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سخنی با هنرجویان عزیز
شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن داشت تا برنامه هاي
درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم.
مهمترين تغيير در كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي بهطور استاندارد
و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش مي شود .در رشته تحصيلي حرفه اي شما ،چهار دسته
شايستگي در نظر گرفته شده است:
 .1شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي تصويربرداري و دستياري صدا
 .2شايستگيهاي غيرفني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
 .3شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
 .4شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان
برنامهريزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را
تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف كتابهاي درسي هر رشته است .اين كتاب اولين كتاب كارگاهي است كه
ويژه رشته توليد برنامة تلويزيوني تأليف شده است شما در طول دورة سه ساله شش كتاب كارگاهي و با شايستگيهاي
متفاوت را آموزش خواهيد ديد .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت در شغل و حرفه براي آينده بسيار ضروري
است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده در اين كتاب را كسب و در فرآيند ارزشيابي به
اثبات رسانيد .كتاب درسي تصويربرداري و صدابرداري برنامههای تلویزیونی شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي
يك يا چند واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشکيل شده است .شما هنرجويان عزيز پس از
يادگيري هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به آن را كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره
در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد و نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12مي باشد.
همچنين عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزاء بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تاليف شده است ،وجود
دارد .يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد
استفاده نماييد .كتاب همراه خود را ميتوانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .ساير اجزاي بسته آموزشي
ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني  www.tvoccd.oerp. irميتوانيد
از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي ،حفاظت از محيط زيست
و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي
و بسته آموزشي ارائه شده است .شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش
ببينيد ،تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري به كار گيريد .رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول
انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب آمده است ،در انجام كارها جدي
بگيريد .اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت سربلندي و
استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثري شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی
در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و نيازهاي متغير
دنياي كار و مشاغل ،برنامه درسي رشته توليد برنامة تلويزيوني طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نيز تأليف گرديد.
كتاب حاضر از مجموعه كتابهاي كارگاهي مي باشد كه براي سال دهم تدوين و تأليف گرديده است.
اين كتاب داراي  5پودمان است كه هر پودمان از يك يا چند واحد يادگيري تشکيل شده است .همچنين ارزشيابي مبتني
بر شايستگي از ويژگي هاي اين كتاب مي باشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده است .هنرآموزان گرامي
مي بايست براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند .نمره قبولي در هر پودمان حداقل
 12مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکيل ميگردد ،كه شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان و ارزشيابي مستمر
براي هريك از پودمانها است.
از ويژگي هاي ديگر اين كتاب ،طراحي فعاليتهاي يادگيري ساخت يافته در ارتباط با شايستگيهاي فني و غيرفني از
جمله مديريت منابع ،اخالق حرفه اي و مباحث زيست محيطي است .اين كتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده
شده براي هنرجويان است كه الزم است از ساير اجزاء بستة آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو ،نرم افزار و فيلم آموزشي
در فرايند يادگيري استفاده شود.كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري ،ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار
مي گيرد.شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری ،روشهای تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر
شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی ،آموزش
ایمنی و بهداشت به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید .فعالیت كتاب ،واحدهای یادگیری و تمرین ها شامل
پودمان هاي ذيل است:
پودمان اول :كاربرد ف ّني دوربين

پودمان دوم :تصويربرداري خارج از استوديو

پودمان سوم :نورپردازي

پودمان چهارم :تصويربرداري استوديويي
پودمان پنجم :دستياري صدا

اميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي اين درس محقق گردد.
دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

ویژه دختران
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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
17
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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.
20
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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
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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
23
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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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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

26
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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
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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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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.
41
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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
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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
46
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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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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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با استفاده از مقوای سفیدرنگ ،وایتباالنس دوربين را در شرایط نوری مختلف مانند نورخورشید ،سایه ،نور
پروژکتور تنگستن و نورهای محيطي تنظيم كنيد.
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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.

59

ویژه دختران

60

پودمان /2تصویربرداری خارج از استودیو

پودمان 2

تصویربرداری خارج از استودیو

تصویربرداری در دنیاي امروز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین حرفهها
در ماندگاری خاطرات و ثبت اتفاقات مختلف در گوشه و کنار جهان
شناخته میشود ،از یک جشن سادة خانوادگی گرفته تا یک مسابقه
فوتبال و یا یک اتفاق مهم بینالمللی ،بهوسیلة دوربین و تصویربرداري
ثبت ميشود و برای همیشه به یادگار خواهد ماند .بخشی از کار
تصویربرداری در مکانهای خارج از استودیو انجام میشود.
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1

واحد یادگیری

مکانیابی تصویربرداری خارج از استودیو
آيا تا به حال پيبردهاید؛
آیا به تعداد مکانهای مختلف در یک فیلم دقت کردهاید؟
واقعی یا ساختگیبودن مکانهای تصویربرداری چقدر برای شما اهمیت دارد؟
بهترین محل تصویربرداری کجاست؟
بر چه اساسی باید آنرا انتخابکرد؟
تصمیم نهایی توسط چه کسی گرفته میشود؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحديادگيري ،آموزش خواهندگرفت که چگونه بر اساس نقشة راه تصویربرداری یا
همان فیلمنامه ،بهترین مکانها را برای تصویربرداری انتخاب کنند.

استاندارد عملكرد
مکانیابی براي تصویربرداری برنامة تلويزيوني خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه
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لوكيشن؛ محل تصويربرداري ()location
به اين تصاوير نگاه كنيد.
هر كدام از اين تصاوير مربوط به صحنههايي از فيلمها يا سريالهاي تلويزيوني است.
آيا ميتوانيد حدس بزنيد تصاویر مربوط به كدام فيلم يا سريال است؟
به نظر شما مالك انتخاب اين محلها براي تصويربرداري چه بودهاست؟
براي مكانيابي تصويربرداري در خارج از استوديو از كجا بايد شروع كرد؟
تصاويري از فيلم ها يا سريالهاي تلويزيوني انتخاب کنید.
بهترين محل براي تصويربرداري كجاست؟
بر چه اساسي بايد آن را انتخاب كرد؟
تصميم نهايي توسط چه كسي گرفته ميشود؟

تصویر -1فيلم سينمايي«فرزند صبح»

تصویر -2فيلم سينمايي

تصویر -3سريال«هزاردستان» ،شهرك غزالي

تصویر -4سريال«خانهسمندون»

تصویر«-5خانه دوست كجاست»

لوكيشن همان محل تصويربرداري است كه صحنههاي فيلم يا سريال در آنجا ضبط ميشود.
لوكيشن ميتواند داخلي يا خارجي باشد.
يكي از مهمترين كارها در پيشتوليد فيلم ،بازبيني و انتخاب لوكيشن است .در شروع بايد ببينيم چه
فيلمنامهاي در دست ماست؟ داستاني يا مستند؟ تاريخي يا امروزي؟ سوررئال يا واقعي؟ در مكانهايداخلي
است يا فضاهاي خارجي؟ آيا بخشهايي از لوكيشن بايد ساخته شود يا موقعيتهاي واقعي بهطور كامل وجود
دارند؟ براي مدير تصويربرداري چه چيزهايي در لوكيشن حائز اهميت است؟
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جستوجو براي محل
جستوجو براي يافتن لوكيشن آغاز ميشود .كارگردان ،تصويربردار ،طراح صحنه و مديرتوليد اولين افرادي
هستند كه اين جستوجو را شروع ميكنند .اولين قدم خواندن دقيق فيلمنامه است .كارگردان بر اساس ذهنيتي
مجسم ميكند .شايد تصويربردار هم در اين مرحله
كه از فيلمنامه دارد ،مكانهاي تصويربرداري را در ذهن خود ّ
بتواند به كارگردان كمك كند .قطعاً در يكجا اين دو ذهنيت به هم گره خواهد خورد .اين نقطة مشترك ،همان
لوكيشن اصلي است.
در اين مرحله كارگردان و مدير تصويربرداري انتخاب بعضي از مكانها را نهايي ميكنند و به اتفاق تصميماتي
ميگيرند كه در پرداخت تصاوير نهايي بسيار مؤثر خواهد بود .بهتر است در اين مرحله ،از لوكيشنهاي مختلف
عكاسي شود.

فعالیت
کارگاهی

به گروههاي  4يا  5نفري تقسيم شوید .بخشهايي از يك فيلمنامة فيلمشده را در اختيار هر گروه قرار دهید.
پس از خواندن آن بخشها ،تصوير ذهني خود را از محلهاي تشريحشده در فيلمنامه طراحي كنید .سپس
فيلم را در كالس نمايش دهيد و لوكيشنهاي آن صحنه را با طراحي هنرجويان مقايسه كنيد .چقدر به
يكديگر شبيه هستند .در مورد آن گفتوگو كنيد.

چه مواردي در انتخاب لوكيشن مناسب اهميت دارد؟
در پروسة فيلمسازي لوكيشن مناسب ،موضوع حساسي است و انتخاب آن نياز به بررسي دقيق و آگاهي كامل
از نيازهاي پروژه دارد .مواردي كه در پيدا كردن لوكيشن بايد به آن توجه داشت ،به شرح ذيل است:
 -1هواشناسي
زمان كار ،در فضاهاي خارجي :بايد مدام هواشناسي را كنترل كنيد .هوا ابري ،آفتابي يا باراني است؟ چه
تمهيداتي بايد بينديشيد كه بدون هدررفتن وقت كار را پيش ببريد؟ براي مثال اگر تمام لوكيشن در شمال
كشور است ،تجهيزات مناسب و خاص براي آن منطقه را درنظربگيريد .با توجه به فضاي فيلمنامه بهترين
شرايط را انتخاب كنيد.
 -2معماري لوكيشن
بر اساس ساختار فيلمنامه و ژانر فيلم ،معماري لوكيشن معنا پيدا ميكند .آيا لوكيشني كه انتخاب كردهايد،
تصوير سينمايي به شما ميدهد؟ آيا بر اساس زمان اتفاقات فيلمنامه ،لوكيشن مورد نظر جوابگو است يا بايد
تغييراتي در آن داده شود؟
64

پودمان /2تصویربرداری خارج از استودیو

تصویر -6لوکیشن فيلم سينمايي«ایثار»

تصویر -7لوکیشن«يك حبه قند»

آيا در يك لوكيشن تاريخي كار ميكنيد يا بايد آن را به طور كامل طراحي و بازسازي كنيد؟
آيا محيط فضاي داخلي ،امكان تطبيق با دورة زماني داستان را دارد؟
اين موضوع مهم ترين بخش در مكانيابي است.
 -3بررسي نماي وايد()wide shot
آيا گرفتن نماي واي ِد مورد نظر كارگردان در
لوكيشنهاي داخلي قابل قبول و امكانپذير است؟
بايد دقت كنيد وقتي از لنزهاي باز استفاده ميكنيد،
همه چيز قابل رؤيت خواهد بود! آيا عنصر شكلسازي
در اين نماي باز وجود ندارد؟ راهحل چيست؟ اين
بررسي بايد در تمام زواياي لوكيشن انجام شود تا در
زمان تصويربرداري محدوديتي به وجود نيايد.

تصویر - 8لوکیشن خانه وثوق در سریال«شهرزاد»

 -4اندازة مناسب فضاي داخلي
آيا ميتوان از تجهيزات تصويربرداري بهخصوص وسايل حركتي حجيم در فضاي داخلي استفاده نمود؟
در لوكيشنهاي كوچك چه نوع تجهيزاتي بايد استفاده كرد؟
آيا براي صدابرداران محدوديتي وجو د ندارد؟
براي مدير تصويربرداري و كارگردان بسيار مهم است كه فضاي كافي براي كار وجود داشته باشد.

تصویر -9لوکیشنفيلم تلویزیونی«نود دقیقه»

تصویر -10لوکیشنفيلم سينمايي«يك حبه قند»
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 -5نور خورشيد
آيا نور خورشيد در هر زماني از روز براي قسمتهاي مختلف لوكيشن مناسب است؟
در فضاي خارجي چگونه ميتوان نور خورشيد را كنترل و از آن به طور صحيح استفاده كرد؟
روشهاي استفاده از نور مستقيم خورشيد يا انعكاس آن در فضاهاي داخلي چگونه است؟
تصويربردار با توجه به زاوية نور خورشيد و زاويه دوربين ،در يك زمانبندي دقيق ،كار تصويربرداري را انجام
ميدهد.

تصویر - 11فيلم سینمایی«روبان قرمز»

 -6نورپردازي
وقتي در لوكيشن داخلي هستيد و همه چيز در اختيار شما است ،بايد درست نورپردازي كنيد.

تصویر -12پشت صحنۀ یک فيلم سینمایی

تصویر -13سریال«شهرزاد»

چگونه ميتوان با نورپردازي معماري لوكيشن را به فضاي فيلمنامه نزديكتر كرد؟
با نورپردازي در شب چگونه ميتوان به اين هدف رسيد؟
در اين مرحله مدير تصويربرداري با طراحي نورپردازي در فضاهاي داخلي و خارجي ،دستور نصب سكوهاي
نورپردازي و نصب ديگر تجهيزات مورد نياز را خواهد داد.
از وظايف گروه نورپردازي ،استفاده از نورهاي موجود در لوكيشن يا نصب نورهاي محيطي ديگر است .در اين
بخش نيز طراح صحنه نقش مهمي دارد.
مدير تصويربرداري با طراحي دقيق نور بايد براساس فیلمنامه ،براي ايجاد فضايي مشابه آنچه طراح فيلم سعي
در بيان آن دارد ،كوشش كند.
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در لوكيشنهاي خارجي نيز گاهي به
نورپردازي نياز است؛ براي كنترل سايهها و
همچنين براي افزايش نور عمومي در صحنه.

تصویر14
فيلم سينمايي«محمد رسول اهلل(ص)»

 -7نكات حقوقي
براي ورود به محل تصويربرداري از چه كسي بايد اجازه گرفت؟
آيا مجوز الزم را كسب كردهايد؟
آيا در ليست اموال ،اشيا يا تابلويي وجود دارد كه نمايش آن نياز به كسب اجازة حقوقي و قانوني داشته باشد؟
الزم به ذكر است اين بخش از كار به عهدة تيم تهيهكننده و مدير توليد است.
-8نياز به جلوههاي ويژه ()Special effect
آيا در لوكيشن مواردي وجود دارد كه در پستوليد نياز به حذف يا اضافه داشته باشد؟ گاهي الزم است با
نصب پردة آبي يا سبز كروماكي ( )Chroma Keyدر لوكيشن و استفاده از جلوه هاي ويژة بصري ،معماري
آن را به ساختار فيلمنامه نزديك كرد .در اين بخش تصويربردار باید با همكاري مسئول جلوههاي ويژه اين
كار را انجام بدهند.

تصویر15

تصویر16

 -9صداهاي اضافي ()Noise
آيا اين امكان وجود دارد كه صداي مزاحم دستگاههايي مانند هيتر و تهوية هوا را خاموش كنيد؟
آيا يخچالها و وسايل خانگي پرصدا قابليت قطع شدن دارند؟
مدرسه ،اتوبان ،زمين بازي ،كارخانه ،ايستگاه قطار ،فرودگاه و  ...در اطراف لوكيشن وجود دارد؟
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 -10اكو()Eco
آيا ميتوانيد ديالوگها را به صورت شفاف ضبط كنيد؟
آيا نيازي به رفع اكو و پژواك صدا وجود دارد؟
با چه ابزار و تجهيزاتي ميتوان لوكيشن را آكوستيك
كرد كه صداي پژواك شنيده نشود؟

تصویر17

 -11تأمين منابع انرژي
اگر در فضاهاي خارجي تصويربرداري ميكنيد ،انرژي برق براي پروژكتورها را ،از كجا تأمين ميكنيد؟
در فضاي داخلي چطور؟
گروه نورپرداز با همراهي متخصصان فني با كسب مجوز الزم ،ميتوانند از برق شهري انرژي مورد نياز را براي
روشن كردن پروژكتورها فراهم كنند .راهحل ديگر ،استفاده از ژنراتور برق است.

تصویر18
فعالیت
کارگاهی

تصویر19

با حضور در چند لوكيشن خارجي و داخلي تمامي موارد ذكرشده در باال را به طور دقيق بررسي كنيد.

از پنج لوكيشن انتخابي خود عكاسي كنيد و بخشي از موارد ذكرشده را در آن توضيح دهيد.

هر هنرجو يك فيلم سينمايي را انتخاب كند و  10لوكيشن اصلي در آن را مشخص كرده و طراحي نمايد.
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ارزشیابی واحد يادگيري مکان یابی تصويربرداري خارج از استوديو
شرح کار:
خواندن فیلمنامه ،بررسی دکوپاژ ،انتخاب لوكيشن بر مبناي متن ،تأمين منابع انرژي ،آماده سازي لوكيشن
استاندارد عملکرد:
مکانیابی براي تصویربرداری برنامۀ تلويزيوني خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه
شاخصها:
مکانیابی تصویربرداری استاندارد با توجه به ویژگیهای موجود در طرح و شرایط فیزیکی محل تصویربرداری خارج از استودیو
براي مثال شیوة استفاده از روشهاي تصویربرداری تک دوربین یا چند دوربین
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه تصویربرداری
زمان 30 :ساعت
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ،نمایاب  ،دوربین عکاسی ،موتور برق ،منبع برق شهري
معیار شایستگی:
مراحل کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

خواندن و بررسی فیلمنامه

2

2

بررسی دکوپاژ

1

3

انتخاب لوكيشن بر مبناي متن

2

4

تأمين منابع انرژي

2

5

آمادهسازي لوكيشن

1

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:

مديريت کار و کیفیت ( ،)N 62-63موارد ایمنی مربوط به شرایط آب و هوایی
مختلف ،مکانهای خاص ،کار در ارتفاع ،کار با برق ،دستکش کار ،کفش راحت،
رعایت اصول بهرهوری ،عدم تخريب محيط زيست در هنگام كار ،روحیۀ کار جمعی

2

*

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

واحد یادگیری

ضبط تصویر خارج از استودیو
آيا تا به حال پيبردهاید؛
برای به کارگیری دوربین در لوکيشنهای خارجی چه مسائلی را باید در نظر گرفت؟
چه تجهیزات ویژهای برای تصویربرداری مورد نیاز است؟
وسایل حرکتی مورد نیاز کداماند؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحد يادگيري ،مهارت استفاده از وسایل حرکتی در تصویربرداری و زیباییشناسی
حرکت و رسیدن به ترکیببندی پویا را فراميگيرند.

استاندارد عملكرد
تصویربرداری یک برنامة کوتاه تلويزيوني در خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه و دكوپاژ آن
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ضبط تصوير خارج از استوديو
پس از انتخاب لوكيشن ،نوبت ضبط تصوير است .تهيه ليست تجهيزات ،آمادهسازي تجهيزات و انتقال آنها
به لوكيشن مهمترين وظيفه گروه تصويربرداري است .مدير تصويربرداري در آخرين جلسات فني به همراه
دستيار اول خود با توجه به گفتوگوهاي نهايي با كارگردان و داشتن ذهنيتي از فيلمنامه؛ ظرفيتها و
قابليتهاي لوكيشن ،تمامي تجهيزات نور و تصوير را به مدير توليد سفارش ميدهد.
فهرست سفارش تجهيزات ميتواند به صورت كلي با جزئيات فني دقيق براي تمام پروژه تهيه شود ،يا اینکه
به صورت جزئيتر بر حسب نياز هر لوكيشن و براي يك يا چندروز اجاره گردد.
براي مثال ،اگر لوكيشن اصلي در يك بيابان باشد ،بايد تمامي تجهيزات را اجاره كرد؛ ولي اگر لوکیشن در
شهر باشد ،ميتوان برخي از تجهيزات را برحسب نياز اجاره كرد.
نمونهاي از اين فهرستها در ذيل آورده شده است.

فهرست تجهيزات نورپردازي و تصويربرداري پروژه .........
تجهيزات دوربين

تجهيزات نورپردازي

تجهيزات حركتي

1

دوربين مدل ....

1

ريل و شاريو

1

چراغ آرك ( 2/5كيلو وات)
2دستگاه

2

متعلقات دوربين .......

2

ميني كرين

2

چراغ آرك ( 575كيلو وات)
2دستگاه

3

لنزهاي مختلف .........

3

كارمانت

3

چراغ آرك ( 2كيلو وات يا
نيرو)  5دستگاه

4

........................

4

........................

4

........................

چه تجهيزات ديگري ميتوان به فهرست باال اضافه كرد؟
فعالیت
کارگاهی

فهرست كاملي از تمامي تجهيزات تصويربرداري شامل :دوربين و متعلقات آن ،وسايل نورپردازي و حركتي
را با ذكر جزئيات و موارد فني آن تهيه كنيد.
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همانطور كه قب ً
ال اشاره شد ،گروه تصويربرداري بعد از بررسي تجهيزات ،آنها را با سينهموبيل ()Cinemobile
به لوكيشن منتقل ميكنند .نورپردازي و كنترل نور صحنه در فضاهاي داخلي اولين مرحله قبل از شروع
تصويربرداري است كه در فصلهاي بعدي به آن اشاره خواهيم كرد.
در اين بخش با مقولة حركت و تجهيزات حركتي بيشتر آشنا ميشويد.

حركت
يك تصوير متحرك نسبت به يك تصوير ثابت چه تمايزهايي دارد؟ كدام تأثيرگذارتر است؟ آيا تصويربرداري
بدون حركت معناي واقعي خود را خواهد داشت؟ به پيرامون خود دقت كنيد .منشأ بسياري از حركات دوربين
در سينما از زندگي روزمرة ما سرچشمه ميگيرد .واكنشهاي انسان در موقعيتهاي خاص به شكل حركات
و رفتار مشخص ظاهر ميشود .انسان كنجكاو به اطرافش نگاه ميكند .اگر چيزي در باالي يك ساختمان نظر
او را جلب كند به طرف باال نگاه خواهد كرد .اگر كنجكاوي او در مورد موضوعي مشخص باشد ،به آن نزديك
ميشود و اگر از موقعيتي احساس خطر يا ترس كند از آن دور ميشود.
بنابراين تعجبآور نخواهد بود اگر تصور كنيم پارهاي از حركات دوربين ،واكنشهاي مربوط به آن حركت را
در بيننده ايجاد ميكند و موجب بروز احساساتي خاص در مورد آنچه بر پرده ميبيند ،خواهد شد.البته قطعاً
براي بيننده سؤاالتي پيش خواهد آمد؛ از جمله اينکه دليل انجام حركت چه بوده است؟ آيا حركت صرفاً به
خاطر حركت دادن دوربين انجام شده است؟ آيا بعد از پايان حركت ،بيننده به اطالعات جديدي دست پيدا
كرده است؟ و اينكه آيا ما توانستهايم نقطه نگاه بيننده را به وسيله حركت دوربين تغيير دهيم؟ در يك كالم
انگيزه حركت چه بوده است؟ چه داليل ديگري براي حركت دوربين به نظرتان ميرسد؟ دقت كنيد كه هر
حركتي بايد به قصد معيني شروع شود و در پايان به قصد معيني تمام گردد .سه نقطه شروع ،وسط و پايان
حركت بسيار مهم است.
کارگروهی

جستجو كنيد چه عواملي بر شارپنس تصوير تأثير دارند.

انواع حركت در تصوير
تصور كنيد شخصي وارد يك اتاق ميشود ،سراغ كشوي ميز ميرود و شيئي را از آن بيرون ميآورد.
تصویر20
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براي به تصوير كشيدن اين صحنه در يك نما ،ميتوان به چند روش عمل كرد:
 2حركت دوربين از روي دري كه نيمه     باز است و
 1در يك نماي باز در حالي كه دوربين ثابت است ،چرخش تا كنار ميز و همراه شدن با شخص در حالي كه
دوربين در جاي خود ثابت است.
شخص از جلوي در تا كنار ميز حركت كند.

تصویر 21

تصویر 22

 3حركت دوربين از جلوي در ،همراه با شخص و
چرخش دوربين تا كنار ميز ،در حالي كه دوربين
جاي خود را تغيير ميدهد.

تصویر 23

در روش اول ،دوربين فقط ناظر صحنه است و اين بازيگر است كه صحنه را پيش ميبرد .در روش دوم ،فقط با حركت
افقي دوربين در حالت ثابت ،صحنه نشان داده ميشود و در روش سوم ،دوربين و سوژه در حركتي همزمان با هم
يدهند .در هر كدام از اين روشها تأثير صحنه بر بيننده كامال ً متفاوت خواهد بود.
صحنه را نشان م 
فعالیت
کارگاهی

روشهاي مختلف در تمرين را تصويربرداري و با يكديگر مقايسه كنيد .تأثير كدام روش بر بيننده بيشتر
است .در مورد آن با یکدیگر گفتوگو كنيد.
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انواع حركات دوربين
حركات دوربين با توجه به اينكه با چه وسيلهاي انجام شود ،به انواع مختلفي تقسيم ميشود كه هر كدام
كاربرد ويژهاي در فيلمسازي و برنامهسازي دارند .در اين بخش با حركات دوربين ،ابزارهاي مورد نياز براي
انجام آن حركت و همچنين چگونگي انجام آن آشنا ميشويم.

حركات دوربين حول محور ثابت
حركات افقي ()Pan

حركت دوربين روي محور ثابت ،از چپ به راست ( ) Pan Right
و از راست به چپ (  ) Pan Leftاست .براي انجام اين حركت ،يك
سهپايه مناسب با كلگي روان ضروري است .حركت پَن يا به همراه
سوژه يا بدون سوژه انجام ميشود .براي معرفي فضاي صحنه انجام
حركتي يكنواخت و بدون ريپ ،سرعت مناسب در حركت با توجه
به سرعت حركت سوژه ،حفظ تركيببندي در طول حركت و شروع
و ايست بدون خطا ،از مهمترين نكات در انجام حركت پن است.

تصویر 24

حركت عمودي ()Tilt
حركت دوربين روي محور ثابت ،از چپ به راست ( )Pan Rightو
از راست به چپ ( )Pan Leftاست.
حركت دوربين روي محور ثابت ،از باال به پايين ()Tilt Down
و از پايين به باال ( )Tilt Upاست .در اين حركت ،سه ارتفاع
دوربين ،يعني زاوية باال به پايين ( ،)High Angleزاوية روبهروي
سوژه ( ) Eye Levelو زاوية پايين به باال (  ) Low Angleنشان
داده ميشود .در حركت عمودي نيز يكنواختي حركت دوربين،
سرعت مناسب ،حفظ تركيببندي در حركت و شروع و ايست
خوب بسيار با اهميت است.
فعالیت
کارگاهی

گفتوگو

74

تصویر 25

حركات پن و تيلت را با دقت و با لنزهاي باز و بسته تمرين كنيد.

اين دو حركت در تصويربرداري چه كاربرد و تأثيرات هنري دارد؟ با نمايش فيلم و بررسي اين حركات در
مورد آن با يكديگر بحث و گفتوگو كنيد.
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حركات دوربين روی ریل

حركات عرضی ()Tract

در اين حركت دوربين روي ريل صاف و به موازات سوژه از چپ به
راست يا از راست به چپ و به صورت عرضي حركت ميكند .براي
انجام اين حركت نياز به تجهيزات حركتي شامل ريل ،شاريو يا پنتر
است .چيدن ريل و تراز كردن آن در سطوح هموار يا ناهموار با
ابزارهايي نظير تراز ،گوه ،تخته پدالين و چپگرد در صحنه يكي از
تخصصيترين كارهاي گروه تصويربرداري در اين مرحله است.

تصویر 27

تصویر 28

تصویر 26

تصویر 29

حركت تراك توسط يكي از دستياران گروه تصويربرداري به نام
ت ِراولمن انجام ميشود .انجام حركتي يكنواخت و هماهنگ با
سرعت حركت سوژه با شروع و ايستي قابل قبول ،از مشخصات اين
حركت است .به اين حركت اصطالحاً تراولينگ ( )Travelingنيز
ميگويند.

حركت قوسي ()Arc

تصویر 30

آرك حركت دوربين روي ريل ِخم يا قوسدار است كه به صورت نيمدايرة داخل يا خارج و يا دايرة كامل ،داخل
و خارج انجام ميشود .دوربين با مركز توجه قرار دادن سوژه دور آن ميچرخد .در شرايط خاص و سطوح كام ً
ال
هموار ميتوان حركات ،تراك ،دالي و آرك را به وسيلة پنتر يا چرخ الستيكي انجام داد.

تصویر 31

تصویر 32
75

ویژه دختران

فعالیت
کارگاهی

بعد از چيدن و تراز كردن ريل ،حركات مختلف روي آن را با كمك همكالسيهاي خود انجام دهيد و
تصويربرداري كنيد.

تمام حركات فوق را به وسيله پنتر الستيكي انجام دهيد و تصويربرداري كنيد.
تحقيق كنيد چه تفاوتها و شباهتهايي بين حركت اپتيكي زوم و حركت مكانيكي دالي وجود دارد؟

تصویر 33

حركت آزاد دوربين ()Crain
كرين به هر نوع تكيهگاه دوربين گفته ميشود كه داراي بازويي بلند با قابليت چرخش آزاد به تمام جهات و
همچنين باال يا پايين رفتن باشد .در اين حالت دوربين قادر است تمام حركات را انجام دهد .در حركت كرين،
تركيببندي مدام در حال تغيير است و بايد دقت داشت كه هيچگاه از اهميت سوژة اصلي كاسته نشود.

تصویر -34جرثقیل
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كار با كـرين ممكن است فـوقالعاده
خطرآفرين باشد .با متعادل نگهداشتن
كرين توسط وزنههاي تعادل ،برخورد
نكردن با لوازم صحنه ( )Accessorو
ديوارهاي لوكيشن داخلي ،مواظبت از
سيمهاي فشار قوي در فضاهاي خارجي
و هماهنگي كامل گروه كرين با يكديگر
ميتوان يك حركت كرين خوب را
تجربه كرد.

تصویر36

امروزه با پيشرفت تكنولوژي و طراحي و ساخت ابزارهاي جديد ،انجام حركات روي ريل و كرين بسيار سادهتر
شده است .ابزارهايي مانند اساليدر( ،)Slaiderكرينهاي كنترلي و پروجيف (  ) Projifبا اين هدف ساخته شدهاند.

تصویر -38اسالیدر

تصویر -37پروجیف
فعالیت
کارگاهی

تصویر39

مراحل نصب پروجيف را انجام دهيد و سپس با آن حركات بازويي دوربين را تمرين كنيد.
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حركت عمودي دوربين روي پايه (پدستال)
در اين حركت دوربين همچنان كه ثابت است ،با سهپاية مخصوص پدستال در راستاي عمودي ،باال و پايين
ميرود .بهدليل استفاده از سهپايه پدستال در استوديوها از اين حركت در برنامههاي تلويزيوني زياد استفاده
ميشود.

حركت دوربين روي دست
حركت دوربين روي دست زماني است كه تصويربردار ،دوربين را در دست بگيرد؛ اغلب روي شانه و گاهي در
شرايطي ديگر مانند زير بغل يا نزديك زانو (حالت زنبيلي) .در حركت روي دست ،حسي از تحرك و نزديكي
تماشاگر با صحنه ايجاد ميشود كه در روشهاي ديگر وجود ندارد.

تصویر40

تصویر41

تصویر42

تصویر43

استفاده از ابزارهايي چون استديكم ( ،)Study camرونين ( )Roninو شـولدر
( )shoulderدر حركات روي دست كاربرد ويژهاي دارد.
همچنين در بعضي از دوربينها شاخصي به نام استديشات ( )Study shotوجود
دارد و براي كنترل حركات اضافي ،به تصويربردار در حركت روي دست كمك
ميكند .بهتر است براي تصويربرداري روي دست از لنز وايد استفاده كنيد تا
معايبي كه احتماالً در حركت وجود دارد ،كمتر به چشم بيايد.
فعالیت
کارگاهی
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تصویر45

شيوههاي تصويربرداري روي دست را در لنزهاي بسته و باز (تله و وايد) تمرين كنيد.
با استفاده از وسايل حركتي ،حركت روي دست را تمرين كنيد.
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حركت دوربين در نماهاي هوايي )(Heli Shot
اين حركت ممكن است به وسيلة هليكوپتر و هواپيما انجام شود يا بهوسيلة بالن و پرندههاي كنترلي .به هر
جهت دوربين در فضايي معلق بين زمين و آسمان در حركت است .معرفي چشماندازهاي طبيعت و يا تعقيب
سوژههاي متحرك مثل خودرو در جاده و يا قطار با اين حركت بسيار چشمنواز خواهدبود.

تصویر 46

تصویر 48

تصویر 47

در مواقعي كه امكان استفاده از پرندههاي كنترلي نباشد ،با استفاده از دوربين كابلي ميتوان تصاوير
فوقالعادهاي ضبط كرد .اين امكان بيشتر در ورزشگاهها استفاده ميشود.

حركت دوربين براي نماهاي خودرو
با تجهيزاتي بسيار ساده تا پيشرفته ميتوان دوربين را در جاهاي مختلف خودرو نصب كرد و تصاويري زيبا با
زاويهاي خاص تصويربرداري کرد .اين تجهيزات كارمانت ( )Carmantنام دارد.
نصب اين وسيله يكي از كارهاي تخصصي گروه تصويربرداري است و بايد هنگام استفاده از آن به امنيت
دوربين ،تصويربردار و تجهيزات نورپردازي دقت فراوان كرد.

تصویر 50

تصویر 49

تصویر 51
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قواعد تركيببندي()Composition
به اين تصاوير نگاه كنيد.

تصویر52

تصویر53

تصویر 54

تصویر55

تصویر 56

تصویر 57

كدام يك از اين تصاوير شما را به تفكر و تخيل وا ميدارد؟
كدام يك هيچ تأثيري بر شما نميگذارد؟
چه شاخصههايي در اين تصاوير شما را براي رسيدن به جواب سؤاالت كمك ميكند؟
کارگروهی

در مورد تصاوير باال به بحث و گفتوگو بپردازيد.

در اولين نگاه به يك تصوير ميتوان فهميد كه آن عكس چقدر هوشمندانه و خالقانه برداشت شده است.
گرچه بخشي از درك انسان از تصاوير به دريافت ذهني و احساسي او برميگردد ،ولي قطعاً با رعايت قوانيني
در تركيببنديِ عكاسي يا تصويربرداري ميتوان آن دريافت را كاملتر كرد و تأثير بيشتري بر بيننده گذاشت.
براي تمام مردم ،ديدن به يك شكل اتفاق ميافتد ،ولي درك كردن ،ممكن است در افراد گوناگون متفاوت
باشد .يك تصويربردار بايد تصويري بگيرد كه سواي ديده شدن ،قدرت درك و تفكر را در بيننده باال ببرد و
ذهن او را درگير كند.
کارگروهی

80

چه راههايي براي درك دقيق يك تصوير و ايجاد تفكر در مخاطب پيشنهاد ميكنيد؟ در مورد آن در كالس
به بحث و گفتوگو بپردازيد.
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تركيب بندي
ايجاد توازن و هماهنگي بين عوامل تجسمي موجود در صحنه مانند حركت ،نور ،سايه ،رنگ ،خطوط ،بافت و
سطوح ،براي درك سادهتر محتوا و مفهوم صحنه توسط بيننده را تركيببندي میگويند.
هدف از تركيببندي ،ايجاد انگيزه براي حركت جستوجوگر چشم است .تصويربردار با همفكري كارگردان
ميتواند راههاي بسياري را براي رسیدن به ترکیب بندی مناسب تجربه كند.
انواع خطوط شامل افقي ،عمودي ،مورب ،شكسته ،منحني و انواع فرمها شامل فرم مثلث ،دايره ،مربع،
مستطيل ،انشعابي و همچنين فرمهاي آزاد از مهم ترين عوامل براي ايجاد يك تركيب  بندي مناسب است.
در سينما و تلويزيون برخالف عكس و عكاسي ،تصوير در مدت زمان بسيار كمي بر صفحة تلويزيون يا پردة
سينماست و تماشاگر مهلت ندارد كل تصوير را در يك لحظه دريافت كند .با تركيب بندي مؤثر در تصوير
ميتوان چشم بيننده را به طرف مهمترين بخش تصوير هدايت كرد.
او ميتواند با استفاده از حركات دوربين ،زاوية ديد را عوض كند و پسزمينة ديگري را در قاب ،تصويربرداري
كند يا قادر است ارتفاع دوربين را كم يا زياد نمايد و تركيب بهتري را خلق كند .يا به وسيلة نورپردازي و ايجاد
سايهروشن در تصوير اين كار را انجام دهد .نتيجه بايد اين باشد كه تمام اجزاي صحنه ،توجه تماشاگر را به
مهمترين بخش موضوع هدايت كند.
کارگروهی

فعالیت
کارگاهی

با نمايش يك فيلم در كالس ،در مورد نماها و عوامل هدايت چشم به موضوع اصلي به بحث و گفتوگو
بپردازيد.

 -1با استفاده از خطوط و فرمها در اطراف خود تصاويري را با دوربين ثبت كنيد و در كالس در مورد آن
به بحث و گفتوگو بپردازيد.
 -2نماهايي از يك فيلم سينمايي را انتخاب نماييد و به كارگيري خط و فرم را در آن تحليل كنيد.

قواعد مهم در تركيببندي
به جز انواع خطوط و فرمها كه در كتاب همراه هنرجو،
به آن اشاره شده است؛ قواعد ديگري در تركيببندي
ميتواند تصويربردار را در ايجاد مركز توجه به تصوير
كمك كند.
مهمترين اين قواعد عبارت اند از:
 .1نقاط طاليي :بهترين جاي قرار گرفتن موضوع اصلي
در تصوير.

تصویر58
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 .2حركت :تغيير نگاه بيننده از يك موضوع به موضوع
ديگر .خاصيت تركيببندي پويا قابليت انتقال انرژي
از يك نما به نماي ديگر است و حركت مهم ترين
عامل براي اين انتقال و ايجاد وزن تصويري است.
 .3نورپردازي :عاملي براي ايجاد عمق ،بُعد و بافت
در تصوير و پردازش آن.
 .4كنتراست :هماهنگي سايه و نور در كنار هم و
جدا شدن مركز توجه از پسزمينه .وقتي يك موضوع
به لحاظ كنتراست از پسزمينه جدا شود ،در برابر
تمام عوامل بصري كه از پسزمينه جدا نشدهاند ،وزن
بيشتري دارد.
 .5رنگ :ايجاد مفهوم و عمق در تصوير با دامنة
بينهايت رنگها .رنگهاي گرم و روشن مثل زرد
جهنده و روبه جلو حركت مي كنند و رنگ آبي خودش
را به عقب ميكشد و ايجاد عمق مي كند.

تصویر59

تصویر60

 .6زاوية دوربين :ايجاد توهـم در بيننده با تصويربرداري
از زاويه باال يا پايين.
 .7عمق تصوير :كم يا زياد بودن عمق تصوير و ايجاد
درك جديد از نما با اليههاي مختلف تصوير.

تصویر -61فیلم سینمایی «  ارباب حلقهها»

تصویر - 62فیلم سینمایی «پرستاران»
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پژوهش

فعالیت
کارگاهی

تحقیق کنید نقاط طالیی ،حرکت ،نورپردازی ،کنتراست ،رنگ ،زاویۀ دوربین و عمق تصویر چه تأثيري در درك
بيننده از مفهوم تصوير خواهد داشت.

از صحنههايي تصويربرداري كنيدكه قواعد باال در آنها رعايت شده است؛ سپس درباره آن گفتوگو كنيد.

چند سكانس از يك فيلم را انتخاب نماييد و قواعد تركيببندي را در آن تشريح كنيد؛ سپس در مورد آن در
كالس به بحث و گفتوگو بپردازيد.

اندازه نما
اندازة نما يكي از مهمترين ويژگيهاي تصوير است .داليل زيادي براي ثبت تصوير با اندازة نماهاي متفاوت
وجود دارد .انسانها تنها افرادي هستند كه با وجود تفاوتهايي در شكل ظاهر ،ابعاد و شكل اندام به دليل
داشتن قالبي مشابه در چهره و بدن ،قابليت تعريف دقيق براي اندازه نماهاي معين و استاندارد را دارند.
هر چند نام و تعريف اندازه نماها در كشورها و فرهنگهاي فيلمسازي متفاوت است ،اما تقريباً ميتوان آنها
را به ترتيب زير معرفي كرد.

تصویر -64نماي فوق العاده بستهCU

تصویر -65نماي بسيار بستهB.CU

تصویر -66نماي كامل چهرهV.CU

تصویر -67نماي بستهE.CU

تصویر -68نماي نیمه بستهM.CU

تصویر -69نماي متوسطMS
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تصویر -70نماي زانوK.S

تصویر -71نماي تمام قدF.S

تصویر -73نماي بازL.S

تصویر -72نماي باز متوسطML.S

تصویر -74نماي فوق العاده بازE.LS

تصاوير با اندازههاي متفاوت ،تأثيرات مختلفي نيز بر ذهن بيننده ميگذارد.
فعالیت
کارگاهی

با نمايش فيلم ،تفاوت تأثير اندازههاي مختلف نما بر بيننده را بررسي كنيد و به بحث و گفتوگو با يكديگر
بپردازيد.

براي سوژههايی از غير انسان ،سه اندازه نماي كلي قابل تنظيم و انتخاب است ،زيرا چنين سوژههايي تشابهي
در شكل ندارند تا بتوان قالب مشخصي براي انواع انداز ه نماهاي آنها تعريف كرد .اين سه اندازه نما عبارتاند از:
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تصویر  -76نمای فوق العاده باز

تصویر  -77نماي بسته جزئيات

تصویر  - 78نماي باز متوسط
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فضاي باالي سر ()Head Room
فاصلة بين سر بازيگر و باالي كادر را هدروم ميگويند .در نماهايي كه بازيگر بلند ميشود يا مينشيند ،حفظ فضاي
باالي سر بسيار مهم است .سر بازيگر هرگز نبايد به قسمت باالي قاب و چانة او به قسمت پايين قاب چسبیده باشد،

مگر در نماهاي بسيار نزديك (.)V.CU

تصویر  - 79هد روم صحيح V.CU

تصویر - 80هد روم صحيحCU

تصویر  - 81هد روم کمCU

تصویر  - 82هد روم زیادCU

فضاي نگاه ()Look Room
فاصلة بين چشم بازيگر و جهت نگاه او تا لبة كادر را فضاي نگاه ميگويند .براي حفظ فضاي نگاه كافي است
بازيگر را از وسط قاب كمي در خالف جهت نگاه او قاببندي كرد كه هم تركيب زيباتري داشته باشيم و هم
فضاي نگاه او تأمين شود .اگر بازيگر در حال حركت باشد يا به سمت باال يا پايين نگاه كند ،بايد فضاي نگاه را
كنترل نماييم .البته شايد مواردي هم براي حذف فضاي نگاه وجود داشته باشد .به نظر شما اين موارد چيست؟

تصویر  -83صحيح L.R
فعالیت
کارگاهی

تصویر  -84غلطL.R

با دوربين از سوژهاي در حال حركت افقي ،نشستن و برخاستن تصويربرداري كنيد و سعي نماييد فضاي
باالي سر و فضاي نگاه او را حفظ كنيد.
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ارزشیابی واحد يادگيري ضبط تصوير خارج از استوديو
شرح کار:
تهيه تجهيزات ،آماده سازي تجهيزات ،تعیین زاویه دوربین و اندازه نما و ترکیب بندی تصویر و تصويربرداري ،جمع آوري وسايل
و كنترل تجهيزات ،ضبط تصویر خارج از استودیو
استاندارد عملکرد:
تصویربرداری یک برنامة کوتاه تلويزيوني در خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه و دكوپاژ آن
شاخصها:
 -1ضبط تصویر مناسب از نظر ارتفاع دوربین ،اندازه نما ،لنزها با توجه به دکوپاژ مربوط و شرایط تصویربرداری
 -2انتخاب ترکیببندی مرتبط با نما (با توجه به داستان و طرح) از نظر مکان جایگیری شخصیتها ،فضای باالی سر ،ارتباط
شخصیتها با یکدیگر و غيره
 -3حرکت یکدست و بدون وقفه و همتراز با سطح دوربین بر روی وسایل حرکتی و با سهپایه
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :فضاي آزاد
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ ،انواع دوربین ،انواع منابع تغذیه ،انواع لنزها ،انواع سهپایه ،انواع تراولینگ ،انواع کرین ،انواع فیلتر
دوربین ،رفلكتورها ،ديفيوزرها
معیار شایستگی:
ردیف
1

2

3
4

5

مراحل کار

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو
2

تهيه تجهيزات
آمادهسازي تجهيزات
تعیین زاویه دوربین ،اندازه نما و ترکیببندی تصویر
ضبط تصویر خارج از استودیو
جمعآوري وسايل و كنترل تجهيزات

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
مدیریت کار و کیفیت ( ،)N 62-63رعایت نکات ایمنی مربوط به استفاده از جریان
برق ،ارتفاع ،شرایط آب و هوایی مختلف ،لباس کار مناسب ،کفش مناسب ،دقت در
نصب تجهيزات نور ،دوربين و حركت ،دقت در حمل تجهيزات ،حفظ محيط زيست
گياهي در زمان به كارگيري تجهيزات حركتي و نوري ،آلوده نکردن محیط زیست
با مواد مصرفی همچون باتریها و  ،...روحیة کار جمعی

2

2

2
1

2

میانگین نمرات

*

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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پودمان3

نورپردازی

نورپردازی همیشه با تصویربرداری همراه بوده است .در اغلب موارد ،مدیر
تصویربرداری هم مدیریت تصویر و هم مدیریت نور را برعهده دارد .در
برنامههای تلویزیونی نورپرداز و تصویربردار هرکدام جدای از یکدیگر وظیفه
خود را انجام میدهند .نورپردازی دنیای پیچیدهاي از هنر ،خالقیت و
تکنیک است.
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1

واحد یادگیری

انتخاب تجهیزات و طراحی فنی نور
آيا تا به حال پيبردهاید؛
به نظر شما آیا همیشه باید نورپردازی کرد؟
نورپردازی خوب و بد چگونه از یکدیگر تشخیص داده میشود؟
نورپرداز چگونه هنر تصویربردار را کامل میکند؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحد يادگيري ،كاربرد و مهارت تجهیزات متنوع نورپردازی را کسب می کنند؛ و
بهکارگیری آنها را در طراحی فنی نور و شیوههای طراحی نور در استودیو و خارج از استودیو فرا ميگيرند.

استاندارد عملكرد
انتخاب تجهیزات و تهیة نقشة نورپردازی و استفاده از آن در یک برنامۀ کوتاه تلویزیونی بر اساس طرح
برنامه
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چرا نورپردازی میکنیم؟
به این تصاویر نگاه کنید .نور این تصاویر از نظر شما قابل قبول است؟
تصویر1

تصویر3

تصویر2

در تمام فضاهای داخلی مثل مغازه ،اتاق و راهروها حتماً تعدادی چراغ از دیوار یا سقف ها آویزان است .هنگام
شب تیرهاي چراغ برق ،چرا غ مغازهها و خودروها همه جا را نورافشانی ميكنند .در یک استودیوی تلویزیونی
هم میتوان با روشن کردن چند چراغ بهخوبی همه چیز را روشن کرد .در مجموع با بهرهگیری از نور موجود
در صحنه ( )Available Lightو کنترل صحیح و تلطیف آن میتوان از نورپردازی چشمپوشی کرد .پس
ضرورت انجام نورپردازی چیست؟ آن هم با تعداد زیادی از انواع چراغ و بهکارگیری ملزومات دیگر .از طرفی
چون دوربینهای تصویربرداری نیز از حساسیت باالتری نسبت به قبل برخوردار شدهاند ،دیگر ظاهرا ً دلیلی
برای این امر وجود ندارد .ولی تمام قصة نورپردازی این نیست!
نور پدیدهای است که از جانب ما به طور طبیعی و بدیهی پذیرفته میشود ،اما به محض شروع و مطالعه ،با
ماهیت ،جلوههای نور و خصوصیات هیجانانگیز آن آشنا میشویم؛ درمییابیم که نور چگونه شکار میکند،
پنهان میدارد ،غلو میکند ،تعبیر ما را مختوش میکند و ما را به اشتباه میاندازد ،توجه ما را با نمایش
جلوهای به خود جلب میکند ،دلبستگی ما را به سویی میکشد ،حالتی خاص در ما میآفریند ،زمانی خاص را
القا میکند و ...تصویرسازی چه با نور طبیعی و چه با نورپردازی انعطافپذیر استودیویی ،هر دو از یک سلسله
اصول پیروی میکنند .تمام اینها میتواند برهان قاطع برای انجام نورپردازی باشد.
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کارگروهی

در مورد نور تصاویر صفحه قبل و مطالب آن بحث و گفتوگو کنيد.

داليل فنی و هنری نورپردازی
براي نورپردازي داليل زيادي وجود دارد .آشنايي با اين داليل به نورپرداز كمك ميكند كه بهترين شيوه
نورپردازي را به كار ببرد .يك تصوير خوب مرهون نورپردازي خوب است.
دالیل فنّی

 .1نورپردازی به منظور تحقق نوردهی ( )Exposureمناسب :اولین دلیل برای نورپردازی ،روشن ساختن
صحنه و ایجاد نور الزم برای تحقق نوردهی در سطوح حساس به نور در دوربین تصویربرداری است.
 .2نورپردازی برای رسیدن به دیافراگم قابل قبول :گرچه با حداقل نور میتوان به بازترین دیافراگم
برای تصویربرداری رسید ،ولی در بسیاری از صحنهها نیاز است که از نورهای بیشتری هم استفاده شود و به
دیافراگمهای میانگین ( )Optimumرسید تا از بسیاری از خطاهای احتمالی جلوگیری شود.
 .3کنترل عمق میدان تصویر :با نورپردازی و افزایش شدت نور در صحنه و رسیدن به دیافراگمهای بستهتر
میتوان به عمق میدانهای زیادتری در تصویر دست پیدا کرد ،که هم خطای فوکوسکشی را به حداقل
میرساند و هم اطالعات تصویری بیشتری را در اختیار بیننده میگذارد.
 .4یکدست کردن بازسازی رنگ در سراسر صحنه :در استفاده از نور موجود در محیط این احتمال
وجود دارد که بخشهای مختلف یک صحنه با منابع نوری با دمای رنگ متفاوت روشن شده باشد و در نتیجه
بازسازی رنگ در سراسر تصویر یکدست صورت نگیرد.
فعالیت
کارگاهی

با تصویربرداری در شرایط نور موجود در محیطهای داخلی مثل کالس و راهرو که کمتر به نور خارجی
دسترسی دارد یا کام ً
ال با چراغهای سقفی روشن شدهاست ،موارد باال را تجربه کنید.

داليل هنری

 .1جلب توجه :رایجترین شیوه برای جلب
توجه در صحنه استفاده از نور لکهای است.
موضوع خاصی را بهوضوح نشان میدهیم و
بقیه را در تاریکی یا نیمهتاریکی قرار میدهیم.
بدین صورت موضوع اصلی جلوهگری بیشتری
خواهد داشت و تماشاگر بر روی آن متمرکز
خواهد شد.
تصویر4
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 .2تعیین حجم و وسعت محیط :وقتی نور محیط موضوعی را روشن میکند ،ناگزیر تغییر اندازه ،فاصله و
حجم را نیز تعیین میکند .برای شناخت توان نور و تحریف متغیرهای فیزیکی در محیط ،کافی است به یاد
آوریم که اتاقی با سایهروشن نسبت به همان اتاق با دیوارهای تیره چقدر وسیعتر بهنظر مي رسد.

تصویر5

تصویر6

 .3هویتبخشی به موضوع :وقتی نوری پراکنده و یکدست صحنه را روشن میکند ،هویت عناصر موجود
در صحنه بر اساس ویژگیهای ظاهری آن کام ً
ال آشکار نخواهد شد .از طریق نورپردازی و کنترل نورها در
صحنه میتوان شادی ،مرموز بودن ،عصبانیت ،خشن بودن و یا لطیف بودن را خلق کرد.
 .4فضاسازی :نورپردازی در کنار طراحی صحنه ،دکور ،لباس و همچنین ترکیببندی میتواند به کارگردان
و تصویربردار در رسیدن به فضای حسی مثل :هیجان و غم ،شادی ،قدیمی بودن ،خیالی یا کودکانه بودن
کمک کند.

تصویر7

تصویر9

تصویر8

 .5برجسته نمایی و کنتراست :دوربین ،تصویری
کبُعدی از اشیا ارائه میدهد ،لذا با نورپردازی و ایجاد
ت 
سایهروشن در بافت اشیا میتوان تصویری س هبُعدی از آنها
خلق کرد.
همچنین با ایجاد اختالف بین روشنایی و تیرگی
(کنتراست) میتوان به صحنه ویژگی خاصی بخشید.
تصویر 10
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ش و روشن شدن تدریجی نور ( ، )Fade in( ,)Fade outتبدیل نور در صحنه از
 .6داستانپردازی با نور :خامو 
رنگ و فضایی خاص به رنگ و فضایی متفاوت ،استفاده از نورهای لیزری یا فالش برای خلق بخشی از داستان
از دیگر کارکردهای هنری نور است.

تصویر11
فعالیت
کارگاهی

تصویر12

شما چه کارکردهای هنری دیگری برای نور تصور میکنید؟ در کالس به بحث و گفت و گو بپردازید.

کارگروهی

با نمایش چند فیلم در کالس داليل فنی و هنری نور را بررسی نماييد و با یکدیگر بحث و گفتوگو کنید.

ويژگيهاي اصلی نورپردازی
نور با کوچکترین تغییر در جنس ،جهت ،رنگ و شدت آن ،هویت تازهای مییابد مهمترین ويژگيهاي نور
عبارت اند از:
کیفیت نور
کیفیت نور بیش از هر چیز به ماهیت منبع آن مربوط میشود .بین نور سخت سایهساز و نور نرم پراکندة
بدون سایه آمیزههای بیکران وجود دارد.
نور سخت :این نور قدرتمند و قاطع است و سایههای
قوی و مشخصی ایجاد میکند و همچنین خطوط
خارجی و بافت سطح را آشکار میسازد؛ کام ً
ال جهتدار
است و میتوان آن را محصور کرد .عملکرد این نور،
خواه از خورشید سرچشمه گرفته باشد و خواه از چراغ
لکهای استودیو ،به هنگام نورپردازی صحنه یکسان
تصویر13
است.
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تصویر14

تصویر15

نور نرم :در مقابل نور سخت ،نور نرم قرار دارد .روشنایی پراکندة بدون سایه که ممکن است هم از آسمان تیرة
ابرآلود حاصل شود ،و هم از یک حباب فلورسنت سقفی و یا از منبع نور سختی که به وسیلة مواد پخشکننده
نور (دیفیوزرها  )Diffuserپوشیده شده باشد .پخش شدن نور نرم در جهات ناخواسته امری مشکل است.

تصویر16

تصویر17

تصویر18
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جهت نور
جهت نوری که به موضوع میتابد ،بیشتر به نقطة دید ناظر مربوط میشود .هر چقدر نور به محور عمودي
عدسی دوربین نزدیکتر باشد ،موضوع كم عمقتر میشود .برجستهنمایی و بافت سطح اشیا نیز در این جهت
کام ً
ال از بین میرود .حال اگر نور از همان زاویة روبهرو بتابد و دوربین را  90درجه به چپ یا راست تغییر
دهیم ،جلوهای دیگر از نور ظاهر میشود.
در کل اگر نقطة دید ثابت باشد ،نمايش موضوع با تغییر جهت نور عوض میشود .نور با تغییر زاویة کوچکی
در امتداد سطح از باال ،پایین و طرفین میتواند جلوة جدیدی را خلق کند.
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تصویر20

تصویر21

تصویر22
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شدت نور
مقدار نور الزم برای روشن کردن متناسب یک موضوع ،یک تصمیم فنی و هنری است .همانطور که گفته شد،
در بخش فنی ،رسیدن به دیافراگم قابل قبول مد نظر است .در بخش هنری با اختالف شدت نور در چراغهای
مختلف در یک صحنه و ایجاد سایهروشنهای متناسب میتوان فضای ویژهای را خلق کرد .جایی که بیشترین
نور را دارد ،جلوهگری بیشتری خواهد داشت و جایی که تاریک یا نیمهتاریک است ،توهم برانگیز خواهد بود.
نورپردازی با اختالف شدت در منابع نوری در بسیاری از صحنهها به هویت بخشیدن داستان و شخصیتها
کمک خواهد کرد .نورپردازی مایه روشن ( )High Keyو مایه تاریک ( )Low Keyنتیجه چگونگی استفاده از
تعداد چراغها در صحنه و شدت نور آن است.

تصویر23

تصویر24

رنگ نور
رنگ نور هم از دیگر ویژگیهای نور است که در شرایط مختلف صحنه را تحت تأثیر قرار میدهد .با استفاده از
فیلترهای رنگی آبی و نارنجی میتوان عالوه بر کنترل رنگ صحنه از نظر درجه حرارت رنگی صحنه را سرد یا
گرم نیز جلوه داد .برای مثال ،برای القای نور شمع به تهرنگ نارنجی نیاز است و برای رنگ شب به رنگ آبی.
با رنگهای دیگر نیز میتوان جلوههای دیگری ایجاد کرد.

تصویر25
فعالیت
کارگاهی

تصویر26

تصویر27

با یک پروژکتور و ملزوماتی نظیر دیفیوزر و فیلترهايرنگي ،ويژگيهای نور را تجربه کنید.
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از کجا شروع کنیم؟
فیلمنامهای در اختیار شما قرار میگیرد یا طرح دکوری برای شما فرستاده میشود .کارگردان از شما
میخواهد که پیشنهادهاي خود را برای نورپردازی کار با او در میان بگذارید .سؤال این است :چگونه میتوان
به بهترین پیشنهاد رسید؟
با بررسی متن فیلمنامه و بازبینی دکور یا لوکیشن اطالعات زیادی بهدست خواهید آورد؛ مطالبی از جمله:
زمان قصه و فضای آن چیست؟ قرار است کار در لوکیشن خارج از استودیو و در فضاهای واقعی انجام شود یا
در داخل استودیو و با ساخت دکور؟ در استودیو چند دکور وجود دارد؟ قرار است با یک دوربین تصویربرداری
کنیم یا دو یا سه دوربین یا حتی بیشتر؟ یک برنامة نمایشی را باید نورپردازی کنیم یا یک برنامة میزگرد یا
مسابقه تلويزیونی را؟ چه تفاوتهایی بین نورپردازی در خارج از استودیو و داخل استودیو وجوددارد؟ چگونه
با جواب به این سواالت میتوانید به بهترین طرح و اجرای نورپردازی برسید؟
فعالیت
کارگاهی

چه سؤاالت دیگری ذهن شما را درگیر کرده است؟ در مورد آنها گفتوگو کنید.

متن برنامه یا فیلمنامه
در یک متن اتفاقات زیادی در لوکیشنهای مختلف میافتد .اولین قدم این است که بعد از بررسی لوکیشنهای
مختلف توسط گروه تولید و تأیید اولیة کارگردان ،مدیر تصویربرداری و نورپردازی ،با آنها همراه شده و تمامی
لوکیشنها (بهخصوص لوکیشنهای داخلی که احتیاج به نورپردازی دارد) را بازبینی کنند .بعد از انتخاب
لوکیشن و قطعی شدن آن ،وقت آن رسیده است که به طراحی نور آن فکر کنید.
در دکورهای داخل استودیو هم ،این روند باید طی شود .بعد از بازبینی دکور ساختهشده ،نورپرداز باید طرح
خود را برای اجرای نور آماده کند.

طراحی نور در لوکیشنهای خارج از استودیو

تصویر28
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تصویر30

تصویر 31

تصویر32

بعد از نهایی شدن لوکیشن باید ببینیم چقدر به نورپردازی نیاز است و چقدر باید از نور موجود در محیط
بهره ببریم .کنترل نورهای محیطی در فضاهای داخلی و خارجی بخشی از نورپردازی است .با اسـتفاده
از دیفیـوزرها یا تلطیفکنندههای نور میتوان شدت نور خورشید را کنترل کرد و با استفاده از رفلکتور یا
منعکسکنندة نور ،میتوان آن را به بخشهای مورد نظر منعکس نمود.
همچنین اگر در شب و در فضاهای خارجی کار میکنیم ،با کنترل نور تیرهای چراغ برق ،مغازهها و خودروها
و تلفیق آن با نورپردازی میتوان فضای طبیعی نوری و قابل قبولی را طراحی کرد.در فضاهای داخلی نیز با
توجه به اینکه در روز يا شب کار میکنیم ،میتوان با کنترل نورهای محیطی مثل لوسترها ،آباژورها و تلفیق
با نور چراغها ،نورپردازی را کامل کرد .حذف یا اضافه کردن نورهای محیطی ،کنترل حرارت رنگی و هماهنگی
با منابع نور دیگر ،از مهمترین کارها در این بخش است.
فعالیت
کارگاهی

با نمایش فیلم و پشت صحنة آن در کالس شرایط گفتهشده در باال را به دقت بررسی کنید.
سپس یک میزانسن ساده را (ورود یک نفر به کالس و حرکت به طرف پنجره و نشستن روی صندلی) با
توجه به نورهای محیطی و استفاده از پروژکتور در چند طرح نوری مختلف اجرا کنید.
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طراحی نور در دکورهای استودیویی
در استودیو شرایط دیگری حاکم است .در اینجا خبری از نور خورشید ،مغازهها و اتومبیلها نیست .همه چیز
باید به طور کامل و بر حسب نیاز صحنه و فضای برنامه طراحی شود .اگر با دکور یک نمایشنامة تلویزیونی که
در ابعاد واقعی ساخته شده است ،روبهرو هستید ،به یک گونه و اگر با دکور یک برنامة میزگرد ،گفتوشنود یا
کودک به گونهای دیگر باید عمل کرد .مهم این است که نورپردازی در راستای هدف برنامه طراحی و اجرا شود.

همچنین باید دقت داشت که برنامه با چه تعداد دوربین،
تصویربرداری میشود؟ آیا مجری نشسته است یا مدام
حرکت میکند؟ چند مجری یا مهمان در برنامه حضور
دارند؟ آیا در دکور چراغهایی تعبیه شده است یا خیر؟
فضای رنگی دکور چگونه است؟ و سؤاالتی از این دست.
تمام این شرایط شما را مجبور میکند که به دقت دکور
را بررسی کنید .محل استقرار دوربینها را با کارگردان
بررسي کنید و سپس محل قرار گرفتن پروژکتور را
تخمین بزنید و نورپردازی را شروع کنید.

تصویر 34
نکـته

فعالیت
کارگاهی
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تصویر 33

تصویر 35

در نورپردازی برنامه تلويزیونی ،باید بدانید برنامه به صورت تولیدی ضبط میشود یا اينكه زنده و مستقیم
پخش میگردد؟ به نظر شما چه تفاوتی در نورپردازی پخش زنده و برنامة تولیدی وجود دارد؟

با حضور در پشت صحنة یک برنامة تلويزیونی از نزدیک دکور ،نورپردازی و تصویر نهايي آن را ببينيد .طرحي
از دكور و نورپردازي آن تهيه كنيد.
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طرح نقشۀ نور در استودیو
به منظور تکمیل بحث فوق ،برای یک دکور فرضی استودیویی ،پالن نور طراحی میکنیم .در بخشهای بعدی
با نحوة نورپردازی و جای گیری پروژکتورها به طور کامل آشنا خواهیم شد.
در زير ،نمونهاي از دكور نورپردازيشده و طرح نوري آن را مالحظه ميكنيد.
تصویر 36

تصویر 37

99

ویژه دختران

در بعضی از استودیوهای تلویزیونی ممکن است در باالي دكور چراغهاي متعددي نصب كنند و سپس در زير آن
لمل بكشند .به این ترتیب نوری بدون سایه و یکنواخت تمامی سطح استودیو را پُر
یک سطح وسيع از پارچ ه َم َ
میکند ،سپس برای جایگزینی نور اصلی تصمیم میگیرند .روشی ساده در نورپردازی استودیو که البته در همه
دکورها کاربرد ندارد.

تصویر 38

شما چه طرحي را براي نور اين دكور پيشنهاد ميكنيد؟
فعالیت
کارگاهی

چند پالن نور برای برنامة خبری دونفره و میزگرد طراحی کنید.

تجهیزات نورپردازی
تجهیزات نورپردازی از گسترة وسیعی برخوردار است؛ گسترهای شامل چراغها ،پایهها ،تلطیفکنندهها،
رفلکتور ،فیلتر ،دیمر ،میز نور ،ابزارهای جانبی نصب چراغ و  . ...مهمترین بخش در تجهیزات نورپردازی،
چراغها هستند که با پیشرفت صنعت سینما و تلویزیون همراه با تکنولوژیهای روز دنیا بسیار متنوع شدهاند.
همین امر سبب شده است نورپردازی نسبت به گذشته راحتتر و سریعتر انجام شود.
باید بدانیم از چه پروژکتور و چه ابزاری در چه شرایطی بهره ببریم؛ فیلترها ،دیفیوزرها و رفلکتورها را چگونه
و کجا استفاده کنیم و کدام ملزومات نورپردازی را برای کار سفارش دهیم .گرچه دانستن تمام جزئیات و
چگونگی کارکرد تمام قطعات تجهیزات نورپردازی برای مدیر نورپردازی یا مدیر تصویربرداری نیاز نیست ،ولی
دانستن قابلیتها ،امکانات و همچنین محدودیتهای هر ابزار الزامی است.
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چراغهای نورپردازی
همانطور که ذکر شد .تنوع چراغهای نورپردازی بسیار زیاد است و نمیتوان تمام آنها را یکبهیک توضیح داد
ولی میتوان آنها را از نظر کاربردی به چند دسته تقسیم کرد:
.1چراغهای تنگستن هالوژن ()Tangestan Quartz
این چراغ ها که جلو باز یا بدون لنز نیز نامیده میشوند ،از د ِم دستترین چراغهای نورپردازی هستند.
چراغهای  2کیلووات 1 ،کیلووات و  800وات از معروفترین این نوع هستند که از کاسهای عمدتاً آلومینیومی
ساخته شدهاند که داخل آن براق است .این نوع چراغ گرچه لنز ندارد ،ولی با پیچ فلوداسپات ()Flood Spot
قادر است نور را متمرکز نمايد یا به صورت گسترده پخش کند .حرارت رنگی این چراغها با توجه به المپ
تنگستن کوارتز فیالماندار  3200درجه کلوین است.

تصویر39

تصویر41

تصویر40

سيکلوالیت ( )Siklo Lightنیز نوع دیگری از چراغهای روباز است که برای روشن کردن پردهای عریض و طویل
(سیکلو) در استودیو استفاده میشود.

تصویر42

تصویر43

چراغهای چمنیُ ،کنجی یا ن َ ُوک ( )Novokنیز از کوچک ترین نوع چراغهاي نور سخت و روباز است که با یک
المپ قلمی برای روشن کردن صحنه میتوان از آن استفاده کرد.
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 -2چراغ فرنل تنگستن ()Fresnel tungsten
این چراغ که در بیشتر استودیوهای تلویزیونی استفاده میشود ،با سیستمی اپتیکی برای حداکثر کنترل نور
طراحی شده است .نوع المپ ،تغییر فاصله المپ و آینه داخل چراغ به طرف یا برخالف جهت عدسی فرنل
برای اسپات و فالد و همچنین شیشه و عدسیهایی که در جلوي چراغ نصب شده است ،این امکان را به
نورپرداز میدهد تا بهتر بتواند خطوط نوری و سایه روشنها را کنترل کند.
چراغهای فرنل استودیویی بیشتر  1و  2و  5کیلووات هستند .حرارت رنگی این چراغ نیز  3200درجة کلوین
است .با توجه به اینکه این چراغ در استودیو کاربرد دارد و از سقف آویزان است ،طوری طراحی شدهاست که
نورپرداز از روی زمین بتواند با چوب بلند قالبداری با تغییر حلقههای پن ،تیلت و فالداسپات ،نور چراغ را
کنترل کند .همچنین چراغهای فرنل در روی سقف در ریل قرار گرفتهاند و به راحتی میتوان آنها را به جهت
مورد نظر برای رسیدن به جای مناسب ُسر داد .در بعضی از استودیوها با سیستم ریموت کنترل نیز میتوان
مختصات چراغ را تنظیم کرد.

تصویر44

تصویر46

تصویر45

تصویر47

چراغهای لنزی معمولی ،چراغ فالو ( )Fallowبا لنز بسیار قوی و
همچنین چراغهای تحت عنوان ژوپیتر با چند ردیف المپ با کاسه
شیشهای از دیگر تجهیزات در این رده هستند.
تصویر48
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تصویر49

تصویر50

تصویر51

تصویر52

تصویر53
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 .3سافتالیت ()Soft light
سافتالیتها طوری طراحی شدهاندکه نور المپ پس از برخورد با پارچه رفلکتوری و یا سطح فلزی براق که
در حکم پوسته محافظ چراغ نیز است ،در نهایت نوری بسیار نرم و بدون سایه ایجاد میکند .در استودیوهای
تلویزیونی پس از انجام نورپردازی با چراغهای فرنل ،با روشن کردن دو سافتالیت در چپ و راست دکور
میتوان سایههای اضافی را تلطیف کرد .سافت باکس ( )Softboxچراغ دیگری است که از همین قابلیت
برخوردار است.

تصویر54

تصویر55

تصویر56

تصویر57

 .4چراغ آرک یا اچامآی)Arc/HMI (Hydrogen medium arc

یک چراغ اچامآی نسبت به یک چراغ تنگستن هالوژن ،سه تا چهار برابر نور
تولید میکند .حرارت رنگی در چراغ آرک مطابق نور روز و  5600درجه
کلوین است .به همین دلیل در فضاهای خارجی برای کنترل سایههاي نور
خورشید ،نورپردازی در سایه و تعادلسازی با نور آفتاب ،نورپردازی خارج
به داخل لوکیشن در روز (براي مثال نور پنجره) و همچنین نورپردازی در
شب و ایجاد ا ِفه نور مهتاب از این نوع چراغ استفاده میشود .چراغهای
بزرگ آرک در قدرتهای  4 ،6 ،8 ،12 ،18و  2/5کیلووات طراحی شدهاند
که بسیار حجیم و سنگین هستند.
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البته چراغهای کوچک تر آرک  1/2کیلووات و  575وات نیز برای کارهای پرتابل وجود دارد .تمام چراغهای
آرک برای روشن شدن اولیه به ترانس یا متعادل کننده برق نیاز دارند.

تصویر59

تصویر60

 .5فلوئورسنت ) (Fluorescentیا مهتابی
المپهای لولهای فلوئورسنت اصالح رنگ شده در سالهای اخیر رواج
فوقالعادهای یافتهاند .اين نوع المپها منابع نور بسیار سبک ،کم حجم
و قابل حملي هستند که با پریز برق خانگی قابل استفادهاند .اولین نوع
این چراغها توسط شرکت کینوفلو ( )kino floمعرفی شد .این چراغها
نور کام ً
ال نرم ،یکدست و بدون سایه ایجاد میکنند .در ابتدا این پروژکتور
دارای اشکاالتی بود ،ولی به سرعت با حذف مشکل نوسان ( )Flickerو
اصالح رنگ به تنگستن و نور روز و تولید گرمای بسیار کم ،جای خود
را در استودیوهای تلویزیونی باز کرد .همچنین در محلهایی که نورهای
محیطی از فلوئورسنت تشکیل شده است ،مثل بیمارستانها ،میتوان با
استفاده از این نور ،نورپردازی قابل قبولی انجام داد .عنوان نور سرد یا
کولالیت ( )Cool Lightرا نیز برای معرفی این چراغها استفاده میکنند.

تصویر61

تصویر62
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 .6الایدی ()LED
هم اکنون نور سرد  LEDدر کنار نورهای فلورسنتی وارد کار نورپردازی
شده است .این چراغها سبک و کم حجم هستند؛ و در اندازههای
مختلف ،بدون حرارت و با کلوينهای مختلف تنگستن و نور روز و
سیستم دیمر و با باطری نیز کار میکند .البته باید دقت داشت نور
حاصل از اكثر LEDها نوری تخت و بدون سایه است و در نوعی از
برنامهسازی پرتابلی در استودیو کاربرد بسیار باالیی دارد .نورهای LED
در شکلها و اندازههای متنوع طراحی شدهاند.

تصویر64

تصویر65

تصویر63

تصویر66

 .7بالن الیت ()Balloon Light
چراغ بالنی ابداع جدیدی است که امکان تأمین نوری قوی و قابل تغییر را برای صحنههای شب در فضای
خارجی دارد .این چراغ نور پُرکنندة سراسری برای فضاهای بزرگ است .مزیت این چراغ پنهان کردن آن در
آسمان به وسیله جرثقیلهای بلند است و البته دشمن اصلی آن،باد است.

تصویر67

 .8زنون الیت)(Xenon

تصویر68

چراغ زنون شبیه  HMIاست .در حباب اين المپها از گاز هالوژن استفاده ميشود كه پرتوي نوري موازي،
مانند ليزر ايجاد ميكند.
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تصویر69

 .9نور چشمکزن ()Flash Light
میلینیوم ثانیه ( )0/1000000نوردهی برای هر قاب،
این نور که گاه نور نشاطانگیز نیز خوانده میشود ،با یک ُ
شفافیتی به هر یک از جزئیات پرجنب و جوش تصویر میدهد و هر یک از اجزا تقریباً قابل لمس میشوند.

تصویر70

تصویر71

این چراغ در فیلمهای تبلیغاتی که در یک
قاب ثابت آبشاری از چیپس یا ماکارونی
به پایین میریزد کاربرد ویژهای دارد.
 .10اسکای پنل ()Skypanel
این چراغ که در ردیف نورهای سرد
تقسیمبندی میشود ،این قابلیت را دارد
که طیفهای مختلف نور از آبی مهتابی
تا نارنجی شمع ،کلوینهای بین 3200
تا  5600و دیگر رنگهای طیف نور را
ایجاد کند.

تصویر72
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فعالیت
کارگاهی

با تهیة تصاویر پشت صحنه فیلم یا برنامههای تلويزیونی در مورد قابلیتها و کاربردهای هر کدام از
چراغهای ذکرشده تحقیق کنید.

با حضور در یک استودیوی تلویزیونی یا انبار تجهیزات نور ،از نزدیک با چراغها آشنا شويد و کاربرد آن
را تجربه کنید.

تجهیزات الحاقی و اتصاالت
بااهميت
تجهيزات الحاقي و اتصاالت نيز در طراحي نور بسيار
ّ
هستند .با بهكارگيري اين ابزارها ،اجراي نور بسيار سريع و دقيق
انجام ميشود.
 .1بارن ُدر()Barn Doorو شیدر()Shaider
در چهار طرف کاسه چراغهای نورپردازی چهار فلز تیغهای سیاهرنگ
نصب شده است که این امکان را به نورپرداز میدهد تا پرتاب نور
به موضوع را کنترل کند.

تصویر73

 .2پرچم()Flag
با نصب این وسیله روی پایه میتوان نورهای اضافی که از چراغها به صحنه ميتابد را کنترل کرد .پرچمها در
اندازههای مختلف ساخته شدهاند.

تصویر74

تصویر 75

 .3نقش افکتها()Shablon
نقش افکتهای پروفیلی که از مواد توپر یا نیمهشفاف ساخته شدهاند ،نقشهای سایهای با شکلهای مختلف
ِ
بهوجود میآورند .بر حسب اندازه ،نقش ،نوع المپ مورد استفاده ،محل قرارگیری شابلون در مقابل المپ و فاصله
آن نسبت به پسزمینه ،مفاهیم و نقشهای متفاوتی دارد.
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 .4رفلکتور یا منعکسکننده ()Reflector
این وسیله بهخصوص در صحنههای خارجی با انعکاس نور آفتاب به موضوع در کنترل نور و نورپردازی
محیطی بسیار کارساز است .رفلکتورها در ابعاد مختلف پایهدار ،دستی و تاشو وجود دارند.

تصویر76

تصویر77

 .5دیفیوزرها یا تلطیفکنندهها ()Diffuser
گاهی سایههای غلیظی که از نور خورشید در یک روز بدون ابر به وجود میآید و یا سایههای خشن منابع
نوری در فضای داخلی ،خیلی به ساختار نورپردازی ما نزدیک نیست و تصویر نامطلوبی ایجاد میکند.
تلطیفکنندهها ابزاری هستند که در مقابل مسیر پرتوهای نور قرار داده میشوند؛ و با متفرق کردن آن ،نوری
لطیفتر و سایه نرمتری به وجود میآورند.
دیفیوزرها یا طبیعی هستند ،مثل ابر آسمان و بخار آب و مه ،و یا مصنوعی هستند که شامل هر مادهای
میشود که نور را نرم میکند ،مثل توری و نیمتوری فلزی ،پردههای مکمل ،پالستیک آکریلیک ،دستمال
کاغذی ،کاغذ کالک ،اسپان گالس ( )Span Glassو پارچه ابریشمی بزرگ .بعضی از این ابزارها روی چراغ
نصب میشوند ،بعضی با فاصله در جلوی چراغ قرار میگیرند و برخی مانند پارچههای ابریشمی که در ابعاد
مختلف طراحی شدهاند ،در نور آفتاب و در سطوح زیاد برای کنترل نور نصب میگردند.

تصویر78

تصویر79
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تصویر80
فعالیت
کارگاهی

تصویر81

با استفاده از ابزارهای ساده ،پایهپرچم ،رفلکتور و شابلون بسازید.

نکـته

مقوای مشکی ،فویل آلومینیوم و یونولیت از ابزار ساخت هستند.

 .6پایه و پانتوگراف()Pantographe
سهپایههای نور از دیگر تجهیزات الحاقی نورپردازی هستند که بسته به نوع و وزن چراغ متفاوتاند .برای یک
چراغ  800وات یک نوع سهپایه سبک و ساده کافی است ،ولی برای یک چراغ آرک  8کیلووات سهپایهای
سنگین با سیستم باالروندۀ هندلی الزم است.

تصویر82

تصویر83

تصویر84

سهپایهها بیشتر در نورپردازی در فضاهای خارج از استودیو استفاده میشوند ،ولی در استودیوهای تلویزیونی
پیشرفته ،چراغها بر روی ریل و پانتوگراف در روی تیرآهنهایی که در طول و عرض سقف استودیو کشیده
شدهاند ،نصب میشوند.
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تصویر85

تصویر86

جابهجا کردن چراغها در روی ریل به وسیلۀ چوب قالبدار مخصوص نورپردازی انجام میشود .پانتوگراف
نیز به صورت دستی یا الکترونیک و به شکل آکاردئونی باز و بسته میشود و ارتفاع چراغ را تغییر میدهد.
فعالیت
کارگاهی

در استودیو ،نصب چراغ روی پانتوگراف و جابهجا کردن آن را تمرین کنید.

کار با سهپایههای مختلف و نصب چراغ روی آن را تمرین کنید.

 .7گیره سوسماری ()Crocodile
در بعضی از استودیوها ،چراغها را به وسیلۀ اتصاالت و گیرههای مخصوص نصب چراغ ،که به سوسماری
معروف هستند ،به سیستم آهنکشی سقف استودیو نصب میکنند .در این حالت برای تنظیم چراغ باید از
چهارپایۀ مخصوص در استودیو استفاده کرد .نوعی از این گیرهها به گیره آمریکایی معروف است .این نوع
گیرهها را در محلهای دیگری مانند نرده یا درخت و برای نصب چراغ استفاده میکنند.

تصویر87

تصویر88

تصویر89
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 .8باری کودا ()Barry Kouda
به دليل اينكه در محلهاي تصويربرداري خارج از استوديو و در
لوكيشنهايي مانند اتاقها و راهروها كه استفاده از سهپایۀ نور
مشکالت زیادی ایجاد میکند و از طرفی ،سقف آهنکشی شده
برای نصب چراغ وجود ندارد ،از باریکودا استفاده میشود.
باریکودا در ابعاد مختلف ساخته می شو د و چراغ به وسیله
گیرۀ سوسماری بر روی آن نصب میشود .نصب باریکودا
بر دیوارها کار بسیار حساسی است و به دقت باالی گروه
نورپردازی نیاز دارد.

تصویر 90
فعالیت
کارگاهی

تصویر 91

شیوة نصب باریکودا و نصب چراغ بر روی آن را تمرین کنید.

ابزارهای دیگری هم در نورپردازی استفاده میشود که میتوان به دیوارکوب ،وزنههای پایه ،گیرۀ نجاری ،گیرۀ
بلیطی و  ...اشاره کرد.
 .9دیمر ()Dimmer
ابزاري است در نورپردازي كه به وسيله آن ميتوان شدت نور را به صورت تدريجي كم يا زياد كرد .اين وسيله بر
روي بعضي از چراغهاي نورپردازي تعبيه شدهاند و به شكل مجزا نيز وجود دارد.
 .10میز نور
در استودیوهای تلویزیونی ،تمامی چراغهای داخل استودیو به یک میز نور وصل میشوند و نورپرداز از طریق آن
شدت نور ،فیداین و فیداوت ،تغییر رنگ و دیگر افههای نورپردازی را کنترل میکند .میزهای نور بسته به تعداد
چراغهایی که به آن متصل میشود ،در تعداد خطهای مختلف طراحی شدهاند؛ مثل میز نورکوچک  21خطی
یا  42خطی و میزهای نور با حافظۀ دیجیتال پیشرفته که میتوانند صدها چراغ را کنترل کنند .در بعضی از
استودیوها به جای میز نور از سیستم رایانهای استفاده میشود.
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تصویر 92

تصویر 93

کار با میز نور یکی از مهمترین وظایف نورپرداز در استودیوهای تلویزیونی است.
فعالیت
کارگاهی

با حضور در استودیوی تلویزیونی نحوة کار با میز نور را فرابگیرید.

منابع انرژی در نورپردازی
بـرق

در خارج از استودیو صرفنظر از نوع برنامهای که در حال ساخت و تهیة آن هستید ،خواه برنامه خبری باشد که
به نورپردازی تکمیلی کمتری نیاز دارد و خواه نمایشی و داستانی پُر خرج در مکانهای واقعی ،انرژی برق الزم
برای نورپردازی ،احتماالً بسیار بیش از آن خواهد بود که در محل موجود است.
در اغلب موارد اگر برق الزم به حد متعارف باشد میتوان
از پریزهای دیواری در اتاقها یا طبقات مختلف ساختمان
استفاده کرد و انرژی مصرفی را تقسیم کرد .اگر مقدار
انرژی الزم بیش از این بود ،میتوان به وسیلۀ یک کابل
قوی و به طور مستقیم آن را از محلی که برق ساختمان
وارد میشود ،یعنی کنتور ،تهیه کرد .برای این کار حتماً
باید از متخصص برق کمک بگیرید .اگر این مقدار انرژی
برق هم کافی نبود ،باید با هماهنگی الزم با ادارۀ برق
محل تصویربرداری و بهرهجویی از تجربیات متخصص
برق ،انرژی الزم را برای نورپردازی از تیر چراغ برق تأمین
کرد .اگر شرایط استفاده از برق شهر وجود نداشت ،باید از
یک مولد سیار تولید برق بدون صدا یا ژنراتور تولید برق
تصویر 94
استفاده کرد.
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بهتر است دستیار نورپرداز و برقکار گروه نورپردازی قبل از شروع کار محل را بازبینی نمایند و مقدار انرژی الزم
را پیشبینی کنند.
در استودیو منابع انرژی از قبل طراحی و تأمین شدهاند .از آنجا که هر استودیو بسته به وسعت و کارکرد آن دارای
تعداد مشخصی پروژکتور است ،لذا مهندسان طراح استودیو با نصب سیستم تأسیسات مرکزی برق به نام رک
( )Rokانرژی الزم برای تمام پروژکتورها ،دوربینها و مانیتورها را تهیه میکنند .در پخش برنامههای تلويزیونی
در صورت قطع برق ،سیستم تأسیسات برق استودیو به طور خودکار در زمان  3ثانیه به سیستم برق مولد سیار
متصل میشود و پخش برنامه ادامه پیدا میکند.

باطـری

تصویر 95

باطری نیز از دیگر منابع انرژی است که بر روی بعضی از پروژکتورها طراحی شده است .همچنين میتوان با
سيمکشی از باتری ماشین و قراردادن متعادلکنندهای به نام اینورتور( )Inverterچند چراغ كممصرف را در
داخل اتاق خودرو روشنکرد.
از آنجا که تهیۀ منابع انرژی برق به تخصص خاصی نیاز دارد ،الزم است هنرجویان با متخصصان مربوط در این
بخش همراه شوند و خود به این کار دست نزنند.
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ارزشیابی واحد يادگيري انتخاب تجهيزات و طراحي فني نور
شرح کار:
بازبینی طرح دکور در استوديو یا لوکیشن خارج از استوديو بر اساس متن ،بررسی فنی محل نورپردازی ،طراحی پالن نور ،تهیه
تجهیزات براي لوكيشن خارج از استوديو ،بررسي تجهيزات نور داخل استوديو ،بررسی منابع انرژی برق و باطری در لوكيشن
خارج از استوديو
استاندارد عملکرد:
انتخاب تجهیزات و تهیۀ نقشۀ نورپردازی و استفاده از آن در یک برنامۀ کوتاه تلویزیونی بر اساس طرح برنامه
شاخصها:
انتخاب تجهیزات نوری استاندارد با توجه به ویژگیهای موجود در طرح و تصویر مورد نظر
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه تصویربرداری
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ ،جعبه ابزار كامل ،انواع منابع تغذیه و کابلهای مربوط ،انواع لوازم نصب نور (گیرهها ،سهپایه و،)...
انواع پروژکتورها (با دمای رنگی مختلف) ،انواع بازتابندهها
معیار شایستگی:
حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

ردیف

مراحل کار

1

باز بینی طرح دکور در استوديو یا لوکیشن خارج از استوديو بر اساس متن

1

2

بررسی فنی محل نورپردازی

2

3

طراحی پالن نور

2

4

تهیۀ تجهیزات براي لوكيشن خارج از استوديو

2

5

بررسي تجهيزات نور داخل استوديو

2

6

بررسی منابع انرژی برق و باطری در لوكيشن خارج از استوديو

2

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
مسئوليت پذيري ( ،)N72رعايت نكات ايمني مربوط به استفاده از جريان برق،
ارتفاع ،آتشسوزی با استفاده از سیمکشی مناسب ،استفاده از نردبان مناسب،
دستکش کار ،کفش مناسب ،تخريب نکردن محيط زيست طبيعي و انساني در
هنگام استفاده از تجهيزات ،روحیۀ کار جمعی

2

*

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

واحد یادگیری

اجرای نور در صحنه
آيا تا به حال پيبردهاید؛
کدام چراغها و لوازم الحاقی را باید برای نورپردازی انتخاب کرد؟
چگونه چراغها را در صحنه چیدمان کنیم؟
نحوۀ نورپردازی چگونه است؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحد يادگيري ،کاربرد شیوۀ کابلکشی ،انتخاب چراغ مناسب ،انتخاب جای مناسب
آن ،نصب چراغ و شیوههای مختلف نورپردازی در استودیو را فراخواهندگرفت.

استاندارد عملكرد
اجراي نور یک برنامۀ کوتاه تلویزیونی بر اساس نقشۀ نورپردازي
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کابلکشی و نصب چراغ
بين کابلکشی و نصب چراغ در استودیو و لوکیشن خارج از استودیو وجود دارد .در استودیوهای
تفاوتي اساسی ِ
تلویزیونی عمدتاً کابلکشی و نصب تجهیزات نورپردازی شامل چراغها ،پانتوگراف ،تابلوی برق پانتوگراف و میز
نور توسط مهندسان فنی انجام میشود و فقط در صورتی که در بخشهایی از دکور به نورهای زمینی و روی
پایه نيازباشد ،کابلکشی انجام ميشود .اصوالً در اطراف استودیو ،پریزهای برقی وجود دارد که به میز دیمر
متصل است و نورپرداز میتواند با اتصال چراغ به آن پریزها نور آنها را کنترلکند.
اما در لوکیشنهای خارج از استودیو ،هنگام ارزیابی تجهيزات و لوازم نوری برای تصویربرداری فصلی از فیلم،
یکی از دغدغههای برقکاران یا کارگران فنی ،داشتن اطالعات مختصری دربارة کابلها و ظرفیت آنها ،تعداد
رشته کابل مورد نیاز ،نحوة کابلکشی و مخفی کردن آنها در صحنه و رساندن برق از منبع انرژی به تابلوی
برق و در نهایت چراغهاست.
به نظر شما اطالعات فنی مورد نیاز چیست؟

چه خطراتی ممکن است وجود داشته باشد؟

کابلکشی و نصب چراغ روی دیوارها و باریکودا و یا نقاط دیگری در لوکیشن ،یک کار کام ً
ال تخصصی است
و گروه نورپرداز و برق کار زیر نظر مدیر نورپردازی یا مدیر تصویربرداری پس از مشخص شدن جای چراغ آن
را با تجهیزات و اتصاالت مخصوص نصب خواهند کرد.
فعالیت
کارگاهی

در یک پروژۀ عملی مرحلۀ کابلکشی و نصب چراغ با احتیاط و دقت کامل انجام شود.

کارگروهی

به دو گروه تقسیم شوید و بعد از مشخص شدن مکان چراغ ،آن را با تجهیزات و اتصاالت نصب کنید.
تصویر 96
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نورپردازی
آيا صحيح است برای تأمین روشنایی صحنه
چند چراغ را بدون قاعده و قانون روشن کنیم؟
پاسخ روشن است .استقرار و آرایش هر یک از
چراغها باید با دلیل و منطق توأم باشد .میدانیم
که با روشن کردن یک منبع نور ،یک سایه به
تعداد سایههای سوژه اضافه میشود و وقتی
هنرپیشه در صحنه راه میرود ،چندین سایه
به دنبالش به حرکت درمیآید .راهحل چیست؟
شناخت نورپردازی کالسیک اولین قدم
صحیح برای نورپردازیهای پیچیدة است.

تصویر 97

انواع نور در نورپردازی کالسیک

 .1نور اصلی )Key Light) KL

استقرار نور اصلی ،اولین گام نورپردازی است .این نور هم از لحاظ جهت و هم شدت به نورهای دیگر مسلط
است .انتخاب زاویه و شدت این نور کام ً
ال به هدف برنامه بستگی دارد .غالباً جهت نور اصلی را به تقلید از طبیعت
انتخاب میکنند ،چون در حقیقت این نور نقش تعیینکننده را به عهده دارد .این منبع ممکن است بخشی از
ال یک پنجره) یا در نما دیده شود (مث ً
دکور باشد (مث ً
ال یک چراغ رومیزی) یا به شیوۀ کالسیک مورد استفاده قرار
گیرد (مث ً
ال در یک مصاحبه تلویزیونی).
معموالً چراغی که به عنوان نور اصلی استفاده می شود از نوع اسپات ( )Spotاست که نور آن متمرکز و سایۀ آن
تند و غلیظ است.

تصویر98
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مکمل )Fill Light) FL
 .2نور پرکننده یا ّ

نور نرم بیسایهای است که برای کاهش خشونت و تندی سایة نور اصلی و آشکار ساختن جزئیات نواحی سایه
به کار میرود .این نور از لحاظ نظری باید بتواند بدون ایجاد یک شکلدهی ناخواسته ،روشن شود و زاویه و
شدت مناسبی داشته باشد.
برای نور مکمل معموالً از چراغی استفاده میکنند که سایه نداشته باشد یا سایۀ آن خیلی مالیم و سافت باشد.
نور این گونه چراغها پخش و پراکنده است .قاعده بر این است که نور اصلی در سمت چپ یا راست دوربین و
نور مکمل در سمت دیگر قرار میگیرد .ارتفاع نور مکمل تقریباً به اندازة قد سوژه و ارتفاع نور اصلی همیشه
باید بیشتر از قد سوژه باشد.
به دلیل اینکه نور اصلی نمایانگر نور آفتاب و نور مکمل برای مالیم کردن سایهها به کار میروند ،باید دقت
داشت شدت نور مکمل هرگز نباید غالب گردد؛ به عبارتی ،قدرت روشنایی آن باید کمتر از نور اصلی باشد تا
سایۀ جدیدی تولید نکند.

تصویر100

تصویر101

 .3نور پشت )Back Light) BL
این نور که به ( )Separationنیز معروف است ،نوری است که از پشت سر سوژه و از ارتفاع باال به وسیله یک
چراغ اسپات به ناحیة پشت سوژه میتابد تا روی سر و شانهها را روشن کند.
در مورد استفاده از این نور عقاید مختلفی وجود دارد؛ برخی آن را به عنوان یک الزمة فضاسازی به وفور به کار
میبرند و برخی استفاده از آن را به دلیل غیرطبیعی بودنش مردود میشمارند.
اما به هر حال این نور تأثیر ارزندهای در پرداخت اثر تصویری به عهده دارد .نور پشت ،خطوط جانبی کلی
موضوع را مشخص میسازد ،آن را از پسزمینه جدا میکند و واقعیت سهبُعدی بودن موضوع را نشان میدهد.
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 .4نور پسزمینه یا جداکننده )Background Light) BGL

این نور که گاهی به آن ( )Back Lightنیز گفته میشود ،عم ً
ال در تقسیمبندی نور کالسیک نقشی ندارد و از
پشت سوژه به پرده پشت سر یا دکور تابیده میشود و آن را روشن میکند.

تصویر104

تصویر105

 .5نور چشم ()Eye Light
این نور جزء نورهای تکمیلی است و در نورپردازی کالسیک نقشی ندارد .با استفاده از یک چراغ با نوری نرم
روی دوربین میتوان در تمام حاالت ،چهره را شفاف و چشمها را روشن نشانداد.
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تصویر106

اساس نورپردازی در استودیوهای تلویزیونی بر مبنای همین نورهای چندگانه است.
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از چهار پروژکتور ،نورپردازی کالسیک را برای یک سوژة ثابت تمرین نماید و در کالس در مورد
آن بحث و گفتوگو کنید.

سایه ()Shadow
سایهها از نبود نور ناشی میشوند و زمانی شکل میگیرند که نور تابشی به وسیلۀ شئ جامدی قطع شود .سایهها
اساساً چند نوع هستند:
 -1سایههای روی خود موضوع ،که از خطوط خود موضوع مثل سایۀبینی بر روی صورت ایجاد میشود.
 -2سایۀ موضوع روی سطوح نزدیک مثل دیوار یا کف صحنه.
 -3سای ۀ موضوعهای دیگر که بر روی موضوع اصلی میافتند و معموالً باعث تحریف شکل موضوع میشوند.
نورپردازی ابتکاری در گرو خالقیت استادانه و تقسیم سایهروشن است.

تصویر 107

تصویر 108
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تصویر 109
نکـته

فعالیت
کارگاهی

اینکه سایه ها به درستی ایجاد شوند و کاربرد داشته باشند ،یک هنر است (مثل سایههای پردۀ کرکره،
شاخ و برگ درختان یا خطوط سایههای بلند یک بازیگر در کوچهای تاریک) .در واقع نورپردازی در کنار
سایهپردازی کامل میشود.

با نورپردازی ،سایههای مختلفی از اشیاء در شکلهای واقعی یا غیرواقعی را ایجادکنید و در کالس در مورد
آن به بحث و گفتوگو بپردازید.

نورپردازی چهره ساکن ()Portrait
نورپردازی چهرة بازیگر گرایش عاطفی تماشاگر را در جهت مثبت یا منفی هدایت میکند؛ به همین دلیل،
نورپردازی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .با نور میتوان چهره را خسته ،رنجور ،شاد ،ترسناک،
جنایتکار ،مهربان و پیر یا جوان نشان داد .میتوان معایب چهره را با نور پوشاند یا آن را برجسته کرد و به
عنوان جزئی از شخصیت بازیگر به هنرپیشه ارائه داد.
نورپردازی تأثیرات گریم را میتواند دو چندان کند یا آن را کام ً
ال بیفایده گرداند .تغییر کوچک ترین ارتفاع
نور نسبت به سوژه ،عقب یا جلو بودن و شدت آن ،نتیجهای متفاوت خلق خواهد کرد.
122
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طرح کلی نورپردازی چهره
با ثابت کردن موقعیت سوژه نسبت به دوربین و قرار دادن او در مرکز دو صفحة فرضی ساعت عمودی و افقی
به زوایای نوری متعدد و متنوعی دست پیدا میکنید .مالحظه کنید که جهت نگاه موضوع و محل استقرار
دوربین با زاویۀ دید بر روی ( 6Hساعت  6افقی) و ( 3Vساعت سه عمودی) قرار دارد.

تصویر 110
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از یک چراغقوه یا پروژکتور از زوایای متعدد عمودی و افقی به سوژه نور بتابانید و از آن
تصویربرداری یا عکاسی کنید.
تأثیرات حاصل را با دقت مشاهده و یادداشتبرداری کنید .با تغییر محل دوربین به  3Hیا  9Hدوباره
نورپردازی را انجام دهید؛ سپس درکالس به بحث و گفتوگو بپردازید.
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نورپردازی گروهی
نورپردازی فقط به یک شخص ساکن محدود نمیشود .برنامههای تلویزیونی به روشهای مختلفی طراحی میشوند:
 .1ممکن است در یک برنامۀ تلویزیونی  3یا  4مهمان همراه یک مجری در استودیو حضور داشته باشند.
 .2مجری بخواهد در هنگام راه رفتن برنامه اجرا کند.
 .3در یک مسابقه تعداد زیادی تماشاچی هم در طرف دیگر استودیو نشسته باشند.
روش نورپردازی در این موارد چگونه است؟
نورپردازی همیشه از یک قانون پیروی میکند ،ولی بنا به سلیقۀ نورپرداز میتواند به گونههای مختلف اجرا شود.
فعالیت
کارگاهی

در زیر طرح چند نمونه نورپردازی چندنفره و گروهی ترسیم شده است .هنرجویان اجرای آنها را در
استودیو تمرین کنند.

در تصویر 111برای هر هنرپیشه یک سیستم نور سهگانه در نظر گرفته شده است.
در تصویر 112دکور را به نواحی چندگانه تقسیم کنید و برای هر ناحیه یک سری نور سهگانه قرار دهید.
در تصویر 113اگر دکور کوچک باشد وسعت زاویه نورهای سهگانه را میتوان به اندازۀ تمام صحنه گسترش داد.
در تصویر 114صحنه به دو قسمت تقسیم شده است و هر یک از هنرپیشهها برای خودشان یک سیستم نور
سهگانه دارند.
در تصویر 115نور پشتسر هر یک از هنرپیشهها برای دیگری نور اصلی به حساب میآید ،ولی قدرت نورهای
مکمل باید همانند نورهای اصلی باشد.

تصویر 111

تصویر 112

تصویر 114
124
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در تصویر 116نور گروه چهارنفری به صورت سراسری داده شده است.
درتصویر 117گروه چهارنفری ،در دو گروه و به صورت منطقهای نور داده شده است.
در تصویر 118برای هر شخص یک سیستم نور مجزا در نظر گرفته شده است.
در تصویر 119روش نورپردازی برای گروه گسترده و پرتعداد ،به صورت دستهجمعی انجام شده است.
درتصویر 120روش نورپردازی برای گروه گسترده و پرتعداد ،به صورت منطقهای انجام شده است.

تصویر 116

تصویر118

تصویر 117

تصویر 119

تصویر120

نکـته

به تعداد تمام دکورها و اشخاص در صحنه ،روشهای نورپردازی وجود دارد و این یعنی زمینهای برای
خالقیت نورپردازی در حرکت.

نورپردازی در حركت

اگر موضوع ساكن باشد ،قاعدتاً باید جزئيات چهره را به دقت بررسيكرد؛ تصميم گرفت به كدام جنبههاي
موضوع تأکید کرد و کدام جنبهها را کماهمیت جلوه داد .با اندك تغييري در جاي نور يا ارتفاع آن ميتوان
جلوۀ نور چهره را متفاوتكرد و عيوب احتمالي را از بين برد .حال اگر بخواهيم موضوعي در حال حركت را
نورپردازي كنيم ،چه اتفاقي ميافتد؟ در تلويزيون و سينما ،آرايش نور بايد به نحوي باشد كه عليرغم حركت
موضوع و دوربين ،جلوۀ صحنه تداوم داشته باشد .بيننده نبايد تغييري در نمود خصايص موضوع احساس کند؛
مانند شكل ،اندازه ،سن و سال ،جذابيت و نيز زمان و شرايط محيط.
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مث ً
ال به نحوي كه با قطع از نماي يك دوربين به دوربين ديگر ،يكي در روز جلوه كند و ديگري در شب؛ و يا
يك نما ،حالتي از شادي داشته باشد و ديگري در مصيبت! اين پيچيدگي به چند عامل بستگي دارد؛ از جمله
اينكه بیننده چه چيزي را نگاه ميكند و عيوب را تا چه حدي ميبيند و بهدليل درگير شدن ذهن با موضوع
از كنار برخي اشكاالت بهراحتي بگذرد .همچنين برجستهنمايي چهره در حركت در نماهاي باز تمامقد و از
فاصلهاي دورتر كمتر مورد توجه قرار ميگيرد ،اما در نماي متوسط و بستهتر اين امر اهميت بيشتري مييابد.
اگر حركت سوژه در نما تند باشد ،برجستهنمايي ضعيف چهره در نورپردازي ممكن است ناديده گرفته شود.
اما با آرام شدن سوژه ميتوان با بهكارگيري اصول نورپردازي ساكن ،جلوه بهتري خلق كرد.

شيوۀ نورپردازي در حركت
براي نورپردازي موضوعات متحرك ،شيوههاي متعددي وجود دارد ،ولي تمام اين روشها از اصل مثلث نور (نور
اصلي ،پُركننده ،پشت) پيروي ميكنند .ذكر اين اين نكته ضروري است كه در بعضي موارد ميتوان با روشهاي
سليقهاي و شخصي ،در موضوعات خاص ،مكانهاي خاص و البته با رعايت اصل نورپردازي ،جلوههاي ويژهاي
خلق كرد.
بهتر است براي كسب جلوۀ مطلوب ،هر نما را بهطور جداگانه نورپردازی کرد .اين امر در سينما يك اصل است و
در تلويزيون نيز مشروط به اينكه زواياي دوربين محدود باشد و دقيق طراحي شده باشد ،امكانپذير است .حتي
در برداشتهاي كام ً
ال طوالنی و متداوم نيز نورپردازي مطلوبي كه بتواند بهخوبي حركت موضوع و زواياي مختلف
دوربين را تغذيه كند ،امكانپذير است .در صورتي كه حركات ،تنوع زيادی داشتهباشند ،ممكن است كاستيهايي
را بپذيريد و بخشي را با كيفيتي باالتر و بخشي را در حد مطلوب نورپردازي كنيد.
نورپردازي به روشهای زیر انجام میشود:
 .1نورپردازي سراسري با روش مثلث نور براي نواحي كوچك (تصویر )121يا به صورت تفكیکشده براي
نواحي گسترده (تصویر :)122اين اولين روش به اصطالح نورپردازي عمومي است .در اين روش اگر دوربينها از
ب كنند ،با كمي شانس ممكن است به نتايج خوبي دست يافت .اين نوع نورپردازي تابع
نماهاي ضربدري اجتنا 
محدوديتهاي صحنه مثل ساختمان دكور يا بازوي ميكروفون است.
 .2نورپردازي ناحيهاي با دو نور اصلي ،نور پشت و نور پركننده :این نورپردازی روش بهتری است كه موقعيت را
به دو بخش ،كه يك يا دو نور پشت دارند ،تقسیم میکند( .تصویر)123

تصویر 121
126

تصویر 122

تصویر 123
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 .3نورپردازي با نور نرم جلو همراه با نور پشت سه چهارم (تصویر :)124در اين روش با تدارك يك زمينۀ نور
سراسري قدرتمند و يا با اتكاي نورپردازي كل صحنه بر نور تخت ميتوان از تاريك ماندن صحنه جلوگيري
كرد .گرچه در اين روش موضوع غالباً بهوضوح ديده ميشود ،اما نتيجه تخت و يكدست است.
 .4نورپردازي با نورهاي اصلي جانبي :نورهايي كه در امتداد اضالع دكور ميتابد و نور اصلي ،نورپشت را
نیز فراهم ميسازد ،همراه با نور نرم پُركننده از جلو (تصویر )125اين روشي است پيچيدهتر كه زواياي
طراحی   شده دقیقي را براي نور نرم جلوی دكور فراهم می سازد و در نهایت نور با كيفيت عالي به دست مي  آید.
در امتداد ديوارههاي جانبي دكور نيز چراغهاي لكهاي به اقتضاي هر يك از موقعيتهاي بازي با دقت مستقر
ميشوند .اين چراغهاي لكهاي در بیشتر محلهای دوربين زواياي مناسبي به عنوان نور اصلي و نور پشت
دارند و براي دوربينهاي مستقرشده در جوانب نور به شمار ميروند و براي دوربينهاي جلو كه تصاوير نيمرخ
ميگيرند ،نور جانبي مناسبي به حساب ميآيند.

تصویر 124

تصویر 125

 .5موقعيتهاي متمركزي كه با روش مثلث نور و بهطور مجزا نورپردازي شدهاند (تصاویر126و :)127اينروش
پيشرفتهترين و ممتازترين روشهاست .هر موضوع حتياالمكان بهطور مفرد با نور اصلي ،پركننده و نور پشت
مخصوص خود روشن ميشود .اين طراحي ظريف نور كه با پراكنده بودن مواضع و محدود بودن حركات سر
بازيگران با سهولت بيشتري انجام ميشود ،پرداخت نور فوقالعادهاي ارائه ميدهد.

تصویر 126

تصویر 127
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 .6ميتوان موضوع را با چراغهاي خاص آن دنبال كرد ( .)Followمث ً
ال با نور لكهاي دنبالكننده (تصویر :)128
در اين روش صحنه به اندازۀ نياز روشن میگردد و سوژۀ اصلي بهوسيلۀ نور لكهاي دنبال شده و برجسته
ميشود .اين روش براي برخي از موقعيتها كاربرد دارد.

تصویر 128

فعالیت
کارگاهی

128

روشهاي فوق را به دقت اجرا نمایید و در موقعيتهاي مختلف دوربين در صحنه ،نور سوژه را بررسي
كنید .كدام روش بهتر است؟ معايب و محاسن هر روش را بررسي كنيد و در مورد آن با یکدیگر به بحث
توگو بپردازید.
و گف 
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ارزشیابی واحد يادگيري اجرای نور صحنه
شرح کار:
نصب چراغها ،کابل کشی در لوكيشن خارج از استوديو ،نصب فیلترها و بازتابندهها ،نورپردازي ،نورپردازي در استوديو،
نورپردازی در لوكيشن خارج از استوديو ،آمادهسازی نهایی نور جهت تصویربرداری و کنترل تصویر
استاندارد عملکرد:
اجراي نور یک برنامه کوتاه تلویزیونی براساس نقشه نورپردازي
شاخصها:
 -1تطابق جهت نورها با طرح داستانی و تصویری و موقعیت قرارگیری دوربین
 -2نبود سایههای مزاحم و سایه های چندگانه
 -3نبود نوردهی بیش از اندازه ( )over- Exposureو کمتر از اندازه ( )under- Exposureبا توجه به نورپردازی و نورسنجی دوربین
 -4تطابق دمای رنگی حاکم بر محیط با طرح داستانی و فضای تصویربرداری
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه نورپردازی
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ ،جعبه ابزار كامل ،انواع منابع تغذیه و کابلهای مربوط ،تابلوي برق ،انواع لوازم نصب نور (گیرهها،
سهپایه و  )...انواع پروژکتورها (با دمای رنگی مختلف) ،انواع بازتابنده ،انواع فيلتر
معیار شایستگی:
ردیف
1

مراحل کار

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

نصب چراغها ،کابلکشی در لوكيشن خارج از استوديو

2

تنظيم نوردهي

1

2

3

وايت باالنس ،تنظيم رنگ

2

4

نصب ،كنترل و كار با لنزها

1

5

تنظيم وضوح (فوكوس)

2

6

آمادهسازی نهایی نور جهت تصویربرداری و کنترل تصویر

2

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
مدیریت مواد و تجهيزات( ،)N66رعايت نكات ايمني مربوط به استفاده از جريان
برق ،ارتفاع ،آتشسوزی با استفاده از سیمکشی مناسب ،استفاده از نردبانمناسب،
دستکش کار ،کفش مناسب ،دقت در بهكارگيري تجهيزات نورپردازي .تخريب
نکردن محيط خارج از استوديو در هنگام بهكارگيري تجهيزات ،آلوده نکردن
محیط زیست با مواد مصرفی همچون المپها ،فیلتر هوا و  ،...روحیۀ کار جمعی

2

میانگین نمرات

*

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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پودمان 4

تصویربرداری استودیویی

تصویربرداری فقط در مکانهای خارج از استودیو انجام نمیشود.
بسیاری از برنامههای تلویزیونی شامل تئاترهای تلویزیونی ،مسابقات،
میزگردها و ...در دکورها و فضاهای استودیويی تصویربرداری میشود.
در این مرحله ،برخالف تصویربرداری پرتابل در خارج از استودیو،
اغلب با یک دوربین انجام میشود؛ یک گروه چندنفره تصویربرداری با
چندین دوربین با یکدیگر عوامل تخصصی کار برنامهسازی استودیويی
را انجام میدهند.
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1

واحد یادگیری

طراحی تصویربرداری استودیويی
آيا تا به حال پيبردهاید؛
استودیوی تلویزیونی چه تفاوتهایی با مکانهای تصویربرداری خارج از استودیو دارد؟
آیا تمام عواملی که در یک کار پرتابل با یکدیگر همکاری میکنند ،در استودیو نیز حضور دارند؟
اصوالً چرا بعضی از برنامهها را در استودیوهای تلویزیونی تصویربرداری میکنند؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحدیادگیری ،مهارت کار با ابزار در استودیوی تلویزیونی و عوامل برنامهساز در استودیو
را کسب میکنند.

استاندارد عملكرد
طراحی و تعیین شیوه تصویربرداری یک برنامه کوتاه  10دقیقه ای تلويزيوني بر اساس طرح برنامه
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طراحي تصويربرداري استوديويي
تصور شما از يك استوديوي تلويزيوني ( )TV Studioچيست؟ به اين تصاوير نگاه كنيد.

تصویر1

تصویر2

تصویر3

تصویر4

تصویر5

تصویر6
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فضايي وسيع با ديوارهايي عايق صدا و به رنگ سیاه براي ممانعت از برگشت و ورود صدا ،پردههاي آويزان
بلند ( )Cyclorama Cameramanبه رنگهاي مختلف سياه ،خاكستري و شايد سفيد ،چراغهاي آويزان از
سقف و دوربينهايي بزرگ و شايد دكورهايي متنوع در سه طرف آن .كمي آن طرف تر پنجرهاي بزرگ ،اتاقي
پر از مانيتورهاي رنگي و ميزهاي متنوع با كليدها و چراغهاي كوچك رنگي.
اين توصيف ميتواند تمام تصور شما را از يك استوديوي تلويزيوني و اتاق فرمان نشان دهد.
براي تصويربرداري استوديويي ،كار را بايد از كجا شروع كرد؟
بخشهاي مرتبط با اين موضوع كدام است؟ با چه كساني بايد آشنا شويم؟
شرح وظايف مان به عنوان تصويربردار استوديويي چيست؟
کارگروهی

در مورد تفاوتها و شباهتهاي تصويربرداري در استوديو و خارج از استوديو با يكديگر بحث كنيد.

آشنايي با ساختار استوديو
استوديوي تلويزيوني محلي مناسب و مجهز براي ساخت برنامۀ تلويزيوني است كه دارای تمامي امكانات
صوتي و تصويري است و تجهيزات الزم جهت پرداخت و تنظيم صدا و تصوير را نيز دارد .قسمتهايی همچون
اتاق كنترل توليد یا اتاق فرمان اصلي ( ،)Master Control Roomاتاق كنترل فني یا نودال ( )Nodalو اتاق
كنترل صدا در يك استوديوي تلويزيوني وجود دارد.
وقتي براي اولين بار در يك استوديوي تلويزيوني پا ميگذاريد ،ممكن است بسيار حيرتزده شويد .از دكورها،
پروژكتورهاي زياد ،دوربينها ،وسايل كار و افرادي كه هر كدام مشغول كاري هستند .انگار در هرج و مرجي
خو د خواسته به طرف نظمي كامل پيش ميروند؛ كاركناني متخصص در كار خود با حس رفاقت براي پيشبرد
كار؛ البته گاهي هم همراه با اختالف نظرهايي براي رسيدن به هدف بهتر.

ويژگيهاي ظاهري استوديو
اغلب استوديوها به صورت چهارگوش و با مساحتهاي مختلف ساخته ميشوند .در استوديوهاي بزرگتر امكانات
فني بيشتري وجود دارد .كف استوديوها هموار است و از موادي ساخته ميشود كه بسيار مستحكم است و
صيقلي و لغزنده نيست .به همين دليل حركات دوربين بهوسيله پايه ،بدون تيك و كام ً
ال يكدست خواهد بود.

تصویر7
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كف استوديو با چه رنگي رنگآميزي شده است؟
علت انتخاب اين رنگ چيست؟
اصوالً رنگ غالب در استوديو چه رنگي است؟
يك سيستم تهويۀ قوي و بدون سر و صدا ،درجۀ حرارت مطبوعي را براي استوديو فراهم ميآورد .هميشه
فضاي ايمن ،پشت پردهها يا دكورها وجود دارد که در صورت نياز مجريان يا بازيگران بتوانند از آن طريق وارد
دكور شوند و يا در صورت خطرات احتمالي ،عبور و مرور مأموران آتشنشاني به خوبي انجام شود .ديوارهاي
بلند با عايق ضخيم و همچنين ارتفاع زياد سقف استوديو از ديگر شاخصههاي آن است .در ديوارههاي كنار
استوديو ،پريزهاي مخصوص كابل دوربين و پريزهاي كابل صدا تعبيه شده است.
فعالیت
کارگاهی

با حضور در استوديوی تلويزيوني ،گزارش كاملي از ساختار ظاهري و جزئيات مربوط به آن تهيه كنيد و به
سؤاالت باال پاسخ دهيد.

دوربين استوديویی
دوربين استوديويي مهمترين ابزاري است كه در اختيار تصويربردار قرار ميگيرد تا به وسيلۀ آن اصليترين كار
برنامهسازي را انجام دهد.
گرچه سازوكار اغلب دوربينهاي تصويربرداري تقريباً شبيه يكديگر است ،ولي بين دوربينهاي تصويربرداري
پرتابل ( )Portableو استوديو تفاوتهاي چشمگيري وجود دارد .اولين تفاوت در شكل ظاهري دوربينهاي
استوديويي است كه با دستههايي در دو طرف ،شبيه موتورسيكلت است.
امروزه تنوع دوربينهاي پيچيده و حساس تلويزيوني شگفتآور است .در زمينۀ تهيۀ برنامههاي خارج از استوديو،
دوربينهاي تلويزيوني قابل حمل (پرتابل) به متصدي دوربين يا تصويربردار امكان ميدهد كه به تنهايي با نصب
يك چراغ كوچك روي دوربين و يك ميكروفون قوي ،از عهده كار ضبط يك برنامه ساده برآيد و تصوير و صدا
را به نقطهاي ديگر بفرستد؛ ولي دوربينهاي استوديويي به مراتب حجيمتر ،سنگينتر و با سازوكارهاي ويژهاي
طراحي و ساخته شدهاند .اين دوربينها عموماً بر پايۀ هيدروليك يا سه پايه چرخدار نصب میگردند و با كابل
چندرشتهاي از طريق پريز ديوار استوديو به واحدهاي كنترل تصوير مرتبط ميشوند .از اين نظر هنگام كار با آنها
بايد مشكالت حركت ،كنترل دوربين و همچنين كابلهاي تصوير متصل به آن را در نظر داشت.

تصویر9

تصویر 10
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با پيشرفت تكنولوژي ساخت وسايل تصويربرداري ،دوربينها و سهپايههاي استوديويي نيز با قابليتهاي بيشتر و
بهتري طراحي شدهاند .اين قابليتها سبب ميشود تصويربردار در شرايط ايدئالتري وظيفة خود را انجام دهد.

اجزای دوربين و سهپايۀ استوديويي()Camera Mounting

عدسي دوربين :در اغلب دوربينهاي تلويزيوني لنز زوم است .اين لنز با فواصل كانوني مختلف امكان
دستيابي به نماهايي با اندازههاي متفاوت را ميدهد .روي عدسي ،گزينهاي به نام اكستندر ()Extender
با عالمت اختصاري  2Xوجود دارد كه با استفاده از آن ميتوان با دو برابر كردن فاصلۀ كانوني امكان ثبت
نماهاي بسيار درشتتري را پيدا كرد .البته بايد دقت داشت در هنگام استفاده از  2Xبايد از ديافراگم بازتري
استفاده نمود تا تصوير تاريك نشود.

تصویر11

بدنة اصلي دوربين :المپ دوربين و در شكل پيشرفتهتر آن  )Charge Cobbled Device) CCDیا COMS

و تمام مدارهاي الكترونيكي كه تبديل نور به سيگنال تصوير را انجام ميدهند ،در آن قرار دارد.

تصویر12
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نماياب( :)Viewfinderنسبتاً بزرگ كه تصوير همان دوربين و همچنين دوربينهاي ديگر را ميتوان در آن
ديد .تصويربردار با دكمههاي مختلفي كه مربوط به كنتراست ،روشنايي ،زبرا و عالمت وضوح لبة تصاوير است،
تصوير نماياب را تنظيم ميكند .در باالي نماياب ،چراغ قرمزي به نام تالي( )Tallyوجود دارد كه وقتي روشن
باشد ،نشانۀ اين است كه تصوير اين دوربين توسط كارگردان انتخاب شده است و ضبط ميشود .مجريان و
بازيگران نيز به واسطة روشن شدن اين چراغ موقعيت خود را نسبت به آن دوربين تعريف كرده و يا به طرف
آن نگاه ميكنند .

تصویر13

اينتركام ): Intercom(Comunicationیا ارتباطات داخلي كه تصويربردار از طريق هدفون به طور مستقيم با
كارگردان در ارتباط است و فرامين الزم را براي اجرا ميشنود.

تصویر14
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سهپايۀ چرخ دار :دوربين روي كلگي آن نصب ميشود .به واسطة چرخهاي سهپايه جابهجايي دوربين سريع
انجام ميشود و تصويربردار ميتواند در موقعيتهاي جديد قرار بگيرد.
روي چرخها قفل و همچنين حفاظهاي قابل تنظيمي قرار گرفتهاند كه مانع برخورد پايه با موانع كف استوديو
(مثل كابلهاي دوربين) ميشود.
تصويربردار به كمك دستيار فني استوديو ميتواند ارتفاع سهپايه را تغيير دهد .ارتفاع نوعي از اين سهپايهها
به واسطة وجود هواي فشرده در ستون وسط پايه بهراحتي قابل تغيير است.

تصویر15

تصویر16

سهپايه چرخدار مجهز به پدستال (:)Pedestal
اين وسيله از رايجترين پايهها در استوديوها است كه
از قابليت مانور فوقالعادهاي برخوردار است.
به واسطة وجود هواي فشرده يا هيدروليك بودن
ستون وسط پدستال ،ارتفاع اين سهپايه بهراحتي
قابل تغيير است و اين امكان را به تصويربردار ميدهد
كه ضمن هدايت پايه در جهات مختلف به وسيلۀ
حلقۀ گرد شبيه فرمان ،ارتفاع آن را نيز كم يا زياد
نماید و در عين حال ،وضوح و تركيببندي تصوير را
به خوبي حفظ كند .البته چنين به نظر ميرسد كه
انجام همه اين كارها چندان ساده نباشد.
حرکت پدستال یا بوم ( :)Boomحرکتی است که
دوربین در راستای عمودی ،باال یا پایین میرود.
تصویر17
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حلقۀ گرد :هدایت حرکت دوربین به سمت چپ،
راست و جهات مختلف را برعهده دارد .این حلقه
به سه چرخ غلتکدار دوربین متصل است و سبب
جابهجایی راحت دوربین میشود.
دسته های پَن :در دو طرف دوربین قرار گرفته
که روی دسته سمت راست کنترل زوم و روی
دسته سمت چپ کنترل فوکوس قراردارد .با این
دستهها تصویربردار عالوه بر انجام حرکات افقي و
عمودي (پن و تیلت) ،میتواند در زمانی کوتاه با
یک دست زوم و با دست دیگر تصویر را واضح کند.

تصویر18

کابلهای تصویر :همهجا همراه دوربین است و سیگنالهای نور و صدا را به اتاق فرمان منتقل میکند .از
آنجا که کف اغلب استودیوهایتلویزیونی به وسیله کفپوشها یا مواد مخصوص دیگری هموار شده است،
تصویربردار میتواند به وسیلۀ سهپایههای استودیویی تمام حرکات دوربین را ،مانند یک موتورسوار ماهر ،به
راحتی انجام دهد.
فعالیت
کارگاهی

در استودیوی تلویزیونی آموزشی نحوۀ کار با دوربین استودیویی را تمرین کنيد .در این فعاليت سرعت عمل
تصویربردار در قاب بستن با لنزهای مختلف ،حرکات افقي و عمودي (پن و تیلت) ،انجام حرکات دوربین
کف استودیو و وضوح تصویر بسيار با اه ّميت است.

کارکنان استودیوی تلویزیونی
به جز وسایل استودیو و اتاق فرمان،
تصویربردار با همکاران زیادی روبهرو خواهد
شد که با برخی از آنها به طورمستقیم و با
برخی به طور غیرمستقیم در ارتباط است.
برخي از اين افراد عبارتاند از :نورپرداز،
متصدي تنظيم تصوير ،صـدابردار ،منشي
صحـنه ،كارگردان تلويزيـوني ،سوئيـچر،
كارگردان هنري (بازيگردان) و مدير صحنه.
به غیر از اینها عوامل دیگری نیز در تولید
برنامۀ تلویزیونی حضور فعال دارند که
بیشتر پشت صحنه هستند و کمتر به
چشم میآیند.

تصویر19
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تهیهکننده ،دستیار تهیه ،گریمور ،طراح صحنه ،سازندگان دکور ،گرافیستها و مهندسان فنی از دیگر افرادی
هستند که در ساخت برنامههای تلویزیونی شرکت دارند .استوديوهاي بزرگ ،انبار و محل نگهداري از دكور و
وسايل صحنه در مجاورت خود دارند.
همچنين كارگاه ساخت دكور از طريق درهاي بزرگ با استوديو در ارتباط هستند .اغلب محلی خاص ديگري
هم برای حفظ و نگهداري دوربينها ،بوم صدا و مانيتورها در استوديو وجود دارد و در غير اينصورت در همان
گوشه و كنار استوديو در پاركينگ نگهداري ميشوند .اتاق چهرهپردازي يا گريم ( )Make Upهم از ملزومات
هر استوديوي تلويزيوني است.
فعالیت
کارگاهی

با حضور در استودیوی تلویزیونی در حال ضبط با عملکرد این عوامل آشنا شوید و گزارش مکتوب تهیه
کنيد .سپس دربارۀ هر يك از آنها دركالس به بحث و گفتوگو بپردازيد.

دکوپاژ( )Decoupageو کارت اطالعات دوربین()Camera Card

اگر در حال ضبط برنامههای نمایشی باشید قطعاً کارگردان هنری و کارگردان تلویزیونی ،تصویرنامهای (دکوپاژ)
که تمام جزئیات مربوط به صحنه ،صدا ،تصویر ،نور و حرکت بازیگران و دوربین در آن نوشته شده را آماده
کردهاند.
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در جدول زير نمونهای از تصویرنامۀ یک برنامه نمایشی تلویزیونی را که با سه دوربین ضبط شده است ،میبینید.
تئـاتر تلویزیونی نفر سـوم :البی هتل سفید
شمارۀ شمارۀ
نمـا دوربین

شـرح نمـای دوربین

بـازی

صـدا

نمای باز از البی هتل :دوربین آهسته
به طرف جلو حرکت میکند تا به نمای
کامل پیشخوان برسد.

مسئول اطالعات هتل پشت
پیشخوان است .چند نفر در
حال عبور هستند.

صدای محیط

نمای بسته از تلفن روی پیشخوان
(اینسرت)

دستی گوشی را برمیدارد.

صدای زنگ تلفن

53

1

54

3

55

2

نمای بسته از شخص پشت پیشخوان
()CU

56

1

نمای کامل پیشخوان

57

2

نمای از روی شانۀ چپ فرد تازهوارد به
شخص پشت پیشخوان ()O.Sh

شخص پشت پیشخوان
گوشی را میگذارد و به آن
فرد سالم میکند.

58

3

نمای بسته از فرد تازه وارد ()CU

جواب

59

1

نمای دونفره ()2Sh

گوشی را برمیدارد و صحبت
دیالوگ:
میکند.
بفرمایید در خدمت
هستم
فردی وارد نما میشود و در
سمت راست کادر میایستد.
برای شخص پشت پیشخوان
سر تکان میدهد .منتظر
میماند.

دیالوگ:
بله حتما تشریف
بیاورید
دیالوگ:
سالم بفرمایید
دیالوگ:
سالم

این اطالعات برای کارگردان بسیار حائز اهمیت است ،ولی تصویربردار لزوماً به تمام این اطالعات نیاز ندارد .کافیست
او مطالبی مرتبط با تصویرهایی که با دوربین خود ضبط میکند ،را بداند .اطالعاتی که تصویربردار به آنها احتیاج دارد،
معموالً روی یک دسته کارت جمعآوری میشود که آنها را عموماً کارت اطالعات دوربين ( )Crib Cardمینامند .هر
دوربینی دسته کارتهای اطالعات مربوط به خود را دارد و نشاندهندۀ تصویرهایی است که تصویربردار الزم است
بداند .هر تصویر به ترتیب زمانی که گرفته میشود ،شمارهگذاری شده است.
همچنین محلهایی که دوربین در طول ضبط برنامه باید در آنجا قرار بگیرد یا حرکت کند ،در کف استودیو
عالمتگذاری میشود و با کارت اطالعات تطبیق داده میشود .حرکات دوربین و ارتفاع آن ،اندازۀ پالن ،وضوح شیء
خاص در صحنه و تغییر فوکوسها از جمله مواردی است که در کارت اطالعات درج میشود .گرچه اين شيوه بهترين
روش براي ضبط چنين برنامههایی است ،ولي در عمل ممكن است با تمام اين جزئيات اجرا نشود.
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نمونهای از کارت اطالعات مربوط به دوربين شماره يك در جدول زیر نشان داده شده است.
تئـاتر تلویزیونی نفر سـوم :البی هتل سفید

کارگروهی

فعالیت
کارگاهی

شمارۀ
نمـا

اندازۀ
نمـا

حرکت دوربین

شرح نمـا

53

 FSالبی هتل به
 FSپیشخوان

دالی این()DI

دوربین آهسته به جلو حرکت میکند و
در لحظۀ زنگ تلفن ثابت میشود

56

 FSپیشخوان

ثابت ()FIX
در صورت نیاز کادر تصحیح شود.

فردی وارد نما میشود و در سمت
راست کادر میایستد

59

نمای دونفره ()2Sh

ثابت ()FIX

ادامۀ ماجرا......

با توجه به مطالب ذكرشده و بر اساس یک برنامه تلویزیونی نمایشی ضبطشده ،کارت اطالعات دوربین با
جزئیات آن را طراحی کنید.

بخشي از يك برنامۀ تلويزيوني زنده يا توليدي را انتخاب كنید و با توجه به تعداد دوربينها ،جاي آنها ،اندازۀ
نماي گرفتهشده بهوسيله هر دوربين ،پالن تصويربرداري را طراحي نمایید و تعداد پالنهاي استفادهشده را
دكوپاژ كنید.

نكاتي درباره تركيببندي تصوير در برنامههاي تلويزيوني
در دكور برنامههاي تلويزيوني در استوديو به هر حال محدوديتهايي وجود دارد ،كه در صحنۀ برنامههاي
خارج از استوديو ديده نميشود .در استوديوها دكورها و دوربينها به يكديگر نزديك هستند .آسمان اليتناهي
در صحنه نداريم و عمق تصوير چندان كه بايد زياد نيست .يكي از مهم ترين نكات اين است كه گاهي سه تا
پنج دوربين همزمان در حال ضبط يك برنامه تلويزيوني هستند و هماهنگي بين تصويربرداران و پرهيز از
خطاهاي تصويري بسيار ضروري به نظر ميرسد؛ از اين رو ،با رعايت نكات سادهاي ميتوان اشكاالت جزئي
را به راحتي برطرف نمود.
 -1از حركات افقي دوربين(پَن) ،حركات عمودي(تيلت) و يا حركت تعقيبي در لنزهاي (بسيار) وايد اجتناب
كنيد.
 -2از حركات عمقي دوربين(دالي) با لنزهاي بسيار تله خودداري كنيد.
 -3تا جای ممکن ،از بهكارگيري عدسي زوم به جاي حركت دوربين خودداري كنيد.
 -4پالنهاي معرفي دكور را از زاويۀ باال تصويربرداري كنيد.
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تصویر 21

 -5در نماهاي از روي شانه  ،)Over Shoulder( OSHاستفاده از لنز تله يا وايد ،از نظر نمايشي كام ً
ال متفاوت
است .البته در اين مورد فاصله بازيگران از يكديگر بسيار اهميت دارد .در انتخاب لنز براي چنين نمايي بايد دقت
كنيد .تفاوت عمده اين دو تصوير چيست؟

تصویر22

تصویر 23

 -6مطمئن شوید؛ که نظر تمام تصويربرداران يك گروه برنامهساز در استوديو ،دربارۀ حداكثر فضاي باالي سر
(هدروم) يكسان است.

تصویر 24

تصویر 25

تصویر 26

تصویر 27
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 -7بسته به اندازۀ نما ،رعايت فضاي نگاه بازيگر و جاگيري صحيح او در كادر بسيار مهم است.

تصویر28

تصویر 29

 -8از گرفتن نماهایی که در آنها اشیا در باالی سر اشخاص هستند ،خودداری کنید.

تصویر30

تصویر 31

 -9از گرفتن نماهای چندنفره که در آنها تصویر شخصی (به صورت تمامرخ یا سهرخ) به وسیله لبۀ قاب به طور
عمودی قطع میشود ،خودداری کنید .در استودیو با تعداد بازیگران محدودی که وجود دارد ،بهراحتی می توان
با جابهجا کردن آنها در صحنه این مسئله را کنترل کرد.

تصویر32
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 -10درگرفتن نماهای گروهی ،افراد را در عمق تصویر قراردهید و از قرار دادن آنها در خط مستقیم خودداری نماييد.

تصویر34

تصویر 35

 -11از گرفتن نماهایی که در آن نیمی از اندام یک بازیگر ،پشت دیگر بازیگران مخفی شده است ،اجتناب کنید.

تصویر36

تصویر 37

 -12بین اشیا و اشخاص مورد نظر در یک قاب تعادل برقرار کنید .از جمع کردن آنها در وسط نما و یا قرار دادن
در کنارههای کادر بدون اینکه چیزی بین آنها باشد ،خودداری کنید.

تصویر 38

تصویر 39

تصویر 40

 -13هنگامی که عمق تصویر را تنظیم میکنید ،وضوح کم یا زیاد تصویر را مد نظر داشته باشيد .این مورد به
خصوص در نماهای نزدیک از روی شانه میتواند جالب توجه باشد.
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 -14در نماهای بسیار عمومی پیشزمینه را با اشیا پر کنید.

تصویر 41

در تمام مواردی که گفته شد ،با جابهجایی دوربین به چپ و راست یا عقب و جلو ،جابهجا کردن بازیگران
یا برخی از اشیای صحنه ،بهکارگیری لنز با فواصل کانونی مختلف و همچنین دقت در وضوح و عمق میدان
میتوان تصاویر مطلوبی را ضبط کرد.
فعالیت
کارگاهی

مطابق موارد ذكرشده در باال ،به شيوۀ صحيح و اشتباه در استودیوی تلویزیونی ،آموزشی تصویربرداری
نمایید و در مورد نتیجه کار با يكديگر بحث و گفتوگو كنيد.

مقدمات تمرین و ضبط برنامه
قبل از شروع تمرین و ضبط برنامه ،تصویربردار و دستیاران فنی استودیو وظایفی را به عهده دارند که باید
انجام دهند .بخشی از این وظایف در حیطه عملکرد دستیار فنی استوديو است که با هماهنگی متصدی تنظیم
رنگ و نور در اتاق فرمان انجام میشود و بخشی ديگر شامل آماده کردن دوربین است .در ذیل خالصهای از
این وظایف بررسی خواهد شد.

وظایف دستیاران فنی استودیو
 -1انتقال دوربینها از پارکینگ استودیو به محل
مناسب در دکور ،طبق نظر کارگردان و اتصال
کابل تصویر هر دوربین .به این کار چیدن دوربین
میگویند که به ترتیب مث ً
ال از چپ به راست دکور
و با شمارههای یک ،دو ،سه و چهار است .گاهي
ممكن است دوربين چهارم در فضاي جدايي از كف
استوديو در روي سازهاي بلند يا در سقف نصب شود.
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 -2تنظیم و کنترل هوای فشرده داخل پایۀ پدستال و در صورت لزوم شارژ آن توسط پمپ باد یا تلمبه دستی.
 -3کنترل ارتباطات داخلي (اينتركام) يا صدای هدفون دوربینها و گوشي مدیر صحنه با اتاق فرمان.
 -4برداشتن درپوش عدسی و اطمینان از تمیز بودن لنز.
 -5کنترل کلگی دوربین ،باز کردن قفل چرخش عمودی (تیلت) و اطمینان از حالت تعادل دوربین و بازکردن
قفل چرخش افقی (پان) و اطمینان از حرکت نرم کلگی دوربین.
 -6کنترل اهرم مخصوص زوم و وضوح تصویر.
 -7تنظیم و کنترل وضوح دقیق عدسیها به وسیلۀ چارت مخصوص (بک فوکوس )Back Focus-و اطمينان
از عدم اشكال در فوكوس كردن لنز دوربين.

تصویر 43

 -8خاموش كردن چراغهاي سقفي استوديو.
 -9تنظیم عدسی دوربینها در یک نمای بسته روی صفحۀ سفید مخصوص وایتباالسنس White Bal�(WB
.)anceپس از اینکه از تمام دوربینها ،نمای بستهای به اتاق فرمان ارسال شد ،متصدی تنظیم رنگ و نور
(نودالمن) رنگ دوربینها را با یکدیگر همسان میکند ،به این کار وایتباالنس میگویند.
 -10قرار دادن مانيتور استوديو در محلي كه مجري و مدير صحنه به راحتي بتوانند ببینند.
 -11زمان تمرین یا ضبط ،دستیاران فنی باید کابلهای دوربین را در کف استودیو جابهجا و جمع کنند تا در
حین حرکت دوربین ،مشکلی به وجود نیاید.
 -12بعد از پایان ضبط ،دوربینها به پارکینگ منتقل میشود.

خصوصیات تصویربردار استودیو
اغلب تعدادي تصويربردار استوديویي هستند كه كارگردانها عالقه مندند با آنها كار كنند .اين تصويربرداران با
كار و تجربه زياد واجد خصوصيات ويژهاي شدهاند .پارهاي از اين ويژگيها در اينجا ذكر ميگردد:
الف) معموالً از تصویربردار استودیو خواسته میشود که در عرض چند ثانیه با تغییر فاصله کانونی لنز یا جابهجایی
دوربین و کشف زاویهای جدید ،موضوع مقابل دوربین را در وضوح کامل و در ترکیبی جدید عرضه نماید.
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این شیوۀ تصویریابی بیشتر در برنامههای تلویزیونی
زنده و تولیدی مانند میزگردها ،مسابقات ،کنسرتها
و ُجنگها کاربرد ویژهای دارد و آن به معناي تسلط بر
ابزار ،خالقیت و حس ذاتی تصویرگری همراه با سرعت
عمل و دقت است.
ب) تصویربردار باید از نظر حسی با موضوع برنامهای
که در حال ضبط است ،ارتباط برقرار کند.
آیا او مشغول ضبط یک کنسرت موسیقی است ،یا
ضبط یک مسابقه فوتبال یا یک برنامه آشپزی؟

تصویر44

پ) تصویربردار باید ذهن آرام داشته باشد تا در طول
ضبط برنامه اشتباهي مرتكب نشود كه قابل جبران
نباشد.
ت) تصویربردار ،در لحظه پایان کار باید مانند
همانند لحظه شروع باشد .گاهی ممکن است مدت
تصویربرداری به  21ساعت برسد.
ث) تصویربردار استودیو باید اجتماعی باشد ،زیرا
او با گروه زیادی از همکاران متخصص و همچنین
تماشاگران و مهمان ها که در استودیو حضور دارند ،در
ارتباط است .نحوۀ رفتار و گفتار درست از نشانههای
یک تصویربردار حرفهایست.
ج) یک تصویربردار باهوش سعی میکند با داشتن اید ه
و استفاده از ابزارهای جدید ،خود را به سطحی متعالی
در کار برساند.

تصویر45

تصویر46

چ) نگهداری و مراقبت از وسایل جزء مسئولیتهای تصویربردار است ،البته ب ه غیر از بخشهای الکترونیکی
که توسط مهندس متخصص کنترل میشود .او باید ابزار کارش را خوب بشناسد و با کمک دستیاران فنی در
استودیو آنها را در بهترین شرایط برای کار آماده کند.
ح) دخالت نکردن در کار بقیه و درگیر نشدن با مشکالت آنها بهخصوص در پخش برنامههای زنده .در غیر این
صورت ،وی تمرکز خود را از دست میدهد و مشکالت دیگری را به وجود میآورد .البته او باید اشکاالت فنی و
هنری بخشهای دیگر را ببیند ،ولی در زمان معینی آنها را گوشزد کند و برای رفع آن مشکل با آنها هماهنگ شود.
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اولین وظیفۀ تصویربردار
اکنون وقت آن رسیده که تصویربردار نیز خود را برای تمرین و ضبط آماده کند .او باید قبل از شروع ضبط
برنامه ،وسایل خود را با دقت کنترل و تنظیم نمايد .کارهایی نظیر :تنظیم منظریاب به لحاظ روشنایی و
کنتراست ،چک کردن اهرمهای زوم و فوکوس ،کنترل چرخهای پایۀ دوربین برای انجام حرکت و گذاشتن
هدفون بر روی گوش و اطمینان از وجود ارتباط با اتاق فرمان.
یک تصویربردار خوب ،از اتالف وقت در تمرين خودداري می نماید و تصویرهایش را به سرعت و با دریافت
حداقل دستور از کارگردان قاببندی میکند .وی نظرات کارگردان را بر اساس توضیحاتی که در کارت
اطالعات وجود دارد ،درک میکند و در کمترین زمان و باالترین دقت تصاویر صحیح و بدون نقص را ارائه
میکند .در تمرین تمام نواقص کار مشخص می شود و هر فرد در جای خود نسبت به رفع آن اقدام خواهد
کرد .تصویربردار با آخرین توصیههای کارگردان محلهای تقریبی دوربین را که از قبل در کف استودیو
عالمتگذاری شده است ،به ذهن میسپارد و با تسلط به ابزار کار آمادۀ ضبط میشود.

نکتۀ آخر
در برنامه زنده شرایط ویژهای حاکم است که در برنامه تولیدی یا ضبط شده وجود ندارد .در برنامههاي تولیدی
میتوان با تکرار و تمرین چندباره به نتیجه مطلوب رسید .تصویربرداری در پخش زنده یعنی هوشیاری باال،
آرامش روحی مطلق و دقت در کار با دوربین؛ تصویربردار تقریباً حق هیچگونه خطایی را ندارد و فقط یکبار
فرصت دارد که بهترین کار را انجام دهد .در اين نوع برنامه حتي كارت اطالعات دوربين نيز وجود ندارد .هيچ
اشتباهي قابل برگشت و اصالح نيست و در عرض چند ثانيه در معرض ديد تعداد زيادي از تماشاگران قرار
ميگيرد .اين لحظه براي تصويربرداران لحظه بسيار سختي است.
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ارزشیابی واحد يادگيري طراحي تصويربرداري استوديويي
شرح کار:

شناخت ساختار استوديو ،بررسي دستورالعمل كارگردان تلويزيوني (كارت اطالعات دوربين) ،طراحي و تعيين شيوۀ تصويربرداري
استوديويي
استاندارد عملکرد:
طراحي و تعيين شيوۀ تصويربرداري يك برنامۀ كوتاه 10دقيقهاي تلويزيوني بر اساس طرح برنامه
شاخصها:
طراحی تصویربرداری استاندارد با توجه به ویژگیهای موجود در طرح به طور مثال شیوة استفاده از قرارگیری  3دوربین در
صحنه ،قرارگیری  2دوربین در صحنه یا به صورت تک دوربین

شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه تصویربرداری
زمان 30 :ساعت
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ ،دوربين استوديويي

معیار شایستگی:
مراحل کار

ردیف
1

شناخت ساختار استوديو

1

2

طراحي و تعيين شيوه تصويربرداري استوديويي

2

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
مديريت مواد و تجهيزات( ،)N54دقت در بهکارگيري امكانات فني در استوديو،
رعایت اخالق حرفه ای ،رعايت اصول بهرهبرداري ،روحيۀ كار جمعي.
میانگین نمرات
حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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2

واحد یادگیری

ضبط تصویر در استودیو
آيا تا به حال پيبردهاید؛
چه تفاوتهایی بین تصویربرداری در استودیوی تلویزیونی و مکانهای خارج از استودیو وجود دارد؟
آیا یک تصویربردار پرتابل که اغلب با یک دوربین تصویربرداری میکند ،قادر است در استودیویی که
چندین دوربین در کنار یکدیگر تصویر میگیرند ،کار کند؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحد یادگیری ،ضبط تصویر در استودیوی تلویزیونی و توصیههایی برای انجام هر چه
بهتر آن را فرامیگیرند.

استاندارد عملكرد
تصویربرداری یک برنامۀ کوتاه تلويزيوني در استودیو بر اساس طرح برنامه و دكوپاژ آن
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ضبط تصویر در استودیو

همانطور كه قب ً
ال گفته شد ،ارتباط حسی تصویربردار با برنامه و عالقۀ او به موضوع آن قطعاً در نتیجه کارش
تأثیر خواهد گذاشت و او را مصمم میکند که بهترین کیفیت را ارائه دهد .تصویربردار خوب ترکیبی از
آگاهیهای فنی ،سرعت انتقال ،بینش هنری و قدرت پیشبینی را دارد.
با اعالم مدیرصحنه ،تصویربرداران ،صدابردار ،بازیگران یا مهمانها و بقیه عوامل آمادۀ ضبط میشوند .فرض
کنید در حال ضبط یک برنامۀ نمایشی هستیم.
لوکیشن یا دکور ،البی یک هتل است .سکوتی حیرتانگیز بر صحنه حکمفرماست .با دستور کارگردان دوربین
شماره یک از وسط دکور حرکت میکند و به طرف پیشخوان اطالعات هتل میرود .صدابردار نیز با بوم صدا
به همان طرف در حال حرکت است .چند بازیگر از جلوی دوربین رد میشوند .تلفن روی پیشخوان زنگ
میخورد .كارگردان به دوربين سه و نماي بستهاي از تلفن كه دستي گوشي را برميدارد ،برش ميزند .مسئول
اطالعات هتل گوشی را برمیدارد .تصویربردار دوربین دو نمای بستهای از شخص پشت پیشخوان میگیرد،
کارگردان به دوربین او سوئیچ میکند .....
ناگهان صدایی از استودیو طنین میافکند:
«لطفاً نگهدارید» .همه چیز متوقف میشود .دوربینها و بازیگران به جای قبلی خود بازمیگردند .کارگردان
برنامه از اتاق فرمان توضیح میدهد که چگونه تغییری کوچک در موقعیت بازیگران نمای بهتری را امکانپذیر
میسازد .کارگردان از طریق گوشی از تصویربردار دوربین یک میپرسد آیا میتواند دوربین را کمی عقب
بکشد؟ تصویربردار در اينتركام به كارگردان توضيح ميدهد كه اين كار عملي نيست و دوربین دیگری به طرف
دوربین اول میچرخد تا کارگردان موقعیت او را ببیند .سپس کارگردان میتواند مشکالت پشت صحنه را
ببیند و حرکات دوربینها را مجددا ً هماهنگ کند .مدیر صحنه از طریق اينتركام فرمان شروع را از کارگردان
میگیرد .وی پس از دعوت به سکوت ،به بازیگران عالمت میدهد و قصۀ ضبط همچنان ادامه خواهد یافت .در
طول ضبط ،تصویربردار باید از طریق امکانی که در منظرهیاب وجود دارد ،تصاویر دیگر دوربینها را هم کنترل
کند تا ضمن کنترل هدروم و هماهنگی با آنها ،آخرین اصالحات را در تصویر انجام دهد.
تصویر 47

152

پودمان  /4تصویربرداری استودیویی

کارگروهی

حداقل با دو دوربین ،یک قطعۀ نمایشی را در استودیوی تلویزیونی آموزشی تمرین و ضبط کنيد.

توصیههایی هنگام تصویربرداری در استودیو

 .1چراغ دوربین( :)Tallyهمیشه مراقب چراغ قرمز
دوربین باشید .این چراغ داخل منظرهیاب و باالی آن
طراحی شده است .وقتی این چراغ روشن است ،بدون
اجازه و اطالع کارگردان دوربین را حرکت ندهید .نمای
شما به وسیلۀ کارگردان انتخاب و سوئیچ شده است.
 .2حالت بدن :از آنجا که تصویربردار در استودیو به
تنهايي دوربین را حرکت میدهد ،زوم و وضوح را نیز
تنظیم میکند .باید بدنش را در حالتی کام ً
ال منعطف و
آماده برای تمام این حرکات نگه دارد .باید آرامش خود را
حفظ کند و با تسلط بر منظرهیاب ،دوربین را حرکت دهد.

تصویر 48

 .3عوامل مزاحم در نما :همواره مراقب ورود میکروفن و سایۀ آن ،چراغهای استودیو ،دوربینها و دیگر
بخشهای خارج از دکور ( )Show Offدر تصویر باشيد .همچنين مراقب باشيد سایۀ شما و دوربین در
پالنهای نزدیک به دکور در تصویر دیده نشود.

تصویر 49
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 .4پیشبینی حرکات :هنگام حرکات ناگهانی بازیگر ،مانند بلند شدن یا نشستن یا حرکت به جلو و عقب،
مراقب ترکیببندی و هدروم و وضوح تصویر باشد .شاید با مقداری زوم کردن یا تصحیح کادر خیلی سریع
بتواند ترکیب صحیح را دوباره به وجود آورد .البته در این مواقع تصویربردار میتواند با نشانههایی در بازیگر
منتظر حرکت او باشد ،مث ً
ال وقتی به جلو خم میشود یا دستش را به لبۀ صندلی میگیرد.
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 .5جهت چرخها :هنگام حرکت پایۀ دوربین ،مراقب جهت چرخهای آن باشید .به وسیله حلقهگرد هدایت
دوربین چرخها را در جهتی قرار دهید که میخواهید حرکت کنید .قفل پدستال را باز نگه دارید تا در صورت
لزوم بتوانید ارتفاع دوربین را کم یا زیاد کنید .مراقب موانع احتمالی سر راه باشید و به آرامی حرکت کنید.
 .6پیشفوکوس :همیشه نمای خود را در بستهترین حالت ،فوکوس كنيد تا هنگام تغییر فاصلۀ کانونی (زوم
این و زوم بک) از وضوح خارج نشود .این بدین معنی است که تصویر شما در واضحترین حالت است .البته اين
فوكوس تا وقتي پابرجاست كه فاصلۀ دوربين و سوژه تغيیر نكند؛ در غير اين صورت ،بايد فوكوسكشي كرد.
 .7هدف از حرکت عمقی :قبل از شروع حرکت دوربین به جلو بدانید که به قصد چه کسی یا چه چیزی
حرکت را شروع کردهاید و بدون هیچ تردیدی به طرف او حرکت کنید .در هنگام حرکت رو به جلو از آنجا که
به کادر بستهتری میرسید مراقب لرزشهای دوربین و وضوح تصوير باشید.
 .8وضوح در حرکت عمقی :در استودیو تصویربردار خود مسئول وضوح تصویر است .در حرکات رو به جلوی
دوربین (دالی این) تمام حواس تان به منظرهیاب و بخش مشخصی از سوژه مث ً
ال صورت او باشد .زمانيكه
احساس کردید تصویر در حال تار شدن است ،با تغییر جزئی در اهرم وضوح تصویر ،آن را واضح کنید .البته
از قبل به ذهن بسپارید که اهرم را به کدام جهت باید حرکت بدهید.
چه توصیههای دیگری به ذهن شما میرسد؟
این توصیهها تمامنشدنی است .فقط و فقط با تمرین زیاد می توانید بدون نقص کار کنید .پس فقط تمرین
کنید.
فعالیت
کارگاهی

با بهکارگیری توصیههای باال ،حرکت عمقی دوربین ،حرکت با بازیگر و ترکیب حرکت دوربین و بازیگر
را تمرین کنید.

با حضور در یک استودیوی تلویزیونی در حال ضبط از پشت صحنه برنامههای زنده تولیدی و نمایشی،
گزارشی مکتوب و مصور تهیه کنيد و سپس در موردآن به بحث و گفتوگو بپردازيد.
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ارزشیابی واحد يادگيري ضبط تصوير در استوديو
شرح کار:
تمرين ميزانسن با دوربين ،ضبط تصوير با تمام جزئيات ،بازبيني و تعيين زمانبندي ،ضبط نهايي
استاندارد عملکرد:
تصویربرداری یک برنامۀ کوتاه تلويزيوني در استودیو بر اساس طرح برنامه و دكوپاژ آن
شاخصها:
 -1ضبط تصویر مناسب از نظر ارتفاع دوربین ،اندازه نما ،لنزها با توجه به دکوپاژ مربوطه و شرایط تصویربرداری
 -2انتخاب ترکیببندی مرتبط با نما (با توجه به داستان و طرح) از نظر مکان جایگیری شخصیتها ،فضای باالی سر ،ارتباط
شخصیتها با یکدیگر
 -3حرکت یک دست و بدون وقفه و همتراز با سطح دوربین بر روی وسایل حرکتی و یا سهپایه
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه تصویربرداری
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ ،انواع دوربین استوديويي ،انواع سهپایه ،انواع دستگاههای ضبط و ذخیرهسازی تصویر استودیویی
معیار شایستگی:
مراحل کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

تمرين ميزانسن با دوربين

1

2

ضبط تصوير با تمام جزئيات

2

3

بازبيني و تعيين زمانبندي

2

4

ضبط نهايي

3

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
مدیریت زمان ( ،)N64دقت در بهكارگيري دوربين استوديويي ،حفظ صحنه ،ثبت و
خلق تصوير براي عينيت بخشيدن نظرات كارگردان.
میانگین نمرات

2

*

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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پودمان 5

دستیار صدا

زبان دنياي امروز ،تصوير و صدا است كه به صورت مجموع ه
ِ
فيلمهاي كوتاه و بلند در سمينارها ،محافل و برنامههاي مختلف
علمي ،اقتصادي ،سياسي به نمايش گذاشته ميشود.
در اين ميان صدا به دليل پيچيدگيهاي خاص فيزيكي ،شرايط
ناهموار و اطالعات محدود افراد ،باعث دور ماندن از عامه مردم
شده است .براي رسيدن به يك صداي قابل تشخيص و سالم،
آموزش نيروي انساني كارآمد همراه با بهكارگيري دستگاهها و
تكنولوژيهاي بهروز مورد نياز است.
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1

واحد یادگیری

انتخاب و آمادهسازي تجهيزات فني صدا
آيا تا به حال پيبردهاید؛
براي شروع يك پروژۀ صدابرداري چه ميكنيد؟
از چه ادواتي استفاده ميكنيد و چه مسائلي را در نظر ميگيريد؟
براي انتخاب وسايل صدابرداري به چه مواردي توجه ميكنيد؟
چه ميكروفنهايي را انتخاب ميكنيد؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحد یادگیری ،کار با تجهيزات صدابرداري را در سطح دستیار میآموزند.

استاندارد عملكرد
انتخاب و آمادهسازی تجهیزات فنی صدا برای صدابرداریِ یک برنامۀ کوتاه تلویزیونی در مدت زمان 15
دقیقه بر اساس طرح برنامه
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صدا چيست؟
در محيطي كه ما زندگي ميكنيم ،اطرافمان را هوا فراگرفته است .هر چيزي كه باعث حركت در مولكولهاي هوا
شود ،به صورت صدا به گوش ما منتقل ميشود و ما آن را به شكل صدا ميشنويم .پس نتيجه ميگيريم هر جرياني
كه باعث ارتعاش مولكولهاي هوا شود و پردۀ گوش را به لرزش درآورد ،باعث وجود صدا در گوش ميشود.

گوش؛ دستگاه شنوايي انسان
آيا ميتوانيم بگوييم ارتعاش ،عامل توليد صدا در گوش ميشود؟ به تعبير فيزيكدانها ،صوت عبارت است از
متراكم تلطيفيافتهاي كه به صورت ارتعاش در هوا ايجاد ميشود .با توجه به ساختمان گوش،
امواج متناوب و
ِ
مسير صوت را از منبع ارتعاش تا رسيدن به مغز به اختصار دنبال ميكنيم .گوش از نظر ساختمان و كاركرد
دستگاه بسيار پيچيدهاي است كه از سه بخش اصلي به قرار زير تشكيل يافتهاست.
-1گوش بيروني
الله گوش و مجراي شنوايي را دربرميگيرد .اللۀ گوش به منزلۀ آنتن يا دستگاه گيرندۀ صوت بهكار ميرود و
مجراي گوش كه به صورت تقريبي سه سانتيمتر است ،به پردۀ ُصماخ برخورد ميكند.
 -2گوش مياني
اين دستگاه حفرهاي است استخواني و پر از هوا كه «صندوق ُصماخ» ناميده ميشود .اين صندوق پيش از
گوش دروني قراردارد و به وسيلۀ مجراي باريكي به نام «شيپور ا ِستاش» به حلق مرتبط ميشود.
 -3گوش دروني
اين بخش از گوش به سبب شكل پيچيدهاي كه دارد ،به «البي ِرنت» معروف است .بخش اصلي گوش درون
كيسۀ پر پيچ و خمي است به نام البيرنت غشایي كه از مايعي به نام «اندولنف» انباشته است .بخش حلزوني
يا استخوانهاي سنداني و چكشي در اين بخش وجود دارد .گوش انسان قادر به شنيدن همه امواج صوتي
نیست و فقط محدودهاي از آن را ميشنود كه آستانه شنوايي ناميده ميشود .آستانۀ شنوايي انسان  16هرتز
تا  20/000هرتز ( 20Khzـ  )16Hzاست .اين آستانه در موجودات ديگر متفاوت است .موجودات مختلف
بسامدهاي مختلفي را ميشنوند كه انسان آنها را تجربه نكرده است.

تصویر1
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سـرعت
همانطور كه ميدانيد امواج به طور كلي به دو دسته تقسيم
ميشود -1 :امواج صوتي -2 ،امواج نوري
امواج صوتي امواجي هستند كه به دليل سرعت پايين قابل ديدن درجه حرارت
نيستند؛ ولي امواج نوري به دليل سرعت زياد تبديل به نور می شوند 		
سرعت نور
و قابل ديدن هستند .سرعت امواج نوري برابر است با 300/000
كيلومتر در ثانيه ،ولي سرعت امواج صوتي برابر است با 330متر در
مدوالسيون
ثانيه .براي همزماني صدا و تصوير ،امواج صدا را بر موج كرير سوار
كرده و همراه نور ارسال ميكنيم تا همزمان با نور به مقصد برسد.
اين عمل را مدوالسيون مينامند.
سرعت صوت

فركانس
تعداد نوسانات در يك واحد زمان فركانس ناميده ميشود (تغييرات موج در واحد زمان).
سیکل
ثانیه

سیکل یا چرخش
فرکانس

تصویر2

طول موج
فاصلهاي كه موج در واحد زمان طي ميكند ،طول موج ناميده ميشود.

دامنه
بیشینه تا کمینه يك موج دامنه ناميده ميشود.

2 14
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طول موج

سیکل بر ثانیه

دامنه
دامنه در لحظه
دامنه بیشـینه
ثانیه
تصویر3
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انواع میکروفن به لحاظ ساختار (خانواده میکروفن)

تصویر4

میکروفنها به هفت خانواده کلی تقسیم میشوند که عبارت اند از:
 .1زغالی
 .2کریستالی یا پیزوالکتریک
 .3مغناطیسی
 .4نواری
 .5دینامیک ()moving kohl
 .6استاتیک یا خازنی ()Condenser
 .7الکترت (میکروفنهای الکترت از نوع خازنی هستند).
کار تمامی انواع میکروفنها ،تبدیل امواج صوتی به امواج الکتریکی است.
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میکروفنهای زغالی
وقتی که صدا به ممبران (پردۀ حائل یا دیافراگم) میکروفن برخورد میکند ،نوسانات ناشی از امواج صوتی،
ممبران را به لرزه در میآورد و به حجم زغالهای موجود فشار وارد میکند .با تغییر ظرفیت فشردگی زغال،
امواج الکتریکی متغیر به وجود میآید.
محاسبۀ ميكروفنهاي زغالي

رو

ضريب مقاومت مخصوص اجسام مختلف
طول چشم يا سيم به متر
سطح مقطع
مقاومت
تصویر5

تصویر6

تصویر7
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میکروفنهای کریستالی
این نوع میکروفنها از خاصیت کریستالها استفاده میکنند .ممبران
در این میکروفنها به سوزنی وصل است .با ارتعاش ممبران ،سوزن
به کریستال ضربه وارد میکند و جرقۀ الکتریکی ایجاد میشود.
میکروفنهای زغالی و کریستالی به دلیل دقت پایین معموالً در
مدارس ،هیئتها و جشنها استفاده میشود و کاربرد حرفهای ندارد.
تصویر9

تصویر10

تصویر11
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میکروفنهای مغناطیسی
آهنربا وسيلهاي است كه دو قطب مثبت و منفي دارد و قادر
است اشيای فلزي را به خود جذب كند .دو سر آهنربا ،داراي
ميداني است كه از اشيای غيرفلزي عبور ميكند .مث ً
ال اگر
مقداري فلز در روي يك صفحه مقوايي بريزيد از طرف ديگر با
حركت آهنربا ،اشيای فلزي روي مقوا جابهجا ميشوند.
نتيجه ميگيريم كه ميدان آهنربا قادر به عبور و جابهجايي در
اشيا است .اين خاصيت مغناطيس ناميده ميشود .از خاصيت
مغناطيسي آهنربا در ميكروفنها ،بلندگوها ،هِد ضبط صوتها
(ريكوردرها) ،هِد پخشكنندهها استفاده ميشود.
تصویر12

این میکروفنها شامل یک آهنربای نعلی شکل است که سیم پیچی به دور آن پیچیده شده است .در اثر
نزدیک شدن ممبران به سیمپیچ میدان مغناطیسی تغییر میکند و جریان متغیر الکتریکی ایجاد میشود.
جریان متغیر وارد مدار شده و ثبت میشود.

تصویر13
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میکروفنهای نواری
در این میکروفنها سیم پیچ جای خود را به نوارهای مسی داده است .در ميكروفنهاي مغناطيسي سيمپيچ
به دور آهنربا قرار داشت ،ولي در اين ميكروفن نوار مسي به آهنربا متصل نيست و در داخل ميدان قرار
دارد و با حركت نوار دائماً ميدان تغيير ميكند .اين تغييرات ميدان تبديل به تغييرات الكتريكي شده و وارد
مدار ميشود.

تصویر14

تصویر15

تصویر16

تصویر17
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میکروفنهای دینامیک
در اين ميكروفنها بوبين قرقرهاي كه سيم پيچ درون آن قراردارد ،به ممبران متصل است و با ارتعاش امواج
صوتي ممبران به حركت درمیآید و قرقرۀ سيمپيچ را درون ميدان جابهجا ميكند .با جابهجايي قرقرۀ
سيمپيچ در ميدان ،ميدان تغيير ميكند .از اين تغييرات ميدان جرياني به سيمپيچ القا ميشود كه جريان
متغير است .با هدايت اين جريان به داخل مدار موفق ميشويم كه امواج صوتي را ضبط و ثبت كنيم.

تصویر18

تصویر19
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میکروفنهای استاتیک یا خازنی ()Condenser

این میکروفنها آخرین نسل میکروفنهای ضبط صدا با کیفیت
باال است .در این میکروفنها سیمپیچ و میدانمغناطیسی حذف
و به جای آن از خازن استفاده شده است .خازن از دو صفحۀ
جوشن تشكيل شده با قطبهاي مثبت و منفي است كه جريان
ذخيره شده در خازن را تشكيل ميدهد .در خازن یکی از صفحات
جوشن به شکل ممبران تعبیه شده است .با حرکت ممبران
ظرفیت خازن دائماً تغییر میکند؛ در نتیجه ،این تغییر ظرفیت،
جریان الکتریکی ايجادشده را وارد مدار میكند .ميكروفنهاي
خازني ويژگيهاي خاص خود را دارند .خازن ميكروفن قبل از
استفاده بايد شارژ شود تا بتواند از جريان اوليه استفاده كند .براي
شارژ اوليه ،خود به يك شارژر يا يك باطري شارژ شده نياز دارد.

تصویر20

تصویر22

تصویر23

تصویر21
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میکروفنهای الکترت
در ميكروفنهاي الكترت كه از نوع خازني بسيار ظريف هستند ،از خازنهايي با شارژ دائمي استفاده ميشود
و معموالً براي منبع تغذيه نياز به يك باطري دارند.

تصویر24

تصویر25

پترنها ()Pattern
هر ميكروفن داراي زاويۀ گيرندگي (پترن) خاص خود است .بعضي از ميكروفنها كه قادر به شنيدن صداي
كامل پيرامون خود هستند و تقريباً ميتوان گفت كه به صورت كرويشكل امواج را دريافت ميكنند ،به
ميكروفنهاي« اومني دايركشنال» ( )Omnidirectionalمعروفاند( .تصویر)27
برخي از ميكروفنها براي آنکه قادر به حذف صداهاي ناخواسته باشند ،طوري طراحي شدهاند كه فقط از يك
زاويه قادر به شنيدن باشند و آن تقريباً نيمدايرهاي است كه پيش روي ميكروفن است .به اين نوع ميكروفنها
«كارديوئيد» ( )Cardioidيا لوبياييشكل يا دلوار گفته ميشود( .تصاویر 28و )29

تصویر26
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تصویر27

تصویر28
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ميكروفنهايي كه در كارهاي حرفهاي ميتوان از آنها استفاد ههاي بيشماري كرد«،سوپركارديوئيد»
(  )Super cardioidنام دارند( .تصویر)30
ميكروفنهاي «يوني دايركشنال» يا ميكروفنهايي با زاويۀ بسته اين توان را دارند كه فقط در زاويۀ پيش رو
امواج را دريافت كنند و حساسيت آنها براي شوتينگ از روي بوم در سمت منبع صوتي بسيار مناسب است.
در بقيۀ موارد خارج از حيطۀ زاويۀ خود ،عموماً صداها را نشنيده يا ضعيف ميشنوند( .تصویر)31

تصویر29

تصویر30

آخرين پترن «فيگورايت» ( )Figure 8است .ميكروفنهاي فيگورايت اين امكان را به ما ميدهند که در
مواقعي كه هام محيط زياد است ،از يك ميكروفن استفاده شود .چون هرچه تعداد ميكروفنها بيشتر شود،
هام و نويز بيشتري با خود به همراه ميآورد( .تصاویر 32و )33

تصویر31

تصویر32
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كاربرد انواع ميكروفن
ميكروفنهاي استوديويي
ميكروفنهاي خارج از استوديو (صحنه)
ميكروفنهاي وايرلس
ميكروفنهاي متصل به كابل

ميكروفن استودیویی

ميكروفنهاي استوديويي عموماً بر روي
پايههاي روميزي و يا پايههاي پرچ يا بومهاي
استوديويي نصب ميشوند .میکروفن هایی
که بر روی پایه بوم اطلس قرار میگیرند؛
کاربرد فراوانی دارند و عالوه بر تله تئاترها
برای مسابقه های ورزشی و جشن هایی که
در استودیو برگزارمی شود و شرکت کنندگان
بسیار دارد ،همچنین سرودهای جمعی که
تصویر34
تصویر33
تک خوان در رأس قرار میگیرد ،کاربرد دارد.
میکروفنهای استودیویی خود به دستههای مختلف تقسیم میشوند که عبارتاند از:
میکروفنهایی که برای موسیقی استفاده میشوند .میکروفن هایی که برای نریشن یا گفتار استفاده می شوند.

تصویر35

تصویر36
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میکروفنهایی که برای تله تئاتر استفاده می شوند .میکروفنهای ثابتکهدراستودیوبهصورتآویزاستفادهمی شوند.

تصویر39

تصویر40

میکروفنهای خارج از استوديو(صحنه)
میکروفنهایی که در بیرون ازاستودیو استفاده میشوند،
به ميكروفنهای صحنه معروفاند.
میکروفن های بیرون از استودیو عموماً به دو منظور
استفاده می شوند.
* میکروفن هایی که قرار نیست دیده شوند؛ برای
ساخت فیلم استفاده می شوند و میکروفن های صحنه
نامیده میشوند.
* میکروفنهایی که دیده شدن آنها مانعی ندارد؛ در
پخش ،استیج ،مدارس ،هیئتها ،ضبط گزارش رادیویی
و تلویزیونی استفاده میشوند.

تصویر41

میکروفنهای وايرلس
جدای از این دو دسته ،دسته ای از میکروفن ها به نام
وایرلس) )Wirelessوجود دارد که هم در استودیو
و هم در خارج از استودیو کاربرد دارد .در مواردي
كه مجري متحرك است ،از ميكروفنهاي وايرلس به
عنوان ميكروفن كمكي استفاده ميشود.
میکروفن مجری معموالً به دو صورت در دسترس
قرار می گیرد؛ روي پایه يا بر روی میز استوار است
و یا بی سیم (وایرلس) به یقه مجری وصل میشود.

تصویر42
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دقت کنید که میکروفن های وایرلس به لحاظ ویژگیهای فنی آسیب پذیر هستند و تحت شکار نویز قرار میگیرند.
این مشکالت باعث میشود که از این نوع میکروفن تا جای ممکن به عنوان میکروفن اصلی استفاده نشود و بیشتر
حکم میکروفن کمکی را داشته باشد.

تصویر44

تصویر45

تصویر43

در مواردی که دیده شدن میکروفن بالمانع است ،شکل ظاهری و ابعاد میکروفن و ادواتی
که روی آن نصب میشود ،میتواند بسته به نظر هر صدابردار متفاوت باشد .مث ً
ال میتوان
مکعبی را به صورت تصنعی و با آرم یک شبکۀ تلویزیونی خاص روی آن نصب کرد.
میکروفنهایی که قرار نیست دیده شوند ،یا درون کادر جاسازی میشوند و یا از
بیرون کادر و بهوسیله بوم شوت میشوند .میکروفنهایی که درون کادر قراردارند،
در لباس بازیگر و یا در ادوات خاص همچون عینک ،خودکار ،دکمه سردست و ...
پنهان میشوند و عموماً از نوع وایرلس هستند؛ مگر در موارد خاص که از میکروفن
مخفی سیم دار استفاده میشود .میکروفنهایی که به بوم نصب میشوند ،عموماً
گان« »gunومینیگان هایی « »mini gunاز خانواده استاتیک (خازنی) هستند.

تصویر46

تصویر47

تصویر50
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تصویر48

تصویر49

تصویر51
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تصویر52

تصویر53

در انتخاب و بهکارگیری میکروفنهای خارج از استودیو بسته به آنکه فضا داخلی یا خارجی است ،باید نکاتی
را مدنظر قرارداد .در فضاهای خارجی توجه به فصول سال (وجود باد و باران) و مکان جغرافیایی (کوهستان،
دره ،رودخانه) بسیار مهم است .در فضاهای داخلی آکوستیک ،ابعاد مکان و محل استقرار (کنار صافکاری،
ّ
بازار و  )...حائز اهمیت است.

تصویر54

تصویر55

پُرکاربردترین میکروفنها در صدابرداری ،میکروفنهای دینامیک و خازنی هستند.
هیچ کدام از این دو نوع بر دیگری مزیت ذاتی ندارد .مهمترین عامل در انتخاب
نوع میکروفن ،شرایط و ویژگی هر کار است .از آنجا که میکروفنهای خازنی برای
کار کردن نیاز به باطری یا منبع تغذیه دارند ،برخي اوقات دردسرساز میشوند.
حساسیت این میکروفنها بسیار باالست و در معرض صداهای بلند دچار تحریف
( )Distorationمیشوند .دیافراگم یا ممبران این نوع میکروفن در صورت استفادۀ
بیوقفه و قرار گرفتن در معرض صدای بسیار بلند ،دچار دیستورت دائم و آسیب
میشود .این میکروفن بیشتر مناسب استودیو است .میکروفنهای دینامیک کمی
سنگین هستند و حساسیت باالی میکروفنهای خازنی را ندارند .اما میکروفنهای
مناسبی برای صدابرداری در خارج از استودیو هستند.
تصویر56
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فعاليت
كالسي

پژوهش

فعالیت
کارگاهی
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نام خانوادۀ هر کدام از میکروفن های زیر را زیر شکل مربوط بنویسید.

دربارۀ تفاوت کاربرد میکروفنهای الکترت و خازنی در تلویزیون و سینما تحقیق کنید و نتیجه را با
همکالسی  های خود با استفاده از فناوریهای نوین به اشتراک بگذارید.

با توجه به اينكه فيلمنامههايي به شكل زير نوشته شدهاند ،شما به عنوان صدابردار چه ميكروفنهايي براي
سكانسهاي زیر انتخاب ميکنید؟
 -1خارجی ،روز ،بازار وکیل ،پنجاه سال قبل
 محمد و دختر ده سالهاش نبات روبهروی حجرۀ پارچهفروشی ایستادهاند و در میان ازدحام جمعیت بهپارچههای رنگارنگ دست میکشند .پارچهفروش مشغول متر کردن و چک و چانه زدن با مشتریهاست.
صدای یک زن :سه چارکصدای زنی دیگر :قوارهاش چند درمیاد؟
 محمد(رو به نبات) :پسندکردی بابا؟ نبات :ها..ای گل قرمزو. -2خارجی ،روز ،حیاط مدرسه
نجوا و سارا کنار آبخوری پارچهایی را که در دست دارند ،پر از آب میکنند و به اتفاق به سمت ساختمان
کالسها به پیش میروند.
سارا :اص ً
ال حوصلۀ کالس رو ندارم.
نجوا :از هیچ چیز مأمور بهداشت ،به اندازه اینکه میتونم برای آوردن آب و قرص از کالس بیرون بیام،
خوشم نمیاد.
سارا :خوب شد یادم انداختی  ...امروز نوبت منه که قرصهای آهن رو از خانم امینی بگیرم.
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لوازم جانبي
ضربهگير ،بادگير ،كت باران ( ،)Rain Coatسهپايه و ...

تصویر57

تصویر58

تصویر59

تصویر61

تصویر60

تصویر62
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بوم دستي صدا

بوم میلهای است سبک و غالباً از جنس كربن و گاهي موارد ،از جنس آلومینیوم که کمک میکند تا انواع
میکروفن (وایرلس یا سیمدار) بدون دیده شدن در کادر به منبع صوتی نزدیک شود و چنانچه سوژه یا منبع
صوتی در حرکت باشد ،آن را تعقیب کند.

تصویر63

تصویر64

از آ نجا که نماها در تصویربرداری متغیر است (کلوزآپ ،مدیوم شات و ) ...اندازۀ بومهای صحنه از  1متر تا
12متر و بومهای اطلس تقريباً از  5تا  20متر متغير است؛ و بومهاي تلسکوپی كه امكان بلندتر شدن را
دارند ،بسته به فضاي قابل استفاده در حركت است.
بومهای تلسکوپی معموالً دارای  4خدمه است ،مثل تاورکرین فارابی برای دوربین .اين بومها براي موارد
خاصي همانند تاوركرين ( )Tower Craneاستفاده ميشود.

تصویر65
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تصویر66
فعاليت
كالسي

تصویر67

نماهای متفاوت از سکانسهای مختلف فیلمهای «همشهری کین» و «روز واقعه» ،را مشاهده کنید .نظر خود
را در مورد صداي فيلم بیان كنيد.

ویژگی های بوم
گرفته است و صدابردار ناچار است تا از بومهای بلند

گاهی سوژه نسبت به صدابردار در فاصله دوری قرار
استفاده کند یا برعکس فاصله به قدری کم است که ناچار باید از بوم کوتاه استفادهکرد.

تصویر68
نکـته

تصویر69

گاه در مناطق گرم و مرطوب از پنکۀ سقفی استفاده میشود که مزاحم بوم است .در اینصورت باید مراقب
اصابت بوم به پنکه باشیم.
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مراقبت و نگهداری از میکروفن و بوم
میکروفنها را باید از رطوبت و باران دور نگه داشت.
میکروفنها باید دور از میدان مغناطیسی یا الکتریکی قرارگیرند.
میکروفنها باید از ضربه محافظتشوند.
میکروفنها باید از گرد و خاک دور نگه داشتهشوند.
میکروفن و بومها باید پس از استفاده درکاور مخصوص (جعبه) قرارگیرند.
از انواع میکروفنها متناسب با حجم صدا استفاده شود (مث ً
ال هرگز نباید از میکروفن گان و مینیگان برای
صدابرداری از شلیک گلوله استفاده شود).
فعاليت
كالسي

 .1با توجه به تمرين زير ،تعيين كنيد چگونه ميتوان به صداي ايدهآل رسيد.
صحنۀ سالن پذیرایی منزل سارا :آقای الف با خانم ب در ضلع جنوبی سالن مشغول صحبت هستند ،در
ضلع جنوبی یک ویترین شیشهای قرار دارد .با توجه به تصویر و مکان قرارگیری دوربین در چه شرايطي و
با چه ابزاري ميتوان صدابرداري كرد؟ و چرا؟
 .2با هدایت هنرآموز خود درکارگاه و حیاط مدرسه ،متناسب با سوژههای مختلف از بوم متناسب استفاده
کنید.

کاربرد انواع کابلهای صدابرداری
کابلها در ضبط و پخش و انتقال صدا به کار میروند .کابلهای صدابرداری به دو دسته سیمتریک ()Symet ric
و نانسیمتریک ( )Non symetricتقسیم میشوند.

تصویر70

تصویر71
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تصویر72
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کابلهای سیمتریک

این کابلها مختص کارهای حرفهای هستند و معموالً برای جکها ( )Microphone Jackو میکروفنهای
حرفهای استفاده میشود .در این کابلها شیلد ( )Shieldبافته یا ساده تعبیه شده که مانع از ورود نویز (بار
منفی جریان یا سیگنالهای ناخواسته) به داخل جریان میشود و آن را به بیرون از مدار هدایت میکند .شیلد
رشتههایی از سیم است که به دور دو رشتۀ اصلی که عمل رفت و برگشت را انجام میدهند ،پیچیده شده و
یا به صورت موازی با دو رشته کشیده شده است.

تصویر73

تصویر -74كابل سيمتريك

تصویر75

تصویر-76نقاط اتصال سيستمهاي سيمتريك

جك يا فيش كابل
جكهاي متصل به كابل صدا ،تنوع و كاربردهاي متفاوتي دارند .اين كابلها ،شاخصههاي انتقال انرژي هستند
و براي مصارف خاصي طراحي شده و در اختيار مصرفكننده قرارميگيرند .مانند کابلهای شیلددار که
بهواسطۀ جک ،نقش اتصال به بدنه را بازی میکنند و نویز را به زمین هدایت مینمایند .اين كابلها توسط
جكهاي مخصوصي مثل جك َك ُنن به سيستم متصل ميشوند.

تصویر77

تصویر78

تصویر79
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فکر کنید

اگر از کابل شیلددار استفاده شود و همچنان به دلیل میدان مغناطیسی قوی نویز در مدار وجود داشته باشد،
چه باید کرد؟ کابل (یا هر رشته سیم هادی) را به اندازه  10سانتی متر لخت کنید و آن را به دور جک
روی میکسر بپیچید و ادامه سیم را به شوفاژ یا هر شیء فلزی که به زمین وصل باشد ،متصل کنید تا نویز
به سمت زمین هدایت شود.

کابلهای نانسیمتریک
این کابلها غیرحرفهای یا خانگی و آماتور هستند و امکان انتقال نویز را به بیرون از مدار ندارند؛ به همین
دلیل فاقد جک شیلددار هستند .از اینرو باید مراقب بود که این نوع کابلها و میکروفنهای متصل به آن
در مسیر نویز قرا ر نگیرند؛ مث ً
ال از روی کابل برق ردنشوند و یا نزدیک میدانالکتریکی فشار قوی یا میدان
مغناطیسی قرارنگیرند.
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تصویر-80جك ب ُنن استریو -نانسيمتريك
(آسيبپذيراست و سريعا ً تحت شكار نويز قرار ميگيرد)

تصویر-81كابل نان سيمتريك

تصویر-82كابل نان سيمتريك -با شيلد بافته شده

تصویر -83جك كنن -نر و ماده

تصویر-84جك ب ُنن استريوtrack 4 -

تصویر -85نقاط اتصال سيستمهاي نانسيمتريك
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تصویر -86جك ب ُنن مونو -نانسيمتريك

تصویر -87جك كنن -مدل نر و ماده

تصویر-88كابل نانسيمتريك

تصویر -89تبدیل جک کنن به بنن

کاربرد

به فراخور نوع ابزار ،از کابلهای متفاوتی استفاده میکنیم .در مدارس ،هیئتها و جشنها که معموالً از
میکروفنهای زغالی و کریستالی استفاده میشود،کابلهای نانسیمتریک به کار میرود.

کارگروهی

فعاليت
كالسي

با همراهی هنرآموز خود در گروههای 4نفره ،در فضاهای داخلی و خارجی غیرایدهآل برای صدابرداری(مث ً
ال
کابلهای صدا از روی کابل آرک(از انواع چراغ نورپردازی که بر روی پایه قرار میگیرد)     که از طریق
ترانس تقویت میشود ،رد شوند که بیشترین نویز را داشته باشد) یک بار با استفاده از کابلهای سیمتریک
و بار دیگر با استفاده از کابلهای نانسیمتریک صدابرداری کنید و نتیجه را مقایسه کنید .تجربیات گروه
خود را با گروههای دیگر به اشتراک بگذارید.

انواع کابلها را با توجه به نوع میکروفن و محل قرار گیری سوژه توضیح دهید و در کالس به بحث و
گفتوگو بپردازید.
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برخی از کمپانیها ،جکهای خاص خود را برای میکروفنها تولید میکنند؛ از اینروباید از کابلهای ویژۀ این
جکها استفاده شود .اگر محل قرارگیری سوژه در میدان مغناطیسی یا الکتریکی باشد ،حتماًباید از کابلهایی
با شیلد بافته استفاده شود .در کابلهای سیمتریک ،شیلد بافتهشده و شیلد موازی به پین  1جک وصل
میشوند .پینهای  2و  3وظیفۀ هدایت جریان رفت و برگشت را برعهده دارند .در کابلهای نانسیمتریک
فقط پین  2و  3داریم .برای استحکام اتصال حتماً باید کابل به جک لحیم شود .دو مرحلۀ مهم کار در اتصال
میکروفنها به میکسر ،ریکوردر ،پلیر یا آمپلی فایر و ...محکم کردن بستهای جک به منظور نگهداری کابل
و لحیمکاری آن است .کابلها یا بهوسیله بستهایی که با پیچ به بدنه جک متصل میشوند ،مهار میشوند یا
بهوسیلۀ خارهای موجود در جکها .وظیفه بست ،نگهداری کابل و حفظ نقطه لحیم آن است (بست مانع از
حرکت کابلها در درون جک است).

تصویر90
نکـته

تصویر91

لحیم کاری بسیار مهم است و باید به طور مرتب انجام شود؛ هم به منظور اتصال و هم به منظور ترمیم
کابلهای آسیب دیده ،برای آشنایی بیشتر با لحیمکاری در كارگاه هنرستان در حضور هنرآموز تمرين كنيد.

عیب یابی
عیبیابی کابل کار مهمی است .نخست باید محل اتصال جکها ،سپس لحیمها و پس از آن کابلها بررسی شوند.
بررسی کابل به منظور یافتن زدگی یا آسیبهای ظاهری و پنهانی صورت میگیرد .برای یافتن محل آسیب
به شرط آنکه در معرض دید نباشد ،کابل باید حتماً برش بخورد تا محل آسیب پیدا شود( .البته صدابرداران
حرفهای از روشهایی دیگری نیز استفاده میکنند که در صورت صالحدید هنرآموز آموزش داده میشود).
فکر کنید
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چنانچه پیش از کار یا در حین آن صدا منتقل نشود ،از چه روشهایی برای عیبیابی استفاده میشود؟
* کابل 20متری معیوبی در اختیار شماست که صدا را منتقل نمیکند و فاقد زدگی یا سایر آسیبهای
ظاهری است .راهکار شما برای عیبیابی با حداقل ضایعات چیست؟
ُ
الف :برش کابل به میزان نیممتر و بررسیکردن سالمت هر قسمت با اهم متر.
ب :تقسیم کابل به دو قسمت  10متری و سپس بررسی کردن سالمت هر بخش با اُهممتر .سپس تقسیم
دوبارۀ قسمت معیوب به دو قسمت مساوی و . ...
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فعالیت
کارگاهی

 -1انواع کابل با شیلد بافته و ساده را در کارگاه لحیمکاری کنید.
 -2تحت نظارت هنرآموز چند کابل را به جک لحیم کنید.

سهشاخۀ كابلهاي شيلددار
در صدابرداري زماني كه از برق استفاده ميكنيم بهتر
است از كابلهاي شيلددار سهشاخهاي استفاده نمود تا
از شكار نويز در امان ماند.
تصویر92

نویـز
آلودگی صوتی یا سیگنال های ناخواسته را نویز گویند .نویز گاهی داخلی است؛ مثل نویز ایجادشده بهوسیلۀ
خود میکروفن ،این نویز شامل لرزشهای مکانیکی بدنه میکروفن ها و نویز حاصل از کابلهای انتقالدهنده
جریان الکتریکی است .میکروفنهای دینامیک که ضرورتاً فاقد نویز هستند ،در صورتی که برای ضبط صداهای
بسیار پایین به کار روند ،هنگام میکس به صدا نویز اضافه می کنند .همچنین در میکروفن های استاتیک یا
خازنی ،مدار الکتریکی درون خازن ها به عنوان یک منبع بالقوه نویز عملمیکند .گاهی نویز خارجی است
مثل نویز ایجادشده بهوسیلۀ المپ ،یخچال ،کابل برق و كابل آرك كه متصل به يك ترانس بسيار قوي است.
هرکدام از نویزهای داخلی و خارجی با شیوه های خاصی کنترل و حذف می شوند که در بخشهای آتی بدان
بیشتر خواهیم پرداخت.

تصویر93

نویـز سفید
نویزی است که در خود همه نوع صدایی دارد و ترکیبی از نویزهای مختلف می باشد و از آنجا که داخلی یا
خارجی بودن آن در بسیاری مواقع قابل تشخیص نیست ،مهار آن بسیار سخت است.
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فعاليت
كالسي

با مراجعه به فيلمهايي كه تحت شكار نويز قرارگرفتهاند ،صداهای ناخواسته هر بخش را تشخیص دهید،
طبقهبندی و یادداشت کنید .سپس دربارۀ نتیجه با دوستان خود گفتوگو کنید.

تصویر94

چگونگی اندازهگیری حجم صدای صحنه
برای صدابرداری صحیح باید حجم صداها اندازه گیری شود .اندازه گیری حجم و میزان صدای صحنه بر اساس
تجربه و به صورت گوشی انجام میشود .هنگامی که حجم صدا باال است ،در انتخاب لوکیشن و با اشراف به
دیالوگ های صحنه پیشنهاد می شود تا لوکیشن تغییرکند و در صورت ممکن نبودن تغییر لوکیشن ،عواملی
که باعث ایجاد حجم باالی صدا میشوند باید تغییر داده و یا حذف شوند.
مث ً
ال به جای پنکه بزرگ میتوان از پنکه کوچک تر یا به جای موتور برق پر سر و صدا از موتور برقهای بیصدا
بليمپ ( )blimpاستفاده کرد .همچنین در صورت ممکن نبودن تغییر مکان،باید از ادای دیالوگهای طوالنی
و مهم خودداری شود.

آمادگي پيش از ضبط صدا
صدابردار پس از انتخاب خانوادۀ میکروفن که بر اساس نوع کار و هدف مورد نظر صورت می گیرد ،بسته به
جهتهای دریافت صوت (پترن) ،فاصلۀ سوژه ،اندازه نما و  ...میکروفن های متفاوتی را از نظر اندازه و کارایی
برمیگزیند .پس از انتخاب میکروفن،کابل متناسب با آن را انتخاب میکند و با در نظر گرفتن نکات ایمنی
به میکروفن ها وصل مینماید.
نحوۀ اتصال و لحیم کاری در تکلیف کاری « انتخاب و آمادهسازی تجهیزات فنی صدا » توضیح داده شده
است .نکته بسیار مهم در این بخش ،هم فاز بودن کابلها است.
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هم فـازی
هم سویه کردن رفت و برگشتی های کابلها را با یکدیگر هم فازی گویند .برای مثال ،اگر چنانچه کابل رفت،
روی پین  2باشد ،همه کابل های رفت باید روی پین  2باشند؛ و اگر کابل برگشت ،روی پین  3باشد ،همه
کابل های برگشت باید روی پین  3باشند یا برعکس.توضيح اينكه هر دو جك كابل بايد در يك پين باشند.
روش ساده برای آزمایش همفازی کابل ها این
است که یکی از کابل ها را مبنا قرار دهیم و
میکروفنی را به آن وصل کنیم .سپس جک را
به ریکوردر یا میکسر متصل کنیم و میزان صدا
را روی عدد مشخصی مث ً
ال منهای پنج  dbدسی
بل قرار دهیم و صحبت کنیم.
تصویر95
سپس به کابل دیگر ،میکروفن وصل میکنیم و
جک آن را به ریکوردر میزنیم و میزان صدا را
روی همان منهای پنج دیبی قرار میدهیم .بعد
از آن دو میکروفن را در کنار هم قرار میدهیم
و صحبت میکنیم .اگر صدا تقویت شد ،دوکابل
همفاز هستند؛ در غیر این صورت ،چنانچه
بلندی صدا کاهش پیدا کرد ،دو کابل همفاز
نیستند .به منظور همفاز کردن کابلها ،جک
آنها باید جدا گردد و مجددا ً لحیم شود.
تصویر96
فعاليت
كالسي

در گروههای چهارنفره پس از تعیین موضوع و نوع کار اعم از مصاحبه ،گزارش ،فیلم و  ...و انتخاب ابزار
مورد نیاز براساس دکوپاژ ،میکروفن و کابلها را وصل نمایید؛ و از همفاز بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

میکسـرها
میکسر وسیلهای است که قادر است چندین خط صدا را
به صورت مستقل بدون اعمال تغییرات یا با ایجاد تغییرات
مختلف (مثل تغییر فرکانس ،فیلترکردن ،تضعیف ،تقویت
فرکانسهای مختلف و ایجاد طنین) یا به صورت ادغامشده
به ریکوردر یا پخش هدایت کند .میکسرها در ضبط و پخش
موسیقی ،برنامههای رادیویی و تلویزیونی و سینمایی نقش
بسزایی دارند .ميكسرها بر دو نوعاند:
الف) استودیویی :انواع مختلفی دارد که بسته به کاربرد
استودیو و نوع کار متفاوت است.

تصویر97
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ب)پرتابل :به فراخور میزان خطوط و تعداد میکروفنهای مورد نیاز از میکسرهای پرتابل (قابل جابهجایی)
متفاوت استفاده میشود.

تصویر98
فکر کنید

گفتوگو

تصویر99

برای  5بازیگر و  1ریکورد ِر  2الین از چه میکسری استفاده میشود؟
پاسخ :چون  5میکروفن داریم ،از میکس ِر  3الین استفاده می شود که با دو الین ریکوردر  5تا میشود .یا از
یک میکسر  5الین استفاده میکنیم (بدون استفاده از ریکوردر) و خروجی میکسر را به ریکوردر می دهیم.

با همکالسیهای خود دربارۀ انواع میکسر و ریکوردر مورد نیاز ،در صحنههای مختلف گفتوگو کنید.

تصویر100

آكوستيك
آیا هرگز به مسجد امام در اصفهان رفتهاید؟ آیا هرگز در نماز جماعت این مسجد شرکت کردهاید؟ میدانید
که چرا صدای مؤذن بدون استفاده از میکروفن تا صف آخر نماز جماعت این مسجد بهراحتی شنیده میشود؟
علمی که تولید و چگونگی انتقال امواج صدا و پدیدههای بازتاب ،شکست ،پخش و جذب صوت را بررسی
میکند ،آکوستیک نام دارد .معماران توانمند ایرانی در مسجد امام اصفهان با استفاده از علم آکوستیک و با
ایجاد شکست در بازتاب امواج صوتی به وسیله هاللیها ،مقرنسها بازتاب صدا را به گونهای هدایت کردهاند
که صدای مؤذن تا صف آخر به خوبی شنیده شود .دیاگرام زیر چگونگی حرکت موج ،بازتاب و ایجاد گره و
نقش مقرنس ها به عنوان دیفیوزر را در تشکیل نشدن گره نشان میدهد.
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تصویر101
پژوهش

تصویر102

همراه با هنرآموز خود ،مکانهای مختلف از جمله استودیوهای صدا ،سالنهای تئاتر و موسیقی ،مساجد و
اماکن تاریخی ،نمازخانه و کتابخانه مدرسه ،سالن ورزش و  ...را ببینید و به بازتاب و چگونگی هدایت صوت
توجهکنید.

هدف اصلی آکوستیک ،از بینبردن صداهای زائد و مزاحم (نویز) در سالنها ،ساختمانها و ایزولهسازی صوتی
سالن ،ساختمان و ساختن فضای مرده برای ضبط در استودیوها است.
در مرحلۀ پیشتولید ،صدابردار پس از بررسی مکان تصویربرداری ،تمهیدات الزم را برای صدابرداری استاندارد
در مرحلۀ تولید پیشبینی و مهیا میکند .او باید برای تأیید مکان در روزهای عادی (غیرتعطیل) به بازدید از
محل برود .تا بتواند تحلیلی درست از شرایط مکان تصویربرداری و اطراف آن داشته باشد ،صدابردار با بررسی
فضاهای داخلی و آشنایی با خلل و فرج دیوارها و چیدمان صحنه چنانچه نیاز به رفع طنین باشد با استفاده
از ابزار آکوستیکی مناسب همچون دیوار کاذب ساختهشده از اسفنج ،چوب ،موکت ،پشم شیشه ،پشم سنگ
و ...یا در صورت لزوم هماهنگی با طراح صحنه به منظور تغییر وسایل و ايجاد ديفيوزرهايي كه مناسب صحنه
باشد؛ طنین را برطرف مینماید.
او با بررسی فضاهای بیرونی و درونی و با شناسایی صداهای مزاحم ،تالش میکند تا عوامل تولیدکننده نویز
را حذف کند و در شرایط خاص پیشنهاد تغییر مکان را به کارگردان ارائه میکند.
تصاویری از انواع دیوارهای کاذب ،سقف کاذب و مواد مورد استفاده در آکوستیک را مشاهده میکنید كه
وظيفۀ آكوستيك كردن صحنه را به عهده دارند.

تصویر101

تصویر102

تصویر103
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ارزشیابی واحد يادگيري انتخاب و آمادهسازي تجهيزات فني صدا
شرح کار:
بررسی دکوپاژ ،بررسی فنی مکان صدابرداری ،انتخاب و آمادهسازی تجهیزات فنی صدا
استاندارد عملکرد:
انتخاب و آمادهسازی تجهیزات فنی صدا برای صدابرداری یک برنامۀ کوتاه تلویزیونی در مدت زمان 15دقیق ه بر اساس طرح برنامه
شاخصها:
انتخاب تجهیزات صوتی استاندارد با توجه به ویژگیهای موجود در طرح و تصویر مورد نظر
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه صدابرداری
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ ،فازمتر ،انواع دستگاههای ضبط صدا ،ريكوردر ،انواع میکروفنها ،بوم ،کابل صدا ،بادگیرها ،گیرهها
و پایههای میکروفنها ،هدفون
معیار شایستگی:
مراحل کار

ردیف
1

بررسی دکوپاژ

1

2

بررسی فنی مکان صدابرداری

2

3

انتخاب و آمادهسازی تجهیزات فنی صدا

2

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
مدیریت کار و کیفیت ( ،)N-63-62رعایت نکات ایمنی مربوط به استفاده از
جریان برق ،ارتفاع ،شرایط آب و هوایی مختلف ،لباس کار مناسب ،کفش مناسب،
آلوده نکردن محیط زیست با مواد مصرفی همچون باتریها و روحیۀ کار جمعی.
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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2
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2

واحد یادگیری
ضبط صدا

آيا تا به حال پيبردهاید؛
در محدودههاي شهري ،انتخاب محل فيلمبرداري و صدابرداري به چه شكل صورت ميگيرد و داراي
چه شرايطي است؟
قبل از دسترسي و كشف ضبط صدا ،چگونه امكان دخل و تصرف و نگهداري صدا در طبيعت وجود
داشت؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحد یادگیری ،اطالعاتی در مورد صدابرداری و تقویت حساسیت شنیداری کسب
خواهندکرد.

استاندارد عملكرد
ضبط صدای یک برنامۀ کوتاه تلویزیونی به مدت زمان 10دقیقه بر اساس طرح مورد نظر
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نكات قابل توجه در هنگام صدابرداري
همکاری صدابردار با گروه تولید برنامه از چه هنگام شروع می شود:
الف :پیش از تولید
ب :در حین تولید
ج :پس از تولید

یکی از افرادی که پیش از تولید فیلم ،فیلمنامه را با دقت مطالعه و بررسی میکند ،صدابردار است .وی
پس از مطالعۀ فیلمنامه با کارگردان در مورد چگونگی و شرایط انجام کار گفتوگو میکند و پس از مطالعۀ
دکوپاژ و بررسی آن از منظر صدابرداری ،با طراح صحنه ،تصویربردار و نورپرداز نیز تبادل نظر میکند .هدف
از صدابرداری آن است که مخاطب ،صدای ضبطشده را بدون هیچگونه خللی همانگونه بشنود که با گوش
خود می شنود .از این رو توجه به چند نکته الزامی است ،اما پيش از آن فعاليت زير را انجام دهيد.
فعاليت
كالسي

به سه کادر زیر توجه کنید .صداهایی را که به گوش میرسند ،در زیر هر کادر یادداشت کنید و صداهایی
را که شنیده میشوند ،از صداهایی که باید بهوسیلۀ صدابردار ضبط شوند ،تفکیک کنید .پاسخهای خود را
با همکالسیهایتان مقایسهکنید.

تصویر104

		
----------------نکـته

تصویر105

------------------

تصویر106

------------------

نکته :1در فضاهای واقعگرایانه برای شنیدن صداها الزام ًا باید تصویر آنها وجود داشته باشد .مث ً
ال چنانچه
معرف (نمایی
مکان صدابرداری کنار رودخانهای باشد ،برای شنیدن صدای آب حتم ًا باید حداقل در نمای ّ
باز و معموالً عریض که در آغاز صحنۀ جدید ،مکان و زمان رخ دادن واقعه را به بیننده نشان میدهد).
تصویر رودخانه را داشته باشیم .در غیر این صورت ،صدای رودخانه بر روی تصویر مورد نظر میتواند
مفاهیم انتزاعی و نشانههایی ورای هدف کارگردان به صحنه بیفزاید؛ مگر در نمای بسیار باز (اکستریم النگ
شات) که شنیده شدن منابع صوتی بدون تصویر آنها بالمانع است.
نکتۀ  :2شنیدن صداهایی که در نمای بسیار باز (اکستریم النگ شات) بالمانع است ،در نماهای دیگر
همچون نمای متوسط (مدیوم شات) یا نمای بسته (کلوزآپ) نویز محسوب میشود.
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نکـته

نکتۀ :3در نماهای زاویۀ دید  P.o.vکه دوربین هر بار از زاویۀ دید یکی از بازیگران تصویر میگیرد ،به
منظور یکدست بودن آمبیانس ،صدابرداری به صورت خاموش  offو روشن  onصورت میپذیرد؛ به این
نحو که هنگام صحبت بازیگر مقابل قاب با بازیگر پشت به دوربین ،بازیگر پشت به دوربین دیالوگهای خود
را به صورت خاموش (لبزنی) ادا میکند كه اصطالح ًا به آن صداي  offگفته ميشود.

تصویر107

نکته  :4در نماهای از روی شانه (اور شولدر )Over shoulder shotکه فاصله دو بازیگر بیش از چند متر
است ،صدابرداری با استفاده از حداقل یک میکروفن کمکی صورت میگیرد.

پرسپکتیو صدا
رعایت پرسپکتیو صوتی متناسب با نما الزامی است .دور و نزدیک بودن منبع صدا به مخاطب را پرسپکتیو
صوت مینامند .پرسپکتیو صوت بسته به نمای مورد نظر در دکوپاژ متفاوت است .مث ً
ال در نمای بسته
(کلوزآپ) صداهای محیطی( - ambianceمجموعهای از فرکانسهای صوتی مختلف از منابع صوتی متفاوت)
همچون صدای خیابان و صداهای اطراف حذف میشوند يا به حداقل میرسند و صداهای نزدیکتر همچون
دیالوگ یا افکتهای شاخص در قاب ،همچون ساعت دیواری یا رادیو و  ...بهوضوح شنیده میشوند .اما در
نمای باز (اکستریم النگ شات) از یک پارک ،صدای بچهها ،صدای پرندگان ،فوارههای آب و همهمه و ...
شنیده میشود .به عبارتی ،در نمای باز حجم صدای محیطی (آمبیانس) و در نمای نزدیک حجم منبع صوتی
زیاد است .در اينجا به چند نما از اندازههاي قاب دوربين اشاره ميكنيم.
تصویر108
Over Sholder

تصویر109
Ni Shot

تصویر110
long shot

تصویر111
Extreme long Shot
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تصویرExtreme close-112

تصویرClose-113

زوایای دوربین
پیشتر در بخش تصویربرداری با زوایای دوربین آشنا شدهاید .زاویه و محل قرارگیری دوربین نسبت به سوژه
برای صدابردار از اهمیت بسزایی برخوردار است و میتواند دامنه حرکتی بوم را تعیینکند و گسترۀ عملیات
را محدود یا نامحدود نماید.
بسته به زوایای متفاوت دوربین ،مکان شوتینگ میکروفن تغییر میکند .مث ً
ال در زاویۀ سر باالی دوربین
(  )Low angleاز نمایکامل ( )Full shotموضوع (سوژه) ،مکان شوتینگ صدا باالی سر سوژه است و در زاویه
سر پایین ( )High angleدوربین محل شوتینگ در پایین قاب یا از روبهروی سوژه در بیرون از قاب است.
همانگونه که پیشتر گفته شد ،در نماهای از روی شانه (اورشولدر) که فاصله دو بازیگر بیش از چند متر
است ،صدابرداری با استفاده از حداقل یک میکروفن کمکی صورت میگیرد.

حرکت دوربین و سوژه

حرکت دوربین روی محور ثابت:
هنگامی که سوژه به دوربین نزدیک یا از آن دور میشود ،با دو نوع صدا مواجه هستیم:
دیالوگ
افکت

به دلیل اهمیت دیالوگها الزم است که به طور واضح (نت یا شارپ) شنیده شوند .به همین دلیل نقطۀ شروع
و پایان دیالوگ از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید فراخور دکوپاژ کارگردان ،طراحی مورد نظر صوتی
ت گیرد.
صور 
نکـته
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هنگام صدابرداری با بوم ،هر چقدر که سوژه از دوربین دورتر میشود ،سر بوم باالتر میرود تا در کادر
دیده نشود.
از نقطهای به بعد همانطور که بوم باال میرود ،فقط آمبیانس صحنه (صدای پا و محیط و )..را میگیرد .از
این رو صدابردار با استفاده از یک میکروفن کمکی وایرلس که همواره صدای شفاف دارد ،اما فاقد پرسپکتیو
است ،سعی میکند تا صدایی قابل قبول ارائه کند .او سپس میزان صدای ضبطشده را در البراتوار صدا
بهتدریج کم میکند تا طبیعی جلوه نماید.
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حرکت بر محور افقی دوربین پن:
بوم با سوژه در ارتفاع ثابت حرکت میکند و چنانچه سوژه فریاد بکشد ،مسئول بوم با باال و پایین بردن بوم ،آن
را ل ِ ِول میکند .زيرا اگر با میزان صدا بخواهيم صدا را به طور ناگهاني تغيير دهيم ،يعني هنگام فرياد كشيدن
بازيگر و يا پايين آوردن صدا ،اتفاقي كه ميافتد اين است كه به طور ناگهاني تمام هام و آمبيانس با هم كم يا
زياد ميشود كه اشكال صدا محسوب ميشود .ولي با باال و پايين بردن ميكروفن روي بوم اين اتفاق لطمهاي
به هام و آمبيانس نميزند و فقط صداي منبع صوتي باال و پايين ميرود.
در شرايطي كه بوم پايين ميآيد بايد مراقب بود كه وارد كادر نشود .در اين صورت در هنگام صداگذاري اصالح
صورت ميگيرد .پرسپکتیو صدا در حرکت پن در مرحلۀ صداگذاری اعمال میشود.
حرکت بر محور عمودی دوربین تیلت:
مثال :تصورکنید که دوربین از روی جمعیتی به خواننده پن میکند .برای داشتن صدای واضح و دارای
پرسپکتیو باید از دو میکروفن استفاده شود .که یکی از آنها باالی سر خواننده قرارمیگیرد و دومی همراه با
دوربین حرکت میکند (میکروفن روی دوربین یا میکروفن روی بوم) .سپس صدا در مرحله صداگذاری اصالح
میشود.
حرکت دوربین بر محور متحرک :کرین ،دالی ،اسپایدر ،استدی کم ،کارمانت ،و...
در حرکت بر محورهای متحرک ،به منظور جلوگیری از سایۀ بوم ،توجه به زاویۀ تابش نور از اهمیت ویژهای
برخوردار است .رعایت پرسپکتیو صدا همچون موارد پیشین الزامی است.
کارگروهی

با نظارت معلم در گروههای چهارنفره یک فیلمنامه کوتاه یا چند صحنه از یک فیلمنامۀ بلند تلویزیونی را
دکوپاژ کنید و نکات صوتی را با توجه به دکوپاژ بنویسید .نتیجه فعالیت را با گروههای دیگر مقایسه کنید.

صدابرداري در فضاهاي مختلف
صدابرداری در فضای باز به دو بخش تقسیم می شود:
 -1صدابرداری در داخل و محدودۀ شهر
 -2صدابرداری در خارج از شهر
در صدابرداری خارج از شهر حجم صداهای مزاحم کمتر است .اما در صدابرداری داخل شهر با مشکالت
عدیدهای روبهرو هستیم که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.
 صدای ماشین و وسایل حمل و نقل (موتورسیکلت ،خودروها ،هواپیما ،آمبوالنس و)... ازدحام جمعیت صدای فروشنده های دورهگرد صدای ساختمانسازی (مته ،سنگ فرز ،چکشکاری ،خالی کردن تیرآهن و مصالح ساختمانی و)...صدابردار باید با استفاده از ترفندهای مختلف صداهای مزاحم را مهار کند .بخشی از این ترفندها به وسیلۀ
گروه تولید و تدارکات و بخشی بهوسیلۀ صدابردار انجام می شود.
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فکر کنید

-1آقای احمدی صدابردار یک برنامۀ تلویزیونی به همراه گروهش در مرکز شهر مشغول صدابرداری است.
با همکالسیهای خود دربارۀ راه هایی که وی برای حذف صداهای مزاحم به کار می گیرد ،گفتوگو کنید.
 -2چه راهکارهایی برای حذف صدای ساختمانسازی ،فروشندههای دورهگرد ،ماشینها و ازدحام جمعیت
به نظرتان می رسد؟

گروه تولید و تدارکات برای حذف صداهای مزاحم چند کار را انجام میدهند:
 بستن خیابانها مذاکره با کارگاههای صنعتی (صافکاری ،نقاشی و)... مذاکره با صاحبان ساختمانهای در حال ساخت.صدابردار نیز با یافتن منبع صداهای مزاحم اعم از تناوبی (صدای عبور هواپیما و قطار ،صدای زنگ مدرسه
و  )...و غیرتناوبی ،با صدابرداری در فواصل صداهای تناوبی و تغییر نوع میکروفن و زاویۀ شوتینگ در صداهای
غیرتناوبی ،صداهای مزاحم را مدیریت می کند.
صدابردار در فضای باز ب ه غیر از در موارد خاص همچون دره و کوهستان که با طنین مواجه است ،با شکست
و بازتاب صدا سروکار ندارد .کار صدابردار در فضای باز بر روی حذف صداهای مزاحم متمرکز است .بدین
منظور کافی است تا مکان صدابرداری بهدرستی انتخاب شود.
نکـته

پيش از توليد سرگروهها شامل کارگردان ،تصویربردار ،صدابردار ،طراح صحنه و مدیر تولید از مکان ،بازدید
میکنند و هر کدام از نقطهنظر شغل خود ،مکان را بررسی میکنند.

صدابردار به چند نکته توجه میکند:
الف :مکان تصویربرداری حتیاالمکان در کنار جاده یا رودخانه و مجاورت کارخانه یا منابع قوی تولیدکنندۀ
صوت نباشد.
ب :مشکالت موجود در مکان بهوسیلۀ گروه تولید ،تدارکات و صدابرداری به شیوههای تخصصی رفع ميشود؛
نظیر :بستن جاده ،هماهنگی با پلیس ،مذاکره با کارخانهها ،ايزولهكردن داخل صحنه ،رفع معايب درها،
پنجرهها و آكسسوار صحنه.
ج :صداهای تناوبی مدیریت شوند .بدین ترتیب که صدابرداری در فواصل صداها انجام پذیرد.
د :پس از یافتن منبع صدای مزاحم ،نوع میکروفن و زاویۀ جهتگیری صحیح میکروفن بهدرستی انتخاب شود.
برای مثال؛ در کنار رودخانه زاویۀ جهتگیری (شوتینگ) میکروفن باید از پایین به باال یا پشت به رودخانه
باشد .برای آنکه زاویۀ جهتگیری میکروفن از باال به پایین صدای رودخانه را تقویت میکند.
هـ  :هماهنگی الزم بهوسیلۀ برنامهریز و گروه تولید با مراکز هواشناسی به منظور پیشبینی شرایط آب و هوایی
صورت پذیرد و ملزومات مورد نیاز با توجه به شرایط تهیه شود .مث ً
ال بادگیر و میکروفنهای خاص در هنگام
وزش باد و باران در هنگام بارش باران تهیه شود .در هنگامی که وزش باد یا باران شدید است ،صدابرداری
باید تا فروکش کردن باد و پایان یافتن باران متوقف شود.
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تصویر114
فعالیت
کارگاهی

کارگروهی

فکر کنید

تصویر115

صحنههایی از فیلمنامه کوتاهی را انتخاب نمایید و با همراهی هنرآموز خود از مکانهای مختلف بازدید
کنید و بهترین مکان را برای صدابرداری انتخاب کنید.

در گروههای چهارنفره برای صدابرداری صحنهای در کنار یک آبنما که شامل دیالوگ است ،راهکار
پیشنهاد دهید و سپس نتیجه را با گروههای دیگر مقایسه کنید.

 -1در کدامیک از موارد زیر نیاز به آکوستیک است؟
دریا ،جنگل ،جاده خارج از شهر ،کوهستان ،مرکز شهر ،کنار کارخانه شیر پاستوریزه
 -2با توجه به طول استاندارد بومهای صدابرداری ،به منظور صدابرداری
از گفتوگوی سرنشینان قایقی بر روی رودخانهای با عرض  15متر ،چه
راهکاري پیشنهاد میکنید؟
تصویر116

قابِ تصویر همواره برای نمای خاصی طراحی میشود .در قاب تصویر اندازۀ پالن ،دوری و نزدیکی دوربین به
سوژه مدنظر قرار می گیرد .ممکن است نما نزدیک (کلوزآپ) ،ولی دوربین از سوژه دور باشد و تصویر با لنز
تله گرفته شده باشد .اما صدا باید از نزدیک گرفته شود .محدودۀ قاب تصویر ،اندازۀ نزدیکشدن بوم به سوژه
و چگونگی استفاده از میکروفن اصلی و میکروفن های کمکی را تعیین میکند.
اندازۀ استاندارد میکروفن تا ریکوردر  15الی20متر است .اگر چنانچه فاصلۀ سوژه تا دوربین بیش از اندازه
مذکور باشد تصویربردار از لنز تله استفاده می کند .اما در این مورد نه تنها مسئول بوم ،بلکه صدابردار باید به
سوژه نزدیک شود تا فاصلۀ استاندارد خود را با میکروفن حفظکند .همچنین در هنگام خروج سوژه از قاب،
فارغ از فاصلۀ سوژه تا دوربین ،صدابردار به منظور رعایت و حفظ پرسپکتیو باید در نزدیک سوژه صدابرداری
کند تا نزدیک شدن سوژه به میکروفن و دور شدن سوژه از آن منطقی جلوه کند.
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تصویر117
فعالیت
کارگاهی

 -1از یک سوژۀ واحد با نمای ثابت (مث ً
ال نمای متوسط) و فواصل متفاوت دوربین (تصویربرداری شده با
لنزهای مختلف) صدابرداری کنید و نتیجه را در کالس به نمایش بگذارید.
 -2به عنوان مسئول بوم در موقعیتهای زير از چه شيوههايي براي استتار استفاده ميکنید؟
الف) شیشة روی دیوار
ب) آینة روی در
ج) زمانيكه زاویۀ نور به نحوی است که سایة بوم روی دیوارها میافتد.

تصویر118
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فعالیت
کارگاهی

 -3خود را به عنوان مسئول بوم در کمد ،کف ماشین ،زیر میز و پشت در استتار کنید و صدا را ضبط نمایید.
نتیجه را در کالس پخش کنید و درباره کیفیت صدا گفت وگو کنید.

تصویر119
فعالیت
کارگاهی

 -4به تصاویر زیر توجه کنید و بهترین مکان استتار مسئول بوم را با توجه به محل قرارگیری سوژه و
دوربین مشخص کنید.

تصویر120
197

ویژه دختران

فعالیت
کارگاهی

 -5پالنهای ارائهشده در تمرینهاي قبلي را زیر نظر هنرآموز خود در کالس ،کارگاه و حیاط مدرسه
بازنمایی کنید و به عنوان مسئول بوم خود را در بهترین موقعیت استتار کنید.

تصویر121

تداوم صوتي
با توجه به اینکه صدابرداری از یک صحنه ممکن است در فواصل زمانی مختلف انجام شود ،تداوم صوتیباید
در تمام پالنهای مربوط به صحنه مورد نظر رعایت شود؛ به عبارتیباید آمبیانس صحنه در طول پالنهای
مربوط به آن صحنه حفظ شود.
صدابردار باید مراقب باشد تا افکت ،صدای بازیگران ،صدای پسزمینه و  ...در تمام طول صحنه یکسان باشد.
فعاليت
كالسي

کارگروهی

به بخشهایی از صدابرداری یک فیلم با رعایت تداوم صوتی و بدون رعایت تداوم صوتی توجه کنید و در
کالس دربارۀ تفاوت آن دو گفتوگو کنید.

 .1در گروههای چهارنفره در پارکی با آبنماهای روشن تصویربرداری و صدابرداری کنید.
 .2در مسجد در حین نماز جماعت و در کنار دریا در دو روز مختلف با رعایت تداوم ،تصویربرداری و
صدابرداری کنید.

هر صدابردار پیش از اقدام به ضبط صدا ،صدا را با استفاده از هدفون بررسی میکند تا وضعیت صدا را
ارزیابی کند .صدابردار ابتدا باید مطمئن شود که هر میکروفن ،صدا و آمبیانس و افکتها را بهدرستی منتقل
میکند و صدا مشکالتی از قبیل نویز نداشته باشد .در برخی از میکروفنها به دلیل آنکه میزان صدا در منوی
میکروفن طراحی شده است ،پس از ورود به منو و تنظیم ولوم و خروج از آن ،امکان ل ِ ِولگیری در هنگام ضبط
وجود ندارد .بنابراین صدابردار باید پیش از ضبط ،لولگیری کند (صدا را متعادل کند) تا در هنگام ضبط با
دیستوريشن مواجه نشود .بر روی تمام ریکوردرها امکان بررسی صدا وجود دارد و لولگیری بهوسیلۀ فرستنده
یا گیرنده انجام میشود.
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تصویر122
فعاليت
كالسي

کارگروهی

فعالیت
کارگاهی

 -1از گروه سرود مدرسه خود صدابرداری کنید(میکروفنگذاری ،آزمایش صدا ،لولگیری ،عیبیابی)
 -2تصور كنيد دركارخانهاي در حال توليد ،مشغول صدابرداري هستيد .عالوه بر صداي دستگاهها ،گفتوگوي
كارگران ،صداي بلندگو و آژير نيز شنيده ميشود .با توجه به تنوع صداها بررسي كنيد ،از چه راهكارهايي
براي صدابرداري مطلوب ميتوان استفاده كرد؟ در مورد آن با يكديگر به بحث و گفتوگو بپردازيد.

در گروههای چهارنفره ،گفتوگوی دو تن از دوستان خود را در زنگ تفریح در داخل کالس تصویربرداری
و صدابرداری کنید؛ به گونه ای که صداهای بیرون از کالس به حداقل برسد.

 .1از یک گفتوگوی دونفره صدابرداری کنید و یک صدای سالم ارائه دهید.
 .2با هدایت هنرآموز خود در کارگاه و حیاط مدرسه ،منبع صداهای مزاحم و ناخواسته را بیابید و حذف
کنید.
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ارزشیابی واحد يادگيري ضبط صدا
شرح کار:
میکروفنگذاری ،آزمودن صدای صحنه ،بومگردانی ،ضبط صدا
استاندارد عملکرد:
ضبط صدای یک برنامۀ کوتاه تلویزیونی به مدت زمان 10دقیقه بر اساس طرح مورد نظر
شاخصها:
 -1ضبط صدای مناسب با جهت گیری مناسب میکروفن به جهت ضبط کامل صدای شخصیتها و همچنین صدای صحنه
 - 2عدم وجود نويز و صدای مزاحم در صدای ضبطشده
 -3تنظیم کردن سطح شنیداری صدا برای دوری از خرابشدن و درهم تنیدگی صدا ()Distoration
 -4وارد نکردن میکروفنها به محدودۀ قاب تصویر
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه تصویربرداری
ابزار و تجهیزات :انواع دستگاههای ضبط صدا ،ريكوردر ،میکروفنها ،بوم ،کابل ،بادگیرها ،دسته میکروفنها ،پایه میکروفنها،
هدفون
معیار شایستگی:
مراحل کار

ردیف
1

میکروفون گذاری

2

2

آزمودن صدای صحنه

2

3

بوم گردانی

2

4

ضبط صدا

2

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
مدیریت کار و کیفیت ( ،)N62-63استفاده از لباس و كفش مناسب ،آلوده نكردن
محيط زيست با مواد مصرفي همچون باطريها و ...روحيۀ كار جمعي
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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