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مقدمه   

دوربین  لنز  به طرف  موضوع  از سوي  كه  است  نوري  مجموع  از  عبارت  نوردهي 
آنها  بر  نوري كه  میزان  به  بسته  اجزای تشكیل دهندۀ صحنه  منعكس مي شود. 
تابیده و منعكس مي شود به چشم ما روشن یا تیره مي نماید. این نور اگر از یك 
مثل  تاریك  یك جسم  از  اگر  و  درصد  منعكس شود حدود 98  درخشان  سطح 
لباس  یك  در  بینابین  حالت  در  و  درصد   3 حدود  شود،  منعكس  سیاه  مخمل 

خاكستري حدود 15 درصد است.
تنظیماتي را كه براي دوربین انجام مي دهیم كار تخصصي و نسخه برداري صحیح 
براي بخش وسیعي از به عمل آوردن تصویر در داخل دوربین است. اما پیش از 
تلویزیون  در  فشرده سازیم.  آن را  ناچاریم  كنیم،  را خارج  ویدئویي  آنكه سیگنال 
هیچ آزادي نوردهي اي وجود ندارد. یعني در صورتي كه با دیافراگمي خیلي پایین 
تصویربرداري كنید، نمي توانید تصویر ویدئو را مثل فیلم در البراتوار بهبود دهید. 
این مسئله در دوربین CCD سخت تر است. اگر سیگنال ویدئویي را به فراتر از 
دامنه تعیین شده ببریم )یعني دیافراگم را 1 استاپ بیش از حد باز كنیم،( سیگنال 
ویدئویي به طرز ناامیدكننده اي از دست مي رود. هرگاه سیگنال به منتهاي دامنه 

فشرده شود، تقریباً هیچ كاري نمي توانید براي بازیافت آن انجام دهید.

واحد تنظیمات دوربین تصویربرداری)رنگ و نور(
یادگیری 2

پودمان 1 : کاربرد فنی دوربین
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مواد و تجهیزات   

قلم،   كاغذ، انواع دوربین، انواع سه پایه، لنزها با فواصل كانوني متفاوت.

دانش افزایی   

دیافراگم و نوردهي
١  دیافراگم

دیافراگم كه مهم ترین بخش تنظیم كنترل نور ورودي به دوربین است با شاخص هاي 
عددي از 1 تا 64 تعریف شده است. این اعداد براساس یك استاندارد جهاني به گونه اي 
طراحي شده است كه مقدار نور دهي هر دیاف، نسبت به دیاف قبل یا بعد از خود دو 
برابر بیشتر یا كمتر خواهد بود. یعني اگر یك دیاف بسته شود مقدار نوِر ورودي به 
( از  2 مقدار دو برابر كمتر خواهد شد و بالعكس. هر عدد دیافراگم معادل جذر 2 )

عدد قبلي بزرگ تر است بدین صورت:

4× 2 = 5/62/8× 2   = 3/922× 2 = 2/81/4× 2  = 1/961× 2 = 1/4

16× 2 = 22/411× 2 = 15/48× 2 = 11/25/6× 2 = 7/84

 و در نهایت بعد از گردكردن حاصل ضرب هاي باال، اعداد دیافراگم مي شود.
 1 , 1/4 , 2 , 2/8 , 4 , 5/6 , 8 , 11 , 16 , 22 , 32 , 64

به لحاظ تئوري در دیافراگم عدد 1 قاعدتاً صددرصد نور از لنز عبور خواهد كرد. 
كه به عنوان شاخص در نظر گرفته مي شود. در اعداد بعدي دیافراگم، مقدار نور 
ورودي به لنز كمتر خواهد شد. بدین صورت كه با بستن یك دیافراگم، مثاًل از عدد 
4 به 5/6 مقدار نور ورودي نصف شده و برعكس با بازكردن یك دیافراگم مثاًل از 

5/6 با   4 مقدار نور ورودي دو برابر خواهد شد.
٢   نورسنجي توسط نورسنج

هردوربین تلویزیوني به یك عنبیة خودكار مجهز است. اغوا شدن و اتكانمودن به این 
ساز و كار به دور انداختن یكي از نیروهاي خالقه مهمي است كه یك تصویربردار در 
تسلط بر تكنولوژي در اختیار دارد. به دلیل خطاهاي نورسنجي دوربین این ساز و كار، 
صرف نظر از اینكه تا چه حد پیچیده باشند، نمي تواند مبناي یك نورسنجي حرفه اي 
باشند، طراحي  قبول  قابل  تكنیكي  نظر  از  كه  تصاویري  ایجاد  بلكه جهت  باشد، 

شده اند.
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تصویربرداران خبر در موقعیت هایي با تغییرات سریع و در جایي كه صرفاً به دست 
آوردن تصویر كفایت خواهد كرد، غالباً از نورسنج خودكار استفاده مي كنند. اما در 
موقعیت هاي دیگر، به ویژه در تولیدات تحت كنترل، هیچ دلیلي براي اتكا به این 

ویژگي وجود ندارد.
نوردهي متناسب با نورپردازي صورت مي گیرد. عصر نورپردازي تخت، به صورتي كه 
همه تصاویر در محدودۀ مونیتور »شكل موجي« پشت سر هم ردیف شوند به پایان 
رسیده است. هیچ قاعدۀ مطلقي كه فرا نوردهي یا فرونوردهي را منع كند، وجود 

ندارد و مي توان با حالت، بافت و عمق، باعث اوج گیري یك تصویر ویدئویي شد.
را  صحنه  عناصر  تمامي  نوردهي  براي  تصمیم گیري  در  اشتباه  بدون  نظام  یك 
مي توان در صنعت سینما یافت. فیلم برداران از یك نورسنج براي ارزیابي و قضاوت 

خالقه شان در تصمیم گیري در مورد نوردهي استفاده مي كنند.
با توجه به ساختمان چشم، هنگام دیدن صحنه اي كه تمام سطوح سیاه، سفید و 
خاكستري در آن وجود داشته باشد، مشكلي در تنظیم مقدار ورود نور به چشم 
وجود ندارد و كنتراست ها )اختالف بین سیاهي و سفیدي( به خوبي درک خواهد 
شد. طیف انعكاس نور از یك موضوع در حالت عادي بسیار زیاد و حدود 15 استاپ 
روشنایي  گستردۀ  طیف  این  بازسازي  توانایي  تصویرگري  سیستم هاي  مي شود. 
موضوع را ندارند. چشم انسان نیز در ابتدا قادر به سازگاري با این طیف گستردۀ 
نوري نیست. ولي چشم انسان به دو روش مختلف به نور واكنش نشان مي دهد. 
یا  بیشتر  نور  عبور  امكان  شدن،  بسته  و  باز  با  كه  دیافراگم چشم  یا  عنبیه  اول 
مخروطي  سلول هاي  توسط  تصویر  ساخت  چشم  اینكه  دوم  و  مي دهد  را  كمتر 
را به سلول هاي استوانه اي تغییر مي دهد. این عمل مانند تغییر به فیلم سریع تر 
است. یك شیوۀ  نورسنجي دو مسئله مطرح  اكنون در  است.  باالتر  با حساسیت 

نورسنجي توسط نورسنج دستي و دیگري داینامیك رنج یا لتي تیود.

