثبت كرد .همچنين در شرايط نوري كم ،با سرعت پايين و با استفاده از
سهپايه ميتوان عكسهايي خاص و با نوردهي قابل قبول گرفت.

تصویر48

تصویر49

تصاویر 50و51

در تصويربرداري هم اگر سرعت شاتر كمتر از 1/50ثانيه باشد ،بهدليل بيشتر شدن زمان نوردهي ،تصوير
اُوراكسپوز ميشود كه با بستن ديافراگم ميتوان آن را كنترل كرد .همچنين در صورتي كه سرعت شاتر بيشتر
از  1/50ثانيه باشد ،بهدليل كم شدن زمان نوردهي ،تصوير آندراكسپوز شده و تاريك ميشود .در اين حالت
با باز كردن ديافراگم ميتوان نوردهي تصوير را كنترل كرد.
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تصویر52
فعالیت
کارگاهی

تصویر53

با تغيير سرعت شاتر و تنظيم ديافراگم از سوژههاي ثابت تصويربرداري كنيد.

با سرعت شاتر پايين و باال از سوژههاي متحرك تصويربرداري كنيد .چه تغييراتي در تصوير به وجود ميآيد؟

 )2حساسيت  ASAيا  ISOو گين()Gain
وقتي در شرايط نوري بسيار كم و با آخرين حد بازبودن دهانة ديافراگم ،تصوير همچنان تاريك است ،با باال
بردن حساسيت در برخي از دوربينها ميتوان به نوردهي قابل قبولي رسيد.
براي مثال؛ حساسيت  200نسبت به  ،100يك استاپ نوردهي را افزايش ميدهد ،البته بايد دقت داشت
در حساسيتهاي بسيار باال كنتراست تصوير كمتر شده و زبرتر ميشود .به چنين تصويري ،اصطالحاً تصوير
گريندار( )Grainyميگويند.
400

200

100

Auto

6400

3200

1600

800

+3 +6 +9 +12

-9 -6 -3 0

ISO
Gain db

با استفاده از گين ،بهصورت الكترونيكي نيز در برخي ديگر از دوربينها ميتوان نوردهي را كنترل كرد.
همانطور كه در جدول ميبينيد اعداد گين با ضريب  3كم يا زياد ميشود .براي مثال ،در شرايطي كه نور
صحنه بسيار كم است ،ميتوان با گين  +12تصوير روشنتري ضبط كرد .با اين توضيح كه گريندار خواهد
بود .از طرفي با گين -3ميتوان به كنتراست بهتري در تصوير رسيد.
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فعالیت
کارگاهی

با كاركرد گين يا حساسيت در دوربين در شرايط مختلف نوري آشنا شويد.

 )3فيلتر )Natural Density) ND
در هنگام تصويربرداري در فضاهاي باز اغلب با
نورهاي شديد مواج ه ميشويم .در بعضي موارد
اين نورهاي شديد حتي با بستهترين دهانه
ديافراگم نيز قابل كنترل نيست.
براي رفع مشكل از فيلتر  NDيا چگالي خنثي
استفاده ميشود .اين فيلتر يا در دوربين و قبل
از سيستم تجزيه نور (گاهي به همراه فيلترهاي
تصحيح كلوين) قرار داده شده است و يا روي
لنز نصب ميشود.
اين فيلتر بدون اينكه هيچ تأثيري در دماي رنگ
بگذارد ،فقط شدت نور ورودي را كمتر ميكند و
اين امكان را ميدهد كه به ديافراگمهاي بازتري
براي كنترل نور دست یابيم.
اين فيلتر در غلظتهاي مختلف  ND6 ،ND3و
 ND9طراحي شده است .وقتي از فيلتر ND3
استفاده ميكنيد بايد ديافراگم را يك پله بازتر
كنيد.

تصویر54

تصویر55

نکـته

در برخي از دوربينها فيلتر  NDبا فيلتر تصحيح كلوين تلفيق شده است.

فعالیت
کارگاهی

34

با كاركرد فيلتر  NDدر كنترل نوردهي تصوير در دوربين آشنا شويد .چه تفاوتي در استفاده از فيلتر  NDبا
غلظت كمتر و بيشتر وجود دارد؟ تصويربرداري كنيد.
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گفتوگو

نکـته

كدام يك از عوامل كنترل نور با توجه به شرايط مختلف نتيجة مناسبتري خواهد داشت؟
در مورد خصوصيات هر يك از آنها با يكديگر گفتوگو كنيد.

با استفاده از عوامل مؤثر در نوردهي و رسيدن به ديافراگم مورد نظر ،ميتوان به عمق ميدان كم يا زياد
دست يافت كه يكي از مهمترين بخشهاي هنري و تكنيكي در تصويربرداري است .در بخشهاي بعدي به
اين موضوع خواهيم پرداخت.

 )4نـورپردازی
يكي از مهمترين عوامل كنترل نوردهي ،نورپردازي است .كجاي صحنه ،نور كمتري دارد و كدام قسمت بيش از
حد نور خورده است؛ بايد با لوازم مخصوص ،شدت نور را كنترل كرد .هر چقدر از تعداد چراغ بيشتري در صحنه
استفاده شود ،شدت نور بيشتر ميشود و بايد از ديافراگم بستهتري استفاده كرد .برعكس با استفاده از نور كمتر،
صحنه تاريك ميشود و بايد از ديافراگم بازتري استفاده كرد .تنظيم روشنايي صحنه تا بازسازي دقيق سايه
روشنها و در نهايت تنظيم ديافراگم صحنه وظيفه مهم مدير و گروهتصويربرداري است .در بخش نورپردازي به
اين موضوع خواهيم پرداخت.

تشكيل تصوير و تعيين اندازه نما

به این تصاویر نگاه کنید.

تصویر58

تصویر56

تصویر57

تصویر59

تصویر60

برای رسیدن به چنین تصاویری با اندازههاي مختلف باید از لنزهای متفاوتي استفاده کرد .شاخصترین تفاوت
در این لنزها ،ميزان فاصلة کانونی( )Focal lengthآنها است.
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فاصلة كانوني چيست؟
محدب ترسیم
در تصویر روبهرو فاصله کانونی در یک لنز ّ
شده است .نقطه كانوني جايي است كه اشعههاي نور
پس از عبور از عدسي و شكست آن به يكديگر برخورد
ميكند و تصوير را تشكيل ميدهند .اين نقطه همان
محل صفحه حساس به نور است كه فيلم دوربين،
 CCDو  CMOSدر آنجا قرار دارد .فاصلة بين مركز
لنز تا نقطة كانوني لنز را فاصلة كانوني گويند.

تصویر 61

لنز ثابت ()prime
در تصاوير زير انواع لنزها با فاصله كانوني مختلف را مشاهده ميكنيد.
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تصویر 62

تصویر63

تصویر 65

تصویر66

تصویر64
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لنزها بر اساس کوتاه یا بلند بودن فاصله کانونی به سه نوع تقسیم می شوند؛ تله ( ، )Teleواید( )Wideو
نرمال( .)Normalفاصلة کانونی را با ميليمتر  (Millimeter) mmنشان میدهند که معموالً بر روي بدنة
دوربين حک میشود .مث ً
ال  200 mm ،50 mmیا .18 mm
هر کدام از این اعداد نشاندهندة آن است که لنز در کدام گروه طبقهبندی میشود .اعداد کم با فاصلةكانوني
كوتاه نشانة وايد بودن لنز و اعداد باالتر با فاصلة كانوني بلند نشانة تله بودن آن است.
البته این مقیاس بسته به اندازة سنسور در دوربینهای ویدئویی و یا قطع فیلم در دوربینهای فیلمبرداری
متفاوت خواهد بود .برای مثال لنز  45 mmدر دوربینهایی با سنسور فول فریم ،لنز نرمال محسوب میشود.
قاعدتاً اعداد پایینتر واید و اعداد باالتر تله هستند .لنز با فاصلة کانونی نرمال تصويري ،از نظر اندازه و
پرسپکتیو ،شبیه آنچه چشم انسان میبیند ثبت میکند.
با استفاده از لنز تله با فاصلة کانونی بلند ،میتوان از موضوعات دور تصاویر درشت تهیه کرد؛ به طوریکه
اطراف سوژه در کادر دیده نشود.
برعکس با لنز واید که دارای فاصلة کانونی کوتاه است ،میتوان تصاویر باز از منظرهها و سوژههای جلوی
دوربین ضبط کرد.لنزهايي را كه فقط داراي يك فاصلة كانوني هستند (براي مثال  .)50 mmلنز ثابت يا
پرايم مينامند .در استفاده از لنزهاي ثابت براي بهدست آوردن اندازههاي مختلف از يك نما بايد هربار لنز را
تعويض كرد.
به نظر شما این تصاویر با كدام لنز ثبت شدهاند؟

تصویر67

فعالیت
کارگاهی

تصویر68

با استفاده از چند لنز پرايم كه فواصل كانوني متفاوت دارند؛ تصويربرداري كنيد.
سپس در مورد مشخصههای زیباییشناسی لنزها مانند زاویةدید ،عمق تصویر و پرسپکتیو ،اندازة تصویر،
عمق میدان و فوکوس ،سرعت حرکت سوژه و دیگر مشخصات آن بحث و گفتوگو کنید.
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لنز زوم ()Zoom
برخالف لنزهای ثابت ،لنز زوم دارای فاصلههای کانونی متغیر است .اکثر دوربینهای تصویربرداری به این نوع لنز
مجهز هستند .با چنین لنزی میتوان بدون تغییر دادن جای دوربین و تعویض لنز ،از سوژههای روبهروي دوربین،
تصاویر بسته (تله) ،معمولی (نرمال) و باز (وايد) تهیه کرد.
با لنز زوم ميتوان دو حرکت اپتیکی زوم به جلو (زوم این) و زوم به عقب (زوم بَک) را انجام داد .در حركت زوم
به جلو از فاصلة كانوني كوتاه به فاصلة كانوني بلند ميرسيم و از تصوير باز به تصوير بسته ،و بالعكس در حركت
زوم به عقب از فاصلة كانوني بلند به فاصلة كانوني كوتاه ميرسيم؛ يعني از تصوير بسته به تصوير باز.

تصویر69
فعالیت
کارگاهی

تصویر70

با استفاده از موتور زوم دوربین ،حرکات «زوم این»  Zoom inو «زوم بک»  Zoom backرا با دقت و در
سرعتهای مختلف انجام دهيد.

گفتوگو

به نظر شما تفاوتهای اصلی کار با لنز زوم و لنزهای ثابت چیست؟ گفت وگو کنید.

کارگروهی

به گروههای چندنفری تقسیمشويد و در مورد شش لنز مطرح ،تحقیق کتابخانهای یا اینترنتی انجام دهيد.

فعالیت
کارگاهی
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با استفاده از موتور زوم دوربین ،حرکات «زوم این» ) (Zoom inو «زوم بک» ( )Zoom backرا با دقت
و در سرعتهای مختلف انجام دهيد.
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عمق تصویر
با دقت به این تصاویر نگاه کنید .مهمترین تفاوت آنها را بیان کنید.

تصویر 71

تصویر 73

تصویر 72

در بیشتر تصاویر سه زمینه وجود دارد:
الف)نزدیکترین موضوعی که در تصویر دیده میشود ،را پیشزمینهتصویریا فورگراند ) FG(foregroundمیگویند.
ب) دورترین موضوعی که در تصویر دیده میشود ،را پسزمینه تصویر یا بک گراند( BG)backgroundمیگویند.
پ) موضوعات بین پسزمینه و پیشزمینه را میانه زمینة تصویر یا میدلگراند ) MG(middle groundمیگویند.

تصویر74

تصویر75

اگر ترکیببندی به گونهای باشد که این سه الیه نزدیک به هم دیده شوند ،تصویری با عمق کم ،و اگر به گونهای
باشد که این سه الیه از هم دور دیده شوند ،تصویری با عمق زیاد خواهیم داشت.
39
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کدام یک از تصاویر زیر عمق زیاد و عمق کم دارند؟

تصویر 76

تصویر 77

تصویر 78

تصویر 79

یکی از عوامل تغییردهندة عمق تصویر ،دور یا نزدیک کردن دوربین به صحنه است .اگر دوربین را به سوژهاي
در جلوي صحنه نزدیک کنیم ،تصویری که ثبت میشود ،در ظاهر عمق زیادی خواهد داشت و اگر دوربین را
از صحنه دورکنیم ،تصویر ثبتشده در مقايسه با تصوير قبلي عمق کمی خواهد داشت .با استفاده از لنزهاي
تله و وايد نيز ميتوان تصاويري با عمقهاي متفاوت ثبت كرد .عالوه بر نزديك كردن دوربين به صحنه اگر از
لنز وايد انگل ( )Wide Angleنيز استفاده كنيم ،عمق تصوير بسيار زياد خواهد شد و اگر عالوه بر دور كردن
دوربين از صحنه از لنز تله فتو ( )Telephotoبهره بگيريم ،عمق تصوير بسيار كم خواهد بود.

تصویر80
40

تصویر81
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تصویر 82

تصویر 83

در تصويربرداري از چهره نيز بايد دقت داشت كه با چه لنزي و با چه فاصلهاي از سوژه بايد تصوير را ثبت كرد
تا زيبا به نظر آيد .به نظر شما كدام تصوير زيباتر است؟

فعالیت
کارگاهی

تصویر 84

تصویر 85

تصویر 86

تصویر 87

با استفاده از لنزهای تلهفوتو و واید انگل (هم زمان با تغییر فاصلة دوربین نسبت به سوژة اصلی) تصاویری
با عمقهای مختلف را ثبت و در مورد آن بحث و گفتوگو كنيد.
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وضوح تصاویر ()Focus
به این تصاویر نگاه کنید .آیا وضوح تصاویر در تمام آنها یکسان است؟

تصویر 88

تصویر 90

تصویر 89

تصویر 91

فقط بخشی از این تصاوير در وضوح کامل قرار دارد و میزان جزئیات
ثبتشده در آنها متفاوت است .فوکوس تصویر ،امری نسبی است و
همیشه یک نقطه به طور دقیق فوکوس ميشود؛ آنجایی که تصویر
بر روی سطح فیلم یا حسگر  CCDکانونی واضح میگردد .نقاط
جلوتر يا عقبتر از نقطة فوكوس اصلي ،به اصطالح در فوكوس
نسبي قرار دارد .همچنين اگر تمام نقاط تصوير از فوكوس خارج
باشد ،آن تصوير را ناواضح ( )Flowمينامند .مهمترین بخش سوژه
باید در فوکوس کامل قرار گیرد .مانند بازيگري كه در حال صحبت
كردن است يا خودرويي كه در جاده حركت ميكند.
تصویر -93تشكيل تصوير
بعد از نقطة كانوني

42

تصویر -92تشكيل تصوير بعد از نقطة كانوني

تصویر  -94تشكيل تصوير روی از نقطة كانوني
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فوكوس(وضوح) در دوربينهاي تصويربرداري

وضوح خودکار(AF (Auto Focus

برخی از دوربینهای تصویربرداری (عمدتاً نیمهحرفهای یا خانگی) مجهز به سامانة فوکوس خودکار هستند.
با فعال شدن سیستم فوکوس خودکار ،دوربین از بین موضوعات مختلف درون کادر ،بسته به روشن یا تاریک
بودن سوژه ،حرکت و یا نزدیکی و دوری سوژه نسبت به دوربین ،تصویر را فوکوس میکند .این فوکوس
خطاهای زیادی دارد.
فعالیت
کارگاهی

دوربین را در حالت فوکوس خودكار قراردهيد .با تصویربرداری از یک سوژه در شرایط مختلف نکات مثبت
و منفي فوکوس خودكار را تجربه کنيد.

وضوح دستی ( MF (Manual Focusدر لنزهای با فاصله کانونی ثابت (پرایم)
همانطور که در تصویر مشاهده ميكنيد ،اعداد فاصله در واحد متر ( )mو فوت ( )Ftروی بدنه لنز درج شده
است .در این روش دستیار اول تصویربردار یا فيلمبردار به وسیلة متر ،فاصلة بین دوربین و سوژه را معین
میکند .فرض بر اين است كه فاصلة دوربين و سوژه ثابت است .براي تعيين نقطة وضوح بر روي لنز ابتدا نقطة
صفر متر را در برابر سطح کانونی (محل  CCDیا ( )Filmکه معموالً با عالمت فی  Øبر روی بدنة دوربین حک
شده است ).قرار دهيد و آن را تا محل سوژة اصلی امتداد دهيد؛ سپس عدد روی متر را بخوانيد و با چرخاندن
حلقة فوکوس لنز آن عدد را در برابر شاخص فوکوس روی لنز قرار دهيد .دقت کنید تا وقتی که فاصلة بین
دوربین و سوژه تغییر نکند ،فوکوس دقیق خواهد بود.

تصویر 95
فعالیت
کارگاهی

تصویر 96

تمرين فوق را با تمام جزئيات انجام دهيد و تصويربرداري كنيد .نقاط قوت این نوع فوکوس را نسبت به
فوکوس خودكار بررسی نمایید.
43

ویژه دختران

وضوح دستی در لنزهای با فاصله کانونی خودکار (زوم)
قبل از تصویربرداری ،با لنز زوم باید پیشفوکوس کرد .در این روش ابتدا
تا بستهترین حالت روی سوژه زوم كنيد و با بازترين ديافراگم تصوير
را فوكوس كنيد ،سپس زومبک نماييد و تصویربرداری را شروع كنيد.
به نظر شما چرا در تلهترین حالت و بازترین دیافراگم تصویر را فوکوس
میکنیم؟
تصویر 97
فعالیت
کارگاهی

پیشفوکوس کردن در لنز زوم را به وسیلة دوربین تمرین کنيد.

فوکوس کشی (دنبال کردن فوکوس)
در وضوح دستي در لنزهاي ثابت و زوم تا وقتي كه فاصله دوربين و سوژه تغيير نكند ،در همان يك نقطه سوژه و
تصوير فوكوس خواهن دبود و نيازي به تعيين نقطة فوكوس جديد نيست .زمان 
ي كه سوژه ،دوربین یا هر دو حرکت
كنند و فاصلة آنها نسبت به هم کم یا زیادشود ،بايد وضوح تصوير را در هر لحظه حفظكرد .به اين كار يعني
تغيير تدريجي نقطة فوكوس كه سوژه در طول حركت در وضوح
كامل است ،فوكوسكشي ميگويند .در این روش متصدی دوربین یا
دستیار اول تصویربردار قبل از ضبط در تمرین اولیه ،با استفاده از متر
یا فوکوس چشمی نقطههای فوکوس آغاز ،پایان و چند نقطة فوکوس
بین این دو را برای خود تعیین میکند و آن را روی حلقة فوکوس لنز
و نيز در نقاطی از جای سوژه در صحنه عالمتگذاری میکند .سپس
هنگام حرکت سوژه یا دوربین به وسیلة دست یا تجهیزات وایرلس
مخصوص فوکوس با چرخاندن حلقة فوکوس ،سوژه را مدام در وضوح
کامل نگه میدارند.
تصویر 98
فعالیت
کارگاهی

از آنجا که فوکوسکشی یکی از مهمترین کارهای دستيار تصویربردار است ،در شرایط مختلف حرکت
سوژه و دوربین و لنزهایی با فاصله کانونی متفاوت ،این کار را تمرین کنيد.

تغيير فوکوس ) (Change Focusو تصویر را با دوربین تمرین کنيد و در مورد کاربرد آنها در تصویربرداری
با یکدیگر به گفتوگو بپردازید.
44
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تصوير شارپ ( )Sharpو سافت()Soft
از نگاهي ديگر اگر تصويري دقت وضوح بااليي داشته باشد ،يعني ريزترين جزئيات موضوع هم در آن ثبت
شده باشد ،به آن تصوير دقيق يا شارپ گفته ميشود و اگر تصویر وضوح پاييني داشته باشد ،يعني تنها
خطوط و اشكال كلي موضوع در تصويرمشخص و جزئيات ريز پنهان مانده باشد ،به آن تصوير نرم يا سافت
ميگويند.گاهي به داليل فني (تبديل فرمت پخش مانند  HDبه  ) SDو هنري (استفاده از فيلتر ( )Promistيا
تصويربرداري در مه) ممكن است تصاويري ثبتكنيم كه از وضوح تصوير( )Resolutionبااليي برخوردار نباشد.

تصویر 99

تصویر 100

كدام تصوير را بيشتر ميپسنديد؟ در مورد آن با يكديگر به بحث و گفتوگو بپردازيد.

تصویر 101

تصویر 102

كدام تصوير  HDو كدام تصوير  SDاست؟
کارگروهی

جست و جو كنيد چه عواملي بر شارپنس تصوير تأثير دارند؟
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عمق میدان )Depth of Field) DOF
به تصاویر زیر نگاه کنید .مقدار وضوح در آنها متفاوت است .در تصویر سمت چپ فوکوس لنز را روی سوژة
مورد نظرمان در صحنه تنظیم كردهايم ،اما بخشهاي جلو و پشت آن نیز در محدوة فوکوس قرار دارد .این
تصویر دارای عمق میدان زیاد است و در تصویر سمت راست فقط سوژه مورد نظر در فوکوس قرار دارد و بقية
بخشهاي تصوير ناواضح است؛ بنابراين دو نوع تصوير فوكوس وجود دارد.
الف :تصويري كه دامنة فوكوس آن محدودة خاصي از صحنه را دربرميگيرد ،تصويري با عمق ميدان كم
ناميده ميشود.
ب :تصويري كه دامنه فوكوس آن گسترة دورتر و نزديكتر از سوژه مورد نظر را دربرميگيرد ،تصويري با عمق
ميدان زياد ناميده ميشود.

تصویر 103

تصویر 104

عمق میدان مسافتی است که سوژه میتواند در آن محدوده به دوربین نزدیک و یا از آن
دور شود ،ولی از وضوح خارج نگردد.

تصویر 105
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کدام یک از تصاویر زير عمق میدان کم و کدام یک عمق میدان زیاد دارند؟
کدام یک زیباترند؟ چرا؟

تصویر 107

تصویر 106

تصویر 108

عوامل مؤثر بر عمق میدان
عمق میدان از عوامل متعددی متأثر است و کم یا زیاد بودن آن حاصل برایند تمامی این عوامل است .مهمترین
این عوامل عبارتاند از :فاصلة کانونی لنز ،دیافراگم و فاصلة سوژه از دوربین.
هرچه دیافراگم بستهتر ،لنز وایدتر و فاصلة سوژه از دوربین بیشتر باشد ،عمق میدان بیشتر است و برعکس هرچه
دیافراگم بازتر ،لنز تلهتر و فاصلة سوژه از دوربین کمتر باشد ،عمق میدان نیز کمتر است.
دیافراگم
تفاوت عمق ميدان در تصاوير زیر بهدليل استفاده از ديافراگم باز و بسته است .ديافراگم بازتر عمق ميدان را
كم ميكند و ديافراگم بستهتر عمق ميدان را افزايش ميدهد .البته شرايط نوري صحنه بايد به گونهاي باشد
تا بتوان از ديافراگم باز يا بسته استفاده كرد و يا با تغيير سرعت شاتر دوربين و حساسيت فيلم يا سنسور
امكان استفاده از آن را فراهم كرد.

تصاویر 110 , 109
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فاصلة كانوني
اندازة سوژهها و فاصلة آنها از يكديگر در تصاوير زیر چه تغييري كرده است؟ اين تصاوير با استفاده از لنزهاي تله
و وايد گرفته شدهاند .لنزهاي وايد با فاصلة كانوني كوتاه ،عمق ميدان زياد و لنزهاي تله با فاصلة كانوني بلند،
عمق ميدان كم ايجاد ميكند.

تصاویر 112 , 111

فاصلة دوربين از سوژه
تصاوير زیر را با هم مقايسه كنيد .با تغيير فاصلة دوربين از صحنه،
عمق ميدان تغيير ميكند .قرار دادن دوربين در فاصلة دور از صحنه،
عمق ميدان را زياد ميكند و قرار دادن آن در فاصلة نزديك به صحنه،
عمق ميدان را كاهش ميدهد .البته اگر دوربين ثابت باشد نيز ميتوان
سوژههاي دور (پسزمينه) يا نزديك (پيشزمينه) را فوكوس كرد
و به اين ترتيب تصاويري با عمق ميدان زياد يا كم بهدست آورد.
البته به داليلي براي دستيابي به بيشترين عمق ميدان بهتر است كه
موضوعهاي قرار گرفته در ميان زمينه صحنه را فوكوس كنيم.

فعالیت
کارگاهی
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تصاویر 114 , 113

با توجه به توضیحات باال ،در تمرین با دوربین ،هر کدام از عوامل را جداگانه تجربه کنيد؛ کدام یک در
مقدار عمق میدان مؤثرتر است؟
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گفتوگو

به جز موارد ذكر شده؛ چه عوامل دیگری میتواند در مقدار عمق میدان تصویر مؤثرتر باشد؟ تحقیق و بررسي
کنید و در مورد آن در كالس با يكديگر به بحث و گفتوگو بپردازيد.

با نمایش فیلم «همشهری کین» در کالس ،دربارة زیباییشناسی
توگو کنید.
عمق میدان در فیلمهای سینمایی گف 

تصویر 115

تنظیمات رنگ در دوربین
به تصاویر زیر نگاه کنید .کدام یک از نظر رنگ طبیعیتر به نظر میرسند؟

تصویر 116

تصویر 117

تصویر 118

به نظر شما در چه زماني رنگ تصوير طبيعي است؟
نور سفید همان نور خورشید است که اگر در شرایط استاندارد تجزیه شود ،دقیقاً سه گروه نوری در آن دیده
میشود که مقدار آنها با هم مساوی نیست ،بلکه متناسب است .این سه گروه نوری)Red.Green.Blue( RGB
هستند (قرمز ،سبز ،آبي) .برعکس اگر این سه گروه نوری در شرایط استاندارد با یکدیگر ترکیب شوند ،نور
سفید به دست میآید .در شکل دقیقتر ،نور سفید پس از تجزیه ،به هفت رنگ تقسیم میشود که چشم قادر
به درک آن است؛ رنگ نورهای قرمز ،نارنجی ،زرد ،سبز ،نیلی ،آبی و بنفش یا همان رنگینکمان.

تصاویر 120 , 119
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به دلیل حافظۀ رنگی مغز ،انسان میتواند به راحتی رنگها را تشخیص داده و فرایند تطبیق و تعادل آن را
انجام دهد ولی دوربینهای تصویربرداری قادر به انجام این کار نیستند و ممکن است فقط برای تعادل رنگی
خاصی طراحی شده باشند.
در تنظیمات رنگ در دوربین و در حالت استاندارد ،سعی خواهیم کرد تناسب سه رنگ  RGBرا حفظ کنیم
تا رنگ محیط تصویربرداری واقعی و مانند همان چیزی که چشم میبیند ،ثبت شود.

تصویر 121

در این مرحله از آمادهسازی میبایست دوربین را با رنگ نور موجود در محیط (فضای خارجی یا داخلی)
منطبق کرد .از آنجا که در طول روز ،نور خورشید در ساعات مختلف ،قبل از طلوع آفتاب ،تا بعد از غروب
آن به طور محسوس و گاهی نامحسوس به رنگهای مختلف مشاهده میشود و تناسب رنگی  RGBبه هم
میریزد ،باید از طریق عملیات وایت باالنس  )white balance( WBو یا پیش فرضهای موجود در دوربین
کلوین ( )Kelvinیا حرارت رنگی دوربین را مطابق با شرایط موجود تنظیم کرد.

تصویر  -122قبل از طلوع
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تصویر  -123بعد از طلوع

تصویر-124ساعت10صبح

تصویر  -125غروب
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در فضاهای داخلی هم با توجه به اختالف رنگ در منابع نوری مختلف این تنظیم باید صورت بگیرد .استفاده از
فیلترهای تصحیح رنگ نیز در این تنظیمات بسیار حائز اهمیت است.

تصویر 126
گفتوگو

تصویر 127

تصویر 128

تجربههاي خود را از رنگهاي مختلف در منابع نوري يا نورخورشيد بيان كنيد و در كالس به بحث و
گفتوگو بپردازيد.

حرارت رنگی
عبارت است از اختالف رنگ در انواع منابع نوری که مقیاس آن کلوین و عالمت اختصاری آن  °Kاست .بهصورت
ساده ،در ظهر نور خورشید سفیدرنگتر از غروب قرمزرنگ به نظر میرسد و یک روز ابری آبیرنگتر از يك روز
آفتابي .همچنین المپهای مهتابی و آفتابی دارای رنگهای متفاوت هستند ،یکی آبی است و دیگری نارنجی.
وقتی نور محیط قرمزرنگ باشد ،کلوین پایین است و تصویر گرم؛ و در صورتی که آبیرنگ باشد ،کلوین باال
است و تصویر سرد .برای منابع نوری مختلف كلوين بهصورت مقیاس عددی مشخص شده است .برای مثال،
در کلوین بسیار پایین نور شمع  ، 1800°Kدر پروژکتورهای استاندارد نورپردازی تنگستن  3200°Kو در
شرایط استاندارد نور روز  5600°Kاست .با این وصف یک روز ابری آبیتر و با کلوینی باالتر خواهد بود؛ بین
 10000°Kتا .12000°K
در شرایط استاندارد ،تصویربردار باید هنگام تصویربرداری از یک سطح سفید ،رنگ آن را سفید ثبت کند،
البته ممکن است به دالیل خاص و دراماتیک برای این قاعده استثنائاتی هم وجود داشته باشد.
به نظر شما این استثناها کدامند؟
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فعالیت
کارگاهی

1000-2000K

نور شمع

3500-2500K

نور تنگستن(انواع المپ خانگي)

4000-3000K

طلوع آفتاب -غروب آفتاب(آسمان صاف)

5000-4000K

المپ فلورسنت

5500-5000K

فالش الكترونيكي

6500-5000K

نور نيمروز -آسمان صاف

8000-6500K

آسمان كمي ابري

10000-9000K

آسمان ابري و تيره

در مورد فضاهاي متفاوت مانند نور آتش ،غروب ،فضای سرد بیمارستانی و  ...با يكديگر گفتوگو كنيد.

تصاویر 132 , 131 , 130 , 129
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دماي رنگ

منبع نوري
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تنظیم رنگ در دوربین
وايتباالنس چيست؟

وايتباالنس يا تنظيم تراز سفيدي در دوربين ،عملياتي است كه طي آن سيستم رنگ دوربين خود را با فضاي
رنگي محيط منطبق ميسازد و تصويري با رنگ واقعي ثبت ميكند .وايتباالنس به روشهاي مختلف انجام
ميشود.
روش اول :وایتباالنس هوشمند )Auto Tracking White Balance) ATW

از آنجا که دوربینهای تصویربرداری در حالت خودكار قادر هستند تنظیمات مختلف را انجام دهند ،در
خصوص رنگ هم میتوانند در محیطهایی با رنگ نورهای مختلف بدین شیوه عمل کنند .وایتباالنس در
این شرایط به صورت خودكار ،براساس دمای رنگ محیط قابل تغيير خواهد بود و دوربین تعادل کلوین را به
صورت دینامیک با هرگونه تغییر دمای رنگی اصالح میكند.
نکـته

فعالیت
کارگاهی

تنظيم رنگ بهصورت خودكار توصيه نميشود؛ بهخصوص در مواردي كه از محيطي به محيط ديگر جابهجا
ميشويم و با دماي رنگي متفاوتي روبهرو هستيم.

در مورد فضاهاي متفاوت مانند نور آتش ،غروب ،فضای سرد بیمارستانی و  ...با يكديگر گفتوگو كنيد.

روش دوم :کلوین پیشفرض در دوربین)Preset White Balance) PW
در هنگام طراحي و ساخت دوربينهاي
تصويربرداري حداقل دو پیشفرض
برای حرارت رنگی وجود دارد؛ نور
خورشید ( )Outdoorبا كلوين  5600و
نور تنگستن ) (Indoorبا كلوين .3200
در جدول مقابل بخشي از آن را مشاهده
ميكنيد .البته پیشفرضهای دیگری
در دوربينها وجود دارد ،مانند :هوای
ابری و یا زیر نور فلورسنت.

تصویر133
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پیشفرضهاي وایتباالنس خودكار ،شرایط بهتری را برای تصویربرداری ایجادمیکند؛ به شرط آنکه در
انتخاب آن در محیطهای مختلف با کلوینهای متفاوت دقت شود.در دوربینهای حرفهای میتوان مقادیر
کلوین را در گزینۀ پیشفرض به صورت عددی ( 100تا 100تا ) تغيير داد.
فعالیت
کارگاهی

پيشفرضهاي تنظيم رنگ را در محيط مربوط به آن پيشفرض انتخاب نماييد و كلوين دوربين را تنظيم
كنيد ،سپس در مورد آن با يكديگر به گفتوگو بپردازيد.

روش سوم :وایتباالنس روي زمینة سفیدرنگ
با انتخاب یکی از حافظههای  Aیا  Bکه در کلید تنظیم گزینههای وایتباالنس طراحی شده است ،تنظیمات
رنگ مورد نظر خود را براي يك شرايط نوري خاص تعیین کنید.
وايتباالنس با زمينة سفيد يكي از راههاي ايجاد تعادل رنگ در محيطهايي است كه چند منبع نوري در
محل تصويربرداري وجود دارد؛ و از نظر كلوين به هم نزديك هستند .شما با اين كار تعادل رنگ را در محيط
حفظ ميكنيد.

تصویر  -134قبل از وایت باالنس

تصویر  -135بعد از وایت باالنس

باید دقت کنید تنظیم رنگ در حافظه مث ً
ال  Aدر یک موقعیت نوری ،فقط برای همان موقعیت قابل قبول
است و تا زمانی که در حافظة  Aوایتباالنسی دیگر نزنید ،این تنظیم همچنان در حافظه دوربین خواهد ماند.
فعالیت
کارگاهی
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گفتوگو

فعالیت
عملی

فعالیت
عملی

تصاویری را که در اين روش با مقوای سفید ،وایتباالنس کردهايد ،با همان تصاویر در شرایط وایتباالنس
پیشفرض مقایسه کنيد؛ سپس در مورد هر يك از تصاوير با يكديگر گفتوگو كنيد.

با استفاده از تلفن همراه يا دوربين تصويربرداري خانگي در محيط خارجي از يك صحنه ثابت ،در پنج
موقعيت نوري تصوير تهيه كنيد ،كه داراي پسزمينههاي آسمان ،ساختمان ،درخت و ...باشد .تنظيمات
كلوين را در حالت  5600°Kقرار دهيد .موقعيت نوري :قبل از طلوع ،لحظاتي بعد از طلوع ،ساعت 10صبح،
غروب آفتاب و پس از غروب آفتاب.

با استفاده از تلفن همراه یا دوربین تصویربرداری خانگی در محيط داخلي از چهرة یکی از اعضاي خانواده در
سه موقعیت نوری تصوير تهيه كنيد .تنظیمات کلوین دوربین را در حالت  3200°Kقرار دهید.
تصوير اول :نور از يك المپ رشتهاي با حرارت پايين به يك سمت صورت تابيده شود.
تصويردوم :نور از يك المپ مهتابي با حرارت رنگي باالتر به سمت ديگر صورت تابيده شود.
تصوير سوم :نور از يك المپ رشتهاي در يك طرف چهره و يك المپ مهتابي در طرف ديگر تابيده شود.

فیلترهای تصحیح کلوین
وايتباالنس چيست؟

فیلترهاي تصحيح كلوين بهعنوان يك ابزار كمكي براي تنظيم
تعادل حرارت رنگي هستند.
فیلترها از نظر جنس در سه نوع شيشهاي ،ژالتینی و پالستیکی
ساخته ميشوند .فیلترهای تصحیح کلوین با دو رنگ آبی CTB
تصویر 136
و نارنجی  CTBOو با غلظتهاي مختلف هستند .فیلترهای آبی
کلوینهای پایین را به کلوینهای باالتر و فیلترهای نارنجی کلوینهای باال را به کلوینهای پایینتر تبدیل
میکنند .در تصاوير زير فيلترهاي آبي و نارنجي را در غلظتهاي مختلف مشاهدهكنيد.
به نظر شما غلظتهاي مختلف فيلترها چه تأثيري در تصحيح رنگ دارد؟
هر چه کیفیت ساخت فیلترها بهتر باشد ،گرانتر است و البته نتیجة دقیقتری در تصحیح رنگ خواهد داشت.
فیلترهای شیشهای یا درگردونۀ فیلترهای داخل دوربین طراحی شدهاند یا به صورت گرد روی لنز و چهارگوش
داخل متباکس ( )Matte Boxنصب میگردند.
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تصویر 137

تصویر 138

تصویر 139

فیلترهای ژالتینی به صورت رول در ابعاد  6متر و عرض  1/20سانتیمتر تولید میشوند که برای استفاده باید
آنها را به اندازة مورد نیاز برش داد و روی پنجرهها و پروژکتورها نصبکرد.
اگر در نور روز تصویربرداری میکنید و دوربين شما داراي گردونة فيلتر است ،باید گردونه را در حالتی قرار
دهید که برای کلوین  5600تعیین شده است.
نکـته

فیلترهاي داخل گردونه ،با فیلتر  NDیا چگالی خنثی ترکیب شدهاند و در کنترل شدت نور نیز تأثیر میگذارند.

كاربرد فیلترهای تصحیح کلوین روی پروژکتورها و پنجرهها
در شرایطی که شما در محلي تصویربرداری میکنید که منابع نوری با کلوین باال ،مثل نور پنجره و پایین مثل
نور پروژکتور تنگستن وجود دارد ،الزم است که این دو منبع نور از نظر حرارت رنگی با یکدیگر و همچنین با
دوربین تطابق پیدا کند .اين تطابق رنگ توسط فيلترهاي تصحيح كلوين انجام ميشود.
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از فيلترهاي تصحيح كلوين روي پروژكتور فعاليتهاي
زير را انجام دهيد .براي مثال :در يك فضای داخلی که نور زیادی
از پنجره به داخل میتابد و دوربین نیز برای کلوین  5600°Kتنظیم
شده است ،از پروژکتور تنگستن استفاده کنید .الزم است با استفاده
از فیلتر آبی کلوین ،نور پروژکتور را با نور پنجره و کلوین تعیینشده
تصویر 140
در دوربین تنظیم كنيد.

با شرایط نوری متفاوت (محيط داخلي ،خارجي ،شب و روز) تصويربرداري كنيد .در هر يك از شرايط به نصب
فيلترهاي تصحيح كلوين بر روي پنجرهها يا پروژكتورها و همچنين با تنظيمات دوربين تصويربرداري ،توجه
كنيد ،سپس تصاوير را در كالس به نمايش بگذاريد و در مورد آنها گفتوگو كنيد.
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تصویر 141

تصویر 143

تصویر 142

نکـته

در نورپردازی خارجي ،با کلوین نور روز ،به جای استفاده از
پروژکتورهای تنگستن با کلوین  3200°Kهمراه با فيلتر آبي
میتوان از پروژکتور آرک  Arcبا کلوینی مطابق کلوین نور
روز یعنی  5600°Kاستفاده کرد.
تصویر 144

فیلترهای کاربردی در تصویربرداری

فیلترهای ضدفرابنفش )Ultraviolet) UV
اشعة ماوراي بنفش سبب خفگی تصویر و ایجاد رنگ آبی در آن میشود .گرچه عدسی دوربین بخشی از
تابشهای فرابنفش را جذب میکند ،ولی این جذب هنگامیکه نسبت این تابشها افزایش مییابد کافی نخواهد
بود .این فیلتر بهخصوص در فیلمهای سیاه و سفید ،سبب وضوح تصویر ميشود و در فیلمهای رنگی ،رنگ غالب
ن را در مقابل عوامل تخریبی همچون خراش،
آبی را خنثی میکند .با نصب این فیلتر روی عدسی ،میتوان آ 
قطرات آب و برخورد جسم خارجی محافظت کرد.
تصویر 145
فیلتر پوالریزه )Polarization) PL
این فیلتر انعکاس تصویر از اشیاي غیرفلزی مانند آب ،شیشه،
پالستیک براق را حذف میکند .با نصب این فیلتر روی عدسی
دوربین و تنظیم آن میتوان انعکاس تصویر آسمان ،درختان و
ساختمانها را در شیشه(خودرو) حذف کرد و از چهرۀ بازیگران
تصویر واضحی ضبط کرد .این فیلتر به دو بخش تقسیم شده
است؛ قسمت جلو که میچرخد و قسمت پشت که ثابت است و
به عدسی دوربین متصل میشود .فکر میکنید چرا با چرخش
ش جلویی عدسی ،انعکاسها حذف میشوند؟
بخ 

تصویر 146
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فیلتر فلورسنت )Fluorescent) FL
چراغهای فلورسنت که در لوکیشنهایی مانند سالن بیمارستانها ،کارخانجات یا مغازهها وجود دارند ،نور سبز
غیرطبیعی از خود ساطع میکنند.
در صورتی که قرار باشد منبع نور(چراغ فلورسنت) در کادر دیدهشود ،برای حذف این نور غیرطبیعی ،از فیلتر
 FLژالتینی بر روی منبع نور استفاده میشود و تصویر با رنگ طبیعی ثبت میشود.

سريال تلويزيوني

«درجستوجوي آرامش»
تصاویر 148 , 147

فعالیت
کارگاهی

تصویر 149

با چه شیوههای ابتکاری میتوانید بعضی از این فیلترها را طراحی نماييد و در تصویربرداری استفاده کنید؟

تصویر 150

تصویر 151

تصویر 152

تصویر 153

تصویر 154

تصویر 155

پژوهش

چه فیلترهای دیگری را میشناسید؟ تحقیق کنید.
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ارزشیابی واحد يادگيري تنظيمات دوربين تصويربرداري(رنگ و نور)
شرح کار:
ورود به منوي دوربين و تنظيم آن ،تنظيم نوردهي ،وايت باالنس ،تنظيم رنگ ،نصب ،كنترل و كار با لنزها ،تنظيم وضوح (فوكوس)
استاندارد عملکرد:
تنظيمات رنگ و نور دوربین برای تصویربرداری یک برنامه کوتاه تلویزیونی در مدت زمان  15دقیقه بر اساس طرح برنامه
شاخصها:
 -1انتخاب و ثبت دمای رنگی مناسب با توجه به موقعیت داستان و فضای تصویربرداری
 -2نبود نوردهی بیش از حد و کمتر از حد در تصویر
 -3شکلگیری عمق میدان با توجه به نورپردازی صحنه و در ارتباط با نورسنجی دوربین (دیاگرام ثبتشده)
 -4ثبت رنگ طبیعی اجزاي مختلف تصویر همچون (پوست صورت شخصیتها ،رنگ لباسها و )...با توجه به نورپردازی صحنه
و شاخصههای عملکردی دوربین
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه تصویربرداری
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ ،انواع دوربین ،انواع سهپایه ،لنزها با فواصل كانوني متفاوت
معیار شایستگی:
مراحل کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

ورود به منوي دوربين و تنظيم آن

1

2

تنظيم نوردهي

2

3

وايت باالنس ،تنظيم رنگ

2

4

نصب ،كنترل و كار با لنزها

2

5

تنظيم وضوح (فوكوس)

2

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
انتخاب و به كارگيري فناوريهاي مناسب ( ،)N41دقت در استفاده از تجهيزات
تصويربرداري و حفظ آنها ،تخريب نکردن محيط زيست طبيعي و انساني ،ثبت تصوير
مناسب براي تأمين نظركارگردان.

2

*

میانگین نمرات
حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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