3   داینامیک رنج
سوژۀ  یك  اكسپوز  براي  اینكه  است.  مؤثر  بسیار  دیافراگم  انتخاب  نورسنجي  در 
سیاه سفید چند استاپ مي توان باز یا بسته كرد كه به بقیه نقاط تصویر لطمه اي 
وارد نشود. غالباً الزم است تا دیافراگم مورد استفاده را براساس شدت بخش خیلي 
روشن یا تاریك صحنه محاسبه كرد و با توجه به مجموعة نورغالب بر صحنه و 
لتي تیود فیلم یا ویدئو، تصمیم نهایي را گرفت. فرض كنیم از شخصي كه در یك 
صحنه برفي ایستاده فیلم مي گیریم. در صورتي كه دیافراگم پیشنهادي نورسنج را 
صورت  دهیم،  قرار  استفاده  مورد  كرده  اندازه گیري  شخص،  صورت  روي  بر  كه 
شخص موردنظر   اكسپوز درستي خواهد داشت ولي در عوض برِف درخشان صحنه 
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به احتمال زیاد اوراكسپوز خواهد شد و جزئیات آن از دست مي رود. در یك قانون 
كلي در صحنه اي كه موضوع موردنظر،  سفید و براق باشد، باید دیافراگم را حدود 
نیم تا  دو استاپ )بسته به لتي تیود( بست تا جزئیات سایه روشن در سطح سفیدي 
از دست نرود. با این حساب در صحنة برفي چنانچه صحنه النگ شات و تصویر 
غالب سفیدي برف باشد، در صورتي كه بخواهیم به Cu یا MS برویم مي بایست از 
دیافراگم متفاوتي استفاده كنیم، به همین ترتیب در صحنه هایي كه تاریكي غالب 
است، نور روي صورت را كم كرده و دیافراگم را به همان نسبت باز مي كنیم. حال 
اینكه چه دیافراگمي انتخاب كنیم تا هم صورت اكسپوز صحیح داشته باشد و هم 

برف، برمي گردد به دامنه داینامیك رنج.
در مثالي دیگر، هنگام تصویربرداري از منظره اي با آسمان روشن در پس زمینه، 
چشم، به راحتي خود را با نور ضعیف درختان در پیش زمینه و نور شدید آسمان 
هماهنگ مي كند، حال آنكه فیلم و ویدئو تا این حد قادر به انجام آن نیست و ما 
را مجبور به انتخاب یكي از آنها در محیط نوري مي نماید، شاید بزرگ ترین تالش 
به هنگام نوردهي این باشد كه چگونه بر شكل دامنة روشنایي كه در بسیاري از 
صحنه ها از حد توانایي دوربین خارج است، فائق آییم. در حال حاضر نگاتیوهاي 
قابل استفاده در دوربین هاي فیلم برداري از دامنة نورپذیري باالیي برخوردارند و 
قادر به ثبت جزئیات در High light و Shadow هستند. دوربین هاي ویدئویي 
حرفه اي نیز نظیر RED و ALEXA با سیزده و نیم )13/5( استاپ داینامیك رنج 
سعي در شكستن فاصله لتي  تیود در نگاتیو رنگي و پژن كداک با 14 استاپ است. 
ضمن اینكه دوربین REDEPIC با استفاده از فناوري HDRS از این مرز فراتر 

رفته و به 17/5 استاپ نوري دست یافته است.

زبرا
با فعال كردن گزینة زبرا )Zebra( نقاطی از تصویر كه به باالترین حد دامنة 
راه راه گوِرخری  به صورت خطوط  به اصطالح سوخته اند  و  سفیدی رسیده اند 
مشخص می گردند؛ بدین ترتیب متوجه می شوید كه كدام نقطه از تصویر ممكن 
است بیش از حد روشن شده باشد. قطعاً برای كنترل آن راه حل های دیگري 

نیز وجود دارد.

4  واحد اندازه گیري شدت نور
فوت كندل واحد اندازه گیري شدت نور است و آن مقدار نور شمعي است استاندارد 
كه در دایره اي به شعاع یك فوت سطح سفیدي را در حد نرمال روشن كند. عالمت 

اختصاري آن LUX است.
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5   نورسنج
 ، Insident ابزارهاي اصلي در حرفة فیلم برداري براي نورسنجي، نورسنج تابشي 

نورسنج موضعي Spotmetr و نورسنج بازتابي دوربین است.
نورسنج وسیله اي براي اندازه گیري شدت نوراست. این وسیله نور را دریافت كرده 
و مقدار آن  را برحسب عالئم عددي )دیافراگم( مشخص مي كند. نورسنجي ها یا 
اتوماتیك هستند كه در دوربین طراحي شده اند و متناسب با شرایط نور حاكم بر 
تاریك  انعكاسي و به روش معدل گیري بین بخش هاي روشن و  صحنه، به صورت 
عمل مي كنند، و یا دستي است كه در كنترل كامل فیلم بردار است. چند عامل 

مهم نظیر حساسیت و شاتر در انتخاب دیافراگم نهایي بسیار حائز اهمیت است.

6  ساختمان نورسنج دستي
 سلول حساس به نور قسمتي است كه نور از طریق آن دریافت شده و براي سنجش 
به قسمت هاي دیگر انتقال داده مي شود. این سلول داراي كالهكي است كه نور 
را از محیط جمع كرده و بعد از یك دست ساختن آن به سلول هدایت مي كند. 
كالهك هاي نورسنج دو نوع است، كالهك گرد با پوشش °180 كه تمام نورها در 
تمام جهات را جمع كرده و كالهك تخت كه براي تك تك منابع نوري است. از 
را سفید  استاندارد رسید، رنگ كالهك  به یك شیوۀ  باید  نورسنجي  آنجا كه در 
انتخاب كرده اند. بدین گونه در یك فیلم سیاه و سفید، نور را باید براساس یك رنگ 
خاكستري سنجید تا نورها یك دست شود. یك رنگ خاكستري استاندارد، 18% نور 
را منعكس كرده و 82% آن را جذب مي كند. این كالهك نیز به همین گونه عمل 
مي كند، پس از 82% انعكاس نور، 18% آن را جذب كرده و به طرف سلول حساس 
كارت  مستقیم(  نورسنجي  )روش  مي دهد  انجام  را  نورسنجي  و  مي كند  هدایت 
خاكستري 18% نیز با انعكاس 18% نور به طرف كالهك تخت سوراخ دار نورسنج، 
مقدار نور الزم جهت تعیین دیافراگم را به سلول حساس هدایت مي كند. )روش 

نورسنجي انعكاسي(
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یك درجه بندي خاكستري از سیاه كامل تا سفید كامل را فرض كنید. هر بند از 
نمودار درجه بندي خاكستري نشان دهندۀ یك ارزش مشخص معادل یك ارزش 
سفید،  روشن،  خاكستري  تیره،  خاكستري  مثل  است،  صحنه  در  موجود  درجه 
سفید مطلق و ... كه بخش سیاه كامل را زون صفر مي گوییم، و هر درجه اي كه 
یك عدد دیافراگم روشن تر باشد یك زون باالتر است. مثاًل محدوده اي از موضوع 
كه سه استاپ انعكاس نور بیشتر از تیره ترین محدودۀ صحنه را دارد به عنوان زون 
4 است در كل 10 زون داریم كه زون صفر )0( نزدیك  به مخمل سیاه و انعكاس 
2% نور است و زون 10 سفید 98% نور را منعكس مي كند. زون 5 خاكستري را 
استاندارد جهت  خاكستري  این  مي كند.  منعكس  را  نور  كه %18  مي دهد  نشان 

نورسنجي است.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%3/5 %4/5 %6 %9 %12/5 %17/5 %25 %35 %50 %70 % 100

7   نورپردازي
نورپردازي  به  نیاز  مناسب،  نورسنجي  و  نوردهي  براي  مباحث  این  اتمام  از  بعد 
مناسب است. براي رسیدن به طیف مناسب روشنایي در صحنه باید آن را تغییر 
و  نور  گروه  وظایف  مهم ترین  از  یكي  كار  این  كرد.  تعدیل  را  موجود  نور  و  داد 
به  روشنایي  ارزش هاي  درجه بندي  به صورت  صحنه  پرداخت  است.  دستیاران 
گونه اي كه با امولسیون دوربین و سیستم الكترونیكي ویدئو سازگار باشد، در عمل 

نورپردازي و تنظیم دیافراگم دو روي یك سكه هستند.
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شاتر
الكترونیكي شد كه در  ابداع شاتر  باعث  CCD در دوربین هاي ویدئو  از  استفاده 
مورد  مكانیكي  شاترهاي  شبیه  عملكرد  این  نداشت.  وجود  المپي  دوربین هاي 
استفاده در دوربین هاي فیلم است و به همان شكل نیز كاربرد دارد. در واقع با كم 
از سوژه هاي متحرک تصاویر  به وجود مي آید كه  امكان  این  نوردهي  كردن زمان 

با وضوح كامل ثبت شود. در واقع در كسري از ثانیه جزئیات حركت ثبت گردد.
در دوربین هاي فیلم برداري فتوشیمیایي پس از اینكه هر فریم از فیلم در مقابل 
را  دریچه  شاتر  گرفت،  قرار  نوردهي  معرض  در  و  شد  ثابت  دیافراگم  یا  اپریچر 
مي بندد تا فریم نورخورده جاي خود را با فریم بعدي عوض كند. قبل از اینكه شاتر 
مجدداً باز شود و اجازۀ نوردهي دهد، فریم جدید باید در حالت توقف كامل قرار 
گرفته باشد. اگر همچنان كه فیلم در حال حركت است و قبل از ایست كامل، شاتر 
باز شود و نوردهي انجام گیرد، تصویر دچار اصطالحاً نوعي كشیدگي و محوي روي 
فریم مي گردد. ساده ترین نوع شاتر عبارت است از یك صفحة گردان كه بخشي از 
آن برش خورده است و برحسب درجه اندازه گیري مي شود. در اكثر دوربین ها شاتر 

°180 كه شبیه نیمه ماه است، استفاده مي شود. 

 
مقدار نوردهي = شدت نور × زمان

با این فرمول كه دو برابر شدن زمان، یعني دو برابر شدن شدت مقدار نوردهي، 
باید دانست كه نصف و یا دو برابر شدن شدت نور با درجات دیافراگم اندازه گیري 
مي شود. اگر دیافراگم عدسي را یك پله ببندیم، مي بایستي براي رسیدن به همان 
اندازه از نور، زمان نوردهي را دو برابر كنیم. سرعت استاندارد فیلم، 24 فریم در 
ثانیه است. یك دوربین با شاتر °180 زمان دریافت نور بر روي فریم فیلم را نصف 
مي كند )چراكه شاتر نصفه است( در نتیجه زمان نوردهي كه همان سرعت شاتر 

است عبارت است از:
1 ثانیه به حساب مي آوریم. معموالً 

50 × كه آن را سرراست كرده و  =1 1 1
24 2 48

اكثر دوربین هاي فیلم برداري كه 24 فریم در ثانیه عمل مي كنند، داراي سرعت 
1 هستند.

50
شاتر نرمال 

فرمول معادله باال به این صورت است:

= سرعت شاتر  = سرعت شاتر
1 _____________

تعداد فریم بر ثانیه
_________ زاویه شاتر

360× ⇒ × =1 180 1
24 360 48
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1  ثانیه كمتر خواهد 
50

حال اگر زاویة شاتر كمتر از  °180 باشد،  زمان اكسپوز از   
بود. در حالت كلي هرقدر زمان نوردهي باالتر یا طوالني باشد نتیجه بهتر خواهد 

بود، نوردهي كوتاه مدت امكان حركت استروب را افزایش مي دهد.

پدیدة استروب
در فیلم یا ویدئو هرگاه دوربین یا سوژه سریع حركت نماید، مقداري كشیدگي در 
تصویر به وجود خواهد آمد و البته این نقص نیست و بلكه منتج به نمایش طبیعي 
تصویر روي پرده خواهد شد. كم كردن زمان نوردهي با افزایش سرعت شاتر بیشتر 
از  ثانیه در ویدئو مقدار Blur یا كشیدگي را كم كرده و موجب افزایش وضوح 
تصویر مي شود. ولي افزایش وضوح یك فریم وقتي مفید است كه مي خواهید آن 
براي اسلوموشن مورد استفاده قرار دهید.  یا  یا بزرگ كنید  را فریز نموده،  فریم 
ولي اگر مي خواهید آن را به صورت نرمال روي پرده نمایش دهید، تصویربرداري با 
سرعت شاتر باال در صورتي كه دوربین یا موضوع حركت داشته باشد موجب ایجاد 

پدیده اي به نام استروب یا تكه تكه شدن حركت مي گردد.
در سرعت شاتر معمولي هنگام حركت موضوع یا دوربین هر تصویر به طور طبیعي 
مقدار كمي كشیدگي پیدا مي كند كه این مسئله باعث مي شود تا تصویر در چشم 
ما به نرمي جایگزین تصویر قبلي خود شود و عمل دیزالو تصاویر در مغز به خوبي 
انجام گیرد. با افزایش سرعت شاتر تصویر كشیدگي الزم را از دست داده و از وضوح 
بیشتري برخوردار مي گردند. این امر مانع از دیزالو تصاویر در مغز شده و موجب 
پرش تصاویر در حال حركت در چشم خواهد بود. یك مثال ملموس در ارتباط با 
پدیده Strobing پرۀ چرخ هاي یك گاري در حال حركت است كه هنگام نمایش، 
تماماً  گاه حتي در جهت عكس گردش مي نماید كه  و  ثابت مي آید  نظر  به  گاه 
با گردش پره هاي چرخ در هنگام  به دلیل عدم همخواني چرخش شاتر دوربین 

فیلم برداري است.
به غیر از كنترل نوردهي و تصویربرداري با سرعت شاتر باال، جزئیات سوژه هاي 
متحرک مانند: پره هاي پنكه با وضوح بهتر ثبت شده و قابل  رویت است. به دلیل 
پدیده استوربینگ و اینكه چشم انسان قادر به برهم نمایي )تداخل1( تصاویر پیوسته 

نیست، تصویر با برش هاي متقاطع همراه خواهد بود.
در تصویربرداري با سرعت شاتر پایین سوژه هاي متحرک به صورت كاماًل كشیده و 
محو ثبت مي شوند. در تصویربرداري از یك اتومبیل در شب و با سرعت شاتر پایین 
مي توان تصاویر زیبایي خلق كرد. به این پدیده موشن بلر مي گویند. به غیر از عمق 
میدان تصویر و ثبت تصویر با جزییات، سرعت شاتر در مواردي دیگر قابل استفاده 

Dissolve ـ1
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است. براي مثال: هنگام كار با بعضي از منابع نوري نظیر فلورسنت، چراغ HMI  و 
یا المپ هاي گازي تخلیه اي )كه به جاي تشعشع بال انقطاع نور كه در المپ هاي 
از  استفاده  با  دائم عمل مي كند(  به صورت قطع و وصل  فیالمان دار وجود دارد، 
همچنین  كرد.  جلوگیري  زدن  چشمك  پدیده  از  مي توان  مناسب  شاتر  سرعت 
با استفاده از سرعت  هنگام تصویربرداري از صفحه تلویزیون یا مونیتور كامپیوتر 

شاتر مناسب مي توان تصویري بدون نقص ثبت كرد.
عملكرد شاتر الكترونیكي این گونه است كه نور ورودي در فتوسنسورها تبدیل به 
محلي  شد  گفته  كه  همان گونه  سنسورها،  مي گردد،  الكتریكي  شارژ  یا  الكترون 
است كه الكترون ها را در یك پریود زماني معین در خود ذخیره كرده و سپس به 
شیفت رجیستر عمودي منتقل مي كند. هنگامي كه شاتر خاموش باشد، الكترون ها 
50 ثانیه ذخیره و سپس بازخواني  در پریود زماني نرمال یك میدان كامل یعني 
شده و منتقل مي گردد. اگر در این زمان حركت سریعي در تصویر باشد با پدیده 
استفاده مي كنیم  از شاتر  وقتي  مواجه مي شویم. حال  تصویر  یا كشیدگي   Blur
1 ثانیه 

500
پریود ذخیره سازي در زمان كوتاه تري انجام مي گیرد. براي مثال در 

عمودي  رجیستر  شیفت  به  كوتاه  زمان  این  خالل  در  شده  ذخیره  الكترون هاي 
منتقل مي شوند در نتیجه در حركتي كه در این زمان كوتاه ضبط مي شود، جزئیات 
بهتر ثبت مي گردد و تصویر متحرک و سریع و داراي وضوح بیشتري خواهد بود. 
البته باید دقت داشت كه هنگام استفاده از شاتر باید از دیافراگم بازتري استفاده 

كرد كه در عمق میدان هم تأثیر دارد.

تشکیل تصویر و تعیین اندازه نما
مقدمه: عدسي مجموعه ایست از بي نهایت منشور كه هركدام خاصیت عدسي را 
داشته و آن انكسار و یا شكست نور است. عدسي تمام پرتوهاي نوري كه از نقطة 
مقابل لنز به آن تابیده مي شود را جمع آوري كرده و در نقطه اي دیگر در پشت لنز 

متمركز مي كند. تصویر حاصل كاماًل معكوس است.

انواع عدسي برحسب چگونگي انکسار نور:
آن  با  برخورد  از  پس  موازي  نور  شعاع هاي  كه  مثبت  عدسي  یا  محدب  عدسي 
منحرف شده و ضمن نزدیك شدن به هم در نقطه اي روي محور اصلي تشكیل 

تصویر مي دهند.
عدسي مقعر یا عدسي منفي كه شعاع هاي نور موازي پس از عبور از آن منحرف 

شده و از هم دور مي شوند و یك تصویر مجازي ایجاد مي كنند.
عدسي سینمایي همان عدسي مثبت یا محدب است كه قدرت تصویرسازي دارد 
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انواع عدسي برحسب تعداد اجزاء:
١   عدسي هاي ساده كه فقط از یك جزء تشكیل شده اند مانند ذره بین

از عدسي هاي  تركیبي  تشكیل شده اند.  از چند جزء  كه  مركب  عدسي هاي     ٢
محدب و مقعر

انواع عدسي برحسب فاصله کانوني:
این بخش شامل عدسي هاي نرمال، تله و واید است كه توضیحات بیشتري داده 

خواهد شد.
فاصله کانوني و پرسپکتیو: 

براي كنترل اندازۀ یك موضوع دو روش وجود دارد: 
الف( تغییر فاصله بین دوربین و موضوع. 

ب( تغییر فاصله كانوني. حال آیا استفاده از هركدام از این دو روش روي پرسپكتیو 
تصویر تفاوتي ایجاد مي كند یا خیر؟ جواب بله است. وقتي فاصله كانوني را تغییر 
به  موضوع  و پس زمینه  پیش زمینه  هردوي  بگیریم،  بسته تري  تا شات  مي دهیم 
همان نسبت بزرگ تر مي شوند. به عبارتي اگر فاصلة كانوني دو برابر شود، تمامي 
موضوعات در قاب تصویر از نظر اندازه دو برابر مي شوند. حال اگر به جاي تغییر 
و  پیش زمینه  فاصله  كنیم،  نزدیك  موضوع  به  را  دوربین  عدسي،  كانوني  فاصله 
ترتیب كه موضوعات  این  به  تغییر خواهد كرد.  با نسبت هاي متفاوت  پس زمینه 
اگر  مي شوند.  بزرگ  دوربین  به  دورتر  موضوعات  از  سریع تر  دوربین  به  نزدیك 
فاصله خود را با سوژه نصف كنیم، تصویر پیش زمینه دو برابر مي شود ولي اشیاي 
با  دوربین  فاصله  كه  دلیل  این  به  نمي شوند.  بزرگ  نسبت  همان  به  پس زمینه 
پس زمینه خیلي بیشتر از پیش زمینه است. با جابه جا كردن فاصله كانوني و فاصله 

و در لنزهاي تصویرساز كار اصلي را انجام مي دهد. با این توضیح كه گرچه عدسي 
مقعر قدرت تصویرسازي ندارد، ولي در تشكیل تصویر بر روي پرده در سیستم لنز 

مورد نیاز است.

عدسي مقعرعدسي محدب

نقطه کانونی

نقطه کانونی
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دوربین تا موضوع، تصویربردار مي تواند پرسپكتیو را كنترل كند. با نزدیك شدن 
و  عمیق  پرسپكتیو  و  شده  تشدید  فاصله  واید  عدسي  از  استفاده  و  موضوع  به 
اغراق شده اي به وجود مي آید. حال آنكه عقب رفتن و استفاده از عدسي با فاصله 

كانوني بلند، فواصل را در هم فشرده كرده و پرسپكتیو تخت مي شود.
كه  باشد  پرسپكتیوي  با  معادل  كه  مي دانیم  نرمال  پرسپكتیو  داراي  را  تصویري 

چشم ما از همان صحنه تجربه مي كند. 

همان تصویر با لنز واید از فاصله نزدیکتصویري با لنز تله از فاصله دور

تأثیرات پرسپکتیو
یا فشرده  باشد، پرسپكتیو حاصل بیشتر تخت  از موضوع دورتر  هرچقدر دوربین 
مي شود. به این معني كه در این حالت موضوعاتي كه در فواصل متفاوت نسبت به 
دوربین قرار دارند از نظر اندازه تفاوت زیادي را نشان نمي دهند. با یك عدسي با 
فاصله كانوني بلند، موضوعات در فاصله دور اختالف اندازه پیدا نمي كنند. این جلوه 
در یك مسابقة دو، هنگامي كه دوربین از روبه روي سوژه و با یك لنز تله تصویر 
مي گیرد مشهود است. در تصویر به نظر مي رسد كه دوندگان خیلي پیش از واقعیت 
به یكدیگر نزدیك اند. ضمن اینكه به رغم تالش زیادي كه از خود نشان مي دهند، 
چندان پیشرفتي در حركت رو به جلو ندارند. یك عدسي تله باعث مي شود كه دنیا 
به نظر تخت یا به اصطالح دوبعدي باشد. برعكس لنزهاي واید تمایل زیادي به غلو 
در عمق دارد. در چنین لنزهایي فاصله بین پیش زمینه و پس زمینه پیش از آنكه 
انتظار دارید، افزایش مي یابد و موضوعات واقع در فاصله دور از دوربین به نظر خیلي 

كوچك تر از سوژه هاي نزدیك به دوربین مي باشند.
استفاده  واید  لنز  از  كلوزآپ   )cu( چهره  از  درشت  نماي  اندازه  در  وقتي  مثال: 
كنیم، اگر دوربین به موضوع خیلي نزدیك باشد، عمق به صورت اغراق آمیزي دیده 
مي شود. در چنین تصویري، بیني به شدت بزرگ و گوش ها زیادي كوچك به نظر 

مي آیند و در فاصله اي دورتر از جایي كه باید دیده شوند!!
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روش تدریس: براي درک پرسپكتیو و فاصله كانوني مثال هاي فوق و نمونه هایي دیگر با دوربین 
تصویربرداري شود تا هنرجویان مطالب فوق را به طور كامل درک كنند.

فاصله کانوني کوتاه ـ تصویر کوچک تر 

زیبایي شناسي لنزها
اگر یك منبع نوري واقع در بي نهایت را در نظر 
بگیریم )هر منبع نوري كه در فاصله اي بیش از 
300 متر باشد براي عدسي بي نهایت است(، 
عدسي شعاع هاي نوري نقاط مختلف این منبع 
را در آن سوي خود متمركز مي نماید. این نقاط 
روي سطح )صفحه( كانوني Focal Plan قرار 
عدسي  مي گوییم  این صورت  در  مي گیرد. 
موضوع را بر صفحة كانوني خود فوكوس كرده 
است. در دوربین هاي فیلم برداري معموالً فیلم 
از همان محل صفحة كانوني مي گذرد و جایي 
انجام مي گیرد. به  است كه نوردهي روي آن 
سنسور  هم  ویدئو  دوربین  در  ترتیب  همین 
یا Imager در همین محل قرار دارد، فاصلة 
به  عدسي،  یك  قدرت  تعیین كننده  كانوني 
موضوع  از  كه  نوري  شعاع  شكست  زاویه 
نور  شكست  چقدر  هر  دارد.  بستگي  مي تابد 
بیشتر، فاصله كانوني كوتاه تر و به همان نسبت 
صفحة تصویر نزدیك تر، شكل خواهد گرفت. 
مركز  فاصلة  از  عدسي  یك  كانوني  فاصله 
عدسي  در حالي كه  كانوني،  صفحة  تا  عدسي 
فوكوس  بي نهایت  فاصله  در  موضوعي  روي 

شده باشد، تعریف مي شود.
عدسي هاي پرایم یا fix با فاصله كانوني ثابت 
فقط یك فاصله كانوني دارند. یك عدسي زوم 
گوناگون  كانوني  فاصله هاي  سلسله  یك  از 

تشكیل شده است.

فاصلة کانوني بلند ـ تصویر درشت تر

فاصله کانوني بلندتر ـ تصویر نرمال
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عدسي هایي با فاصله کانوني متوسط یا نرمال
 25 mm عدسي هایي هستند كه  پرسپكتیو  طبیعي  شبیه   چشم   انسان   دارند.  یك لنز 
دوربین هاي  در  نرمال  لنز  كه  مي شود  محسوب  نرمال  16میلی متر  دوربین  براي 
2 اینچ حدود mm 19 است. دردوربین هاي 

3
mm 35، لنز mm 50 و در دوربین ویدئو 

ویدئو با سنسور فول فریم لنز نرمال حدود mm 45 است. عدسي هایي كه داراي 
فاصله كانوني به طرز محسوسي كوتاه تر از نرمال باشند. وایدانگل با پرسپكتیو بسیار 

زیاد و اگر بلندتر از لنز نرمال باشد، تله با پرسپكتیو بسیار فشرده خواهد بود.

Normal لنز نرمال
اندازۀ  رو  این  از  است.  انسان  دید چشم  شبیه  تقریباً  عدسي  این  در  دید  زاویة   
داراي  لنز  این  است.  طبیعي  تقریباً  مي شود  گرفته  عدسي  این  با  كه  تصویري 
واقعیت  با  آن  در  نیز  سوژه  حركت  و  است  معمولي  تصویري  عمق  و  پرسپكتیو 
متفاوت نخواهد بود. تصاویري كه لنز نرمال ارائه مي كند به واقعیت فیزیكي نزدیك 
است. اگر قرار است فیلم، واقع گرایانه داشته باشید، استفاده از این لنز كارساز است. 
تصاویراین لنز در بیننده یك نوع حس تعادل ایجاد مي كند. چنین قابلیتي مي تواند 
در القاي تعادل روحي قهرمان فیلم مؤثر باشد. در هنگام حركت دوربین در این لنز 
به خصوص هنگامي كه در تعقیب سوژه هستیم، ریتم حركت نه تند خواهد بود و 
نه كند و وضعیتي طبیعي خواهد داشت. اگر بخواهیم بیننده بدون اندیشیدن به 
نقش واسطة دوربین، مستقیماً با موضوع ارتباط برقرار كند و یا به عبارتي به دنبال 
حذف دوربین باشیم، استفاده از این لنز توصیه مي شود. این لنز در بیننده اعتماد 
ایجاد مي كند. در فیلم هاي مستند ابعاد و ارتباط واقعي اجسام را مي توان توسط 

این عدسي به نمایش درآورد.

Tele Photo لنز تله فوتو
فاصله كانوني در این لنز نسبت به لنز نرمال بلندتر است و زاویه دید بسته تري 
نسبت به آن ایجاد مي كند. این عدسي پرسپكتیو را از بین برده و تصویر حاصله 
عمق میدان بسیار كمي خواهد داشت و در نتیجه نقاط فوكوس به حداقل مي رسد 
یا دوربین سخت خواهد  به همین دلیل فوكوس كشي در هنگام حركت سوژه  و 
بود. این نوع لنزها چون زاویه دید بسته تري دارند، فضاي اطراف موضوع را حذف 
مي كنند و در مقایسه با لنزهاي نرمال و واید تصویر بزرگ تري ارائه مي كنند. درک 
بیننده از تصویر حاصله دركي است كه از تصاویر تهیه شده از فاصله نزدیك را دارد 
و از آنجا كه تصویر نزدیك باید دید پرسپكتیوي شدیدي داشته باشد، لذا به نظر 
مي رسد كه تصویر تله فوتو دچار به هم ریختگي پرسپكتیو شده است. عامل اصلي 
در تضعیف و به هم ریختگي پرسپكتیو، دوري عدسي از موضوع است. تصویري كه 
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به وسیله لنز تله تهیه مي شود به دلیل بسته بودن زاویه دید فقط بخش كوچكي از 
سوژه را ثبت مي كند و با بزرگ كردن موضوع، جزئیات بیشتري را در اختیار بیننده 
كوچك ترین  مي گردد.  آشكارتر  هم  تصویري  نواقص  نتیجه  در  كه  مي دهد  قرار 
حركت سوژه در این لنز در طول كادر بسیار سریع جلوه خواهد كرد، ولي حركت 
عمقي سوژه به طرف دوربین در این لنز محسوس نیست و این حس ایجاد مي شود 

كه سوژه هیچ گاه به دوربین نخواهد رسید.
رفع  در  اگر  كه  برمي خوریم  به مشكالتي  تله فوتو،   با عدسي هاي  كار  هنگام  در 
ناخواسته  ارتعاشات و حركات  به كیفیت تصویر لطمه خواهد زد.  نكوشیم،   آنها 
دوربین در هنگام تصویربرداري و تأثیرات اتمسفر و فضاي كار نظیر هرم گرما، مه و 
امواج ماوراي بنفش از جمله عواملي هستند كه به وضوح تصویر آسیب مي رسانند. 
انتخاب سه پایه مناسب در نگهداري لنز تله فوتو در منتفي كردن نوسانات دوربین 
نقش مهمي دارد. وضوح تصویر عدسي تله فوتو، شدیداً تحت تأثیر درجه حرارت 
محیط است. عدسي تله فوتویي كه فرضاً در درجه حرارت اتاق كانوني )فوكوس( 
شده باشد، در گرماي شدید بیرون از اتاق و براي همان فاصله ممكن است وضوح 
خود را از دست بدهد، به همین دلیل هنگام كار با عدسي تله فوتو تنظیم فاصله و 
فوكوس تصویر باید در شرایط كار صورت بگیرد. رطوبت و برودت هوا نیز در این 
مورد بي تأثیر نیست. هنگام كار با عدسي تله، گاهي در حركت چرخشي دوربین، 
تصویر دچار كشیدگي مي شود كه با بستن زاویه شاتر این پدیده تا حدودي تحت 
كنترل درمي آید. هنگام كار كار با عدسي تله، باید از حركت سریع اجتناب كرد 
مگراینكه جلوه اي خاص مد نظر باشد. به دلیل عمق میدان بسیاركم، سطوح رنگي 

جلوه بیشتري دارند و بخش كمتري از تصویر در وضوح قرار مي گیرد.
حاصله  تصویر  قاب  و  جهان  سوي  به  گشوده  است  دریچه اي  نرمال،  عدسي  اگر 
دریچه اي كه جهان واقعي را به بیننده مي نمایاند، عدسي تله فوتو، كیفیتي به تصویر 
مي دهد كه گویي با نصب پرده اي در جلوي دریچه دوربین، جهان را از واقعیت به 
عالم تجریدي مي كشاند، چراكه براي درک واقعیت یك موضوع،  باید درک ما به 
تمام عواملي كه با موضوع ارتباط دارند یا موضوع با آنها ارتباط دارد، تعمیم داده 
شود. اگر از بین وجوه مختلفي كه واقعیت یك موضوع را مي رساند چند وجه حذف 
شود درک ما از موضوع نسبت به آنچه باید باشد دركي تجریدي خواهد بود. فرض 
كنید اسبي به سوي دوربین مي آید. اگر با عدسي نرمال تصویربرداري كنید، تصویر 
به دست آمده این درک را خواهد داد كه: اسب از كجا آمده؟ به كجا مي رود؟ با چه 
سرعتي و با چه انگیزه اي مي تازد و... . حال اگر همین موضوع را با عدسي تله فوتو 
تصویربرداري كنیم، اطالعات فوق در اختیار بیننده قرار نخواهد گرفت. شاید بیشتر 
این طور به نظر برسد كه اسب بین ابرها درجا مي زند. در حالت اول اسب در جمع 
موضوعات دیگر قرار دارد و همراه آنها كلیت صحنه را مي سازد و بیننده چیزي را 
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مي بیند و درک مي كند كه اگر خود در محل تصویربرداري بود، مي دید، ولي در حالت 
دوم اسب مجرد از سایر موضوعات، جلوه اي یگانه و منحصربه فرد داشته و بیننده و 
آن چیزي را مي بیند كه براي او برگزیده شده است. تصاویر عدسي نرمال، شبیه كار 
نقاشان كالسیك است و تصاویر تله فوتو شبیه كار نقاشان نوگرا. در نقاشي كالسیك 
اهمیت اصلي با موضوع است و در نقاشي نوگرا با فرم و شكل. در تصاویر به دست 
آمده به وسیلة عدسي تله فوتو به جاي تركیب موضوعات با تركیب شكل ها و به جاي 
طرح با رنگ روبه رو هستیم. كار عمدۀ لنز تله فوتو در هم فشرده كردن، حذف فاصله 
و ایجاد رابطة تنگاتنگ بین دو موضوع و یا بین موضوع و زمینه است. این لنز بعد 
سوم را حذف كرده و بافتي دوبعدي در تصویر ایجاد مي كند. این لنز با حذف فاصله 
و ایجاد فشردگي بر گویایي نما، از این دیدگاه به نحو بارزي تأثیرگذار است و با حذف 
حاشیه ها و ناواضح كردن زمینه، سوژه را در مركز توجه قرار مي دهد. در این مورد، 
اگر انتخاب زمینه از نظر رنگ حساب شده باشد، تصویر آن به شكل یك سطح محو 

رنگي به رسایي پیام عاطفي نما كمك مي كند.
باشد،  دور  كافي  اندازۀ  به  موضوع  صورتي كه  در  قوي،  تله فوتوي  عدسي  یك  با 
حركت چرخشي دوربین به شكل حركتي همراه و دنباله دار جلوه خواهد كرد. به 
ویژه اگر با حركات زوم این و زوم بك نرم، اندازۀ تصویر ثابت نگه داشته شود، براي 

این مورد مي توان تیتراژ سریال روزي روزگاري و حركت اسب را مثال زد.
در سینما و تلویزیون اگر قرار است موضوع سینما بودن و نمایشي بودن جلوه گري 
كند، لنز تله یاري رسان است. اگر فیلم ساز خواستار فاصله گذاري در فیلم باشد، 
را  دوربین  حضور  كه  شود  تصاویر  غرق  آن چنان  فیلمش،  بیننده  نخواهد  یعني 
فراموش كند، تصاویر تله فوتو به خوبي از عهدۀ انجام این كار برخواهد آمد، چراكه 

تصاویر تله فوتو بر سینمایي بودن خود تأكید ویژه اي دارند.
در صورتي كه با لنز تله از سوژه اي با فاصله بسیار دور تصویربرداري كنیم، تأثیرات 
دراماتیك ویژه اي خلق مي گردد. براي مثال: ثبت نماي بسیار بسته از سوژه، خلق 
تصاویري با عمق میدان بسیار كم. )در مواقعي كه بخواهیم از سوژه در پیش زمینه 
و  زمینه  میان  از  اندكي  بخش  كه  گونه اي  به  گردد؛  ثبت  بسته  تصویري  صحنه، 
پس زمینه در تصویر دیده شود.( براي كاهش بعد چهره و رسیدن به چهره اي تخت، 
به صورت،  را  دور، صحنه  فاصلة  از  كند  احساس  بیننده  بخواهیم  كه  مواقعي  )در 
و سوژه پس زمینه  پیش زمینه  بخواهیم سوژه  زمانیكه  ببیند(،  درشت نمایي شده 
كم و بیش هم اندازه در تصویر دیده شوند، و همچنین در نماي روي شانه o.sh فرد 
پشت به دوربین و رو به دوربین نزدیك هم احساس شوند، این لنز كارگشا خواهد 
بود. در پالن هاي حركتي براي اینكه حركت پن سریع swich pan بهتر و ساده تر و 
تأثیرگذارتر جلوه كند و همچنین حركت تراولینگ سریع تر احساس شود، استفاده 

از این لنز توصیه مي شود.
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wide angle لنز واید انگل
برخالف تله فوتو داراي فاصله كانوني كوتاه است و در عوض عمق میدان و وضوح 
در  و  است  زیاد  بسیار  تصویر  پرسپكتیو  لنزها  این  در  است.  زیاد  آن  در  تصویر 
ابعاد  و  به سوژه  غیر طبیعي  حالتي  و  در هم شكسته شده  معمولي  فضاهاي  آن 
از یك فضاي محدود، مي توان  لنز،  این  باز در  آن مي دهد.به دلیل داشتن زاویه 
تصویري وسیع ایجاد كرد و بالطبع اشیاي موجود در آن فضا، به علت وسعت صحنه 
كوچك تر و دورتر به نظر مي رسد، وسعت زاویة دید و كم بودن فاصله و حداقل 
وضوح، به این لنزها امكان مي دهد كه به موضوع كاماًل نزدیك شده و با برهم زدن 
تناسب واقعي اندازه هاي جسم، پرسپكتیو شدیدي ارائه كند. براي مثال با نزدیك 
شدن به چهره بازیگر فیلم و با بزرگ كردن بیني و كوچك كردن گوش ها، تناسب 
طبیعي چهره به هم خورده و این تغییر شكل مي تواند با تأثیرات دراماتیك خود 
متناسب با محتواي داستان و پرداخت فیلم حالتي خنده دار یا ترسناک ایجاد كند 

و یا در القاي به هم ریختگي حالت روحي بازیگر فیلم مؤثر باشد.
همچنین هنگامي كه براي تحقیر كردن قهرمان فیلم یا عظمت بخشیدن به وي، 
دوربین را نسبت به نقطه دید معمولي باالتر یا پایین تر قرار مي دهیم، عدسي واید 

انگل در تشدید این تأثیر درام مؤثر خواهد بود.
به دلیل باز بودن كادر، به نظر مي رسد سوژه هیچ گاه نمي تواند طول كادر را طي 
كند و همچنین حركات افقي دوربین یا موضوع را كندتر نشان مي دهد، برعكس 
حركات عمقي سوژه به طرف دوربین و یا دوربین به طرف سوژه بسیار سریع و 
محسوس خواهد بود. این لنز با برهم زدن ریتم طبیعي حركت، اثرات دراماتیك 
خاصي به وجود مي آورد. هنگام تصویربرداري روي دست، براي به حداقل رساندن 
لرزش و تكان تصویر، بهتر است از این عدسي استفاده شود.  در حركت دوربین به 
جلو یا عقب با استفاده از لنز واید، تكان هاي كوچك و تغییر جزئي ریتم حركت 
اگر هدف  نخواهد شد. همچنین  منتقل  تصویر  به  باشد  درک  قابل  به صورتي كه 
از حركت دوربین، القاي احساس، حركت و نمایش تغییر پرسپكتیو باشد نتیجه 
بهتري خواهد داد، به خصوص اینكه به دلیل عمق میدان زیاد، به فوكوس كردن 
مداوم تصویر نیازي نیست. خطوط مستقیم افقي و عمودي در كناره هاي تصویر در 
لنز واید به شكل قوس دار جلوه گري مي كند و هنگام حركت دوربین سبب ایجاد 
اغتشاش و حركت دروني در تصویر مي شود، به خصوص در مواردي كه اشیا كاماًل 

به دوربین نزدیك باشد این حس بیشتر خواهد بود.
براي  اشاره كرد:  این موارد  به  واید مي توان  لنز  از دیگر شاخصه ها و كاربردهاي 
ثبت نماهاي باز از فاصله نزدیك به سوژه، ثبت تصاویر با عمق زیاد و اندازه نماهاي 
باز، با نزدیك كردن دوربین با لنز واید به سوژه مي توان تصویر بسته اي از آن در 
و  میان زمینه  از  توجهي  قابل  بخش  كه  به گونه اي  كرد  پیش زمینه صحنه ضبط 
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بازیگر  بعدي چهرۀ  كیفیت سه  افزایش  براي  دیده شود،  كادر  در  هم  پس زمینه 
به خصوص در زاویة High angle و Low angle در مواقعي كه بخواهیم بیننده 
مشاهده  را  صحنه  نزدیك  فاصله  از  واقعاً  كه  كند  احساس  صحنه  دیدن  هنگام 
فرد  از  دوربین  به  پشت  فرد  بخواهیم  اگر   o.sh شانه  روي  نماهاي  در  مي كند، 
و  خطوط  پرسپكتیو  در  اغراق  براي  همچنین  برسد،  نظر  به  دور  دوربین  به  رو 
ثبت سوژه هاي عمودي كه داراي پرسپكتیو اغراق شده باشد، در حركات كرین یا 
پدستال، دوربین با لنز واید استفاده مي شود. تغییرات تدریجي ارتفاع و پرسپكتیو 
بسیار مشهود است، نشان دادن بافت یك شيء یا موضوع براي اغراق در پرسپكتیو، 
خطوط در حركات دوراني دوربین و نزدیك بودن دوربین با لنز واید به سوژه بسیار 

تأثیرگذار است.

Macro لنز ماکرو
با این لنز مي توان از موضوعات ریز و كوچك، تصاویر درشت و در عین حال در 
میلي متري  چند  در  مي توان  لنز  این  با  كرد.  تهیه  اغراق  بدون  و  طبیعي  اندازه 
»ایني  لنز  ثبت كرد.  قبول  قابل  فوكوس  را در  تمام جزئیات  و  قرار گرفت  سوژه 
مستند  كارهاي  در  بلند  بسیار  اندازه  با  كه  است  ماكرو  لنز  نمونه هاي  از  ویژن« 
استفاده مي شود. تفاوت عمدۀ لنز ماكرو با لنز تله این است كه در این لنز، دوربین 
پرسپكتیو محیطي حفظ  و  فضا  و تصویر درشت مي گیرد.  نزدیك شده  به سوژه 
مي شود، اما در لنز تله از فاصلة دور تصاویر درشت تهیه مي شود كه البته جزئیات 
كامل را هم در برنمي گیرد و پرسپكتیو، كاماًل به هم ریخته و تخت خواهد بود. 
با استفاده از گسترش دهنده لوله اي یا اكستیشن تیوب مي توان با لنزهاي نرمال 

تصاویر درشت تري تهیه كرد.
در برخي از لنزهاي زوم در دوربین هاي حرفه اي با اهرمي بر روي لنز و با تغییر 
لنزها در عدسي زوم، لنز در حالت ماكرو قرار مي گیرد و نقطه فوكوس در جلوترین 
تصویري  دوربین  جلوي  سوژه  از  مي توان  حالت  این  در  مي گیرد.  قرار  لنز  جاي 
درشت تهیه كرد به صورتي كه پس زمینه كاماًل محو یا فلو خواهد بود. در روشي 
فوكوس  حالت  در  و  حالت  وایدترین  در  سوژه  به  زوم  لنز  كردن  نزدیك  با  دیگر 

بي نهایت مي توان تصاویر واضح و درشتي از جزئیات سوژه ثبت كرد.

eye Fish لنز فیش آي
 لنزي با فاصله كانوني كوتاه و با تصویري بسیار واید و اغراق شده در پرسپكتیو. این 
لنز تصاویر با اعوجاج و كروي ایجاد كرده و فضاي تصویر را كاماًل دفرمه مي كند. 
هنگام استفاده از این لنز، باید دقت داشت كه لبه هاي لنز یا شیدر لنز در كادر دیده 
نشود. تركیب بندي با این لنز مقداري سخت است چون به شكل غلوآمیزي تمام 
صحنه در كادر دیده مي شود و به همین دلیل ممكن است زوائد زیادي در تصویر 
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ضبط شود. در پالن هاي حركتي در معماري، اگر خطوط زیاد انحراف پیدا نكرده و 
دفرمه نشوند، ابهت و ویژگي هاي بناهاي معماري جلوه گري زیبایي خواهد داشت.

و  شود  بررسي  جدا  و  دقت  با  لنزها  زیبایي شناسي  موارد  تمام  تدریس:  روش 
درصورت نیاز، با ضبط تصاویر و مقایسة آنها با یكدیگر این موارد را تحلیل كنید. 
همچنین با نمایش صحنه هاي مختلف فیلم كه با به كارگیري لنزهاي مختلف و با 
استفاده از زیبایي شناسي فاصله كانوني فیلم برداري شده اند دالیل هنري و تكنیكي 

را بررسي كنید.

Zoom لنز زوم
این عدسي داراي فواصل كانوني متغیر است كه به وسیلة اهرم دستي یا موتور این 
تغییر انجام مي گیرد و گستره اي از لنزهاي واید و تله را بسته به قدرت زوم در 
خود دارد. ممكن است لنز زومي 70ـ24 باشد یا دیگري 200ـ70 یا 120ـ12 
»آنژینیو« )این لنز در دوربین هاي 16 میلی متر اكلر استفاده شده است( در هر 
باز رسید.  به تصویري  از تصویري درشت  كانوني، مي توان  فاصله  تغییر  با  لحظه 
به  مي توان  دوربین  جابه جایي  یا  و  لنز  كردن  عوض  بدون  زوم  لنز  سیستم  در 
تركیب بندي هاي مختلف از یك صحنه رسید در استفاده از لنز زوم گاهي مقداري 
حركت پن و تیلت دوربین الزم است تا بتوان موضوع را در یك تركیب خوب حفظ 
كرد. زوم سریع یا چكشي را مي توان به عنوان جلوه اي تكان دهنده در تصاویر خود 

استفاده كرد، به خصوص وقتي از نمایي به نماي دیگر كات مي شود.
به  بیننده  توجه  دارد،  وجود  صحنه  در  كه  موضوع هایي  بین  از  بخواهیم  هرگاه 
موضوع خاصي جلب شود، راه معمول آن است كه از نماي باز به نماي بسته كات 
كنیم. این كار ممكن است بیننده را سردرگم كند و او نتواند بین تمام صحنه و 
جزئیاتي كه در نماي بسته به او نشان داده ایم ارتباط برقرار كند، چراكه جزئیات 
را در متني تازه مي بینید. و در حركت زوم از نماي باز به نماي بسته بدون آنكه 
ارتباط كل با جزء قطع شود، بیننده مستقیماً به سمت جزئیاتي از صحنه كه باید 
ببیند، هدایت مي شود. در موارد عكس نیز زماني كه قصد داریم از جزئیات یك 
صحنه شروع كنیم و به تمام صحنه برسیم باز حركت زوم به عقب در مقایسه با 

قطع از نماي بسته به نماي باز، جنبة تأكیدي بیشتري دارد.
در صحنه هایي كه اجراي دوبارۀ حادثه مشكل است، براي تغییر تركیب تصویر، 
عدسي زوم بسیار كاربرد دارد. در چنین صحنه هایي با نماهاي مختلف باز و بسته از 
اتفاقات جلوي دوربین به اتفاق مي توان تمام آن را پوشش داد و سپس در تدوین، 
ریتم آن را حفظ كرد. در صورتي كه با استفاده از لنز پرایم یا فیكس و یا كات در 
صحنه، تداوم حركت و اتفاق را از دست مي دهد، مگراینكه از چندین دوربین با 

لنزهاي مختلف استفاده شود.
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عدسي هاي زوم به دلیل خصوصیات ویژه اي كه دارند در كارهاي خبري مورد استفاده 
قرار مي گیرند، اگر قرارباشد به صحنه اي در یك فیلم داستاني جنبه اي خبري یا 
مستندگونه بدهیم، عدسي زوم، در القاي چنین جنبه اي مؤثر است. چنین تأثیري 

صرفاً به خاطر لنز زوم نیست بلكه از سابقة ذهني بینندگان سرچشمه مي گیرد.

نکـته چشم انسان نمي تواند زوم كند، لذا استفاده نابه جا و نامطلوب از این حركت 
آن هم فقط به عنوان یك وسیلة جانشین، تصویري ایجاد مي كند كه اثر آن بر 
بیننده ناخوشایند خواهد بود. هرچند قطع از نمایي به نماي دیگر پرش هاي 
طبیعي  تجربیات  با  مقایسه  در  و...  دوربین  متنوع  حركات  مكاني،  و  زماني 
انسان در امر مشاهده و برخورد با جهان، غیر طبیعي است،  ولي تماشاگر فیلم 

این وجوه غیر طبیعي را به طور قراردادي طبیعي و واقعي تلقي مي كند. 

از دیگر كاربردهاي زیبایي شناسة لنز زوم مي توان به این نكته ها اشاره كرد: زوم به 
طرف سوژه ثابت توجه ما را به خود جلب مي كند، با حركات زوم بسیار نرم به طرف 
سوژه، تأكید بر حالت سوژه را مي توان بیشتر كرد. مثل زوم به طرف چشماني پر از 
اشك، با تركیب زوم و پن مي توان توهم تراولینگ را ایجاد كرد. با تركیب حركات 
زوم و تراولینگ نیز تصاویر ویژه اي مي توان خلق كرد. در لنز تله و استفاده از زوم 

و با محو كردن پیش زمینه مي توان حركات موهوم و خیالي ضبط كرد.
 back zoom یعني زوم به جلو و زوم بك یا زوم اوت zoom in دو نوع حركت زوم این
)out( یعني زوم به عقب از حركات اپتیكالي لنز است. انجام این حركات با اهرم یا 

موتور زوم انجام مي شود.

نواقص لنز زوم
یكي از نواقص لنز زوم خطاي تغییرشكل است كه به طور مثال در هنگام زوم بك 
یعني تغییر فاصله كانوني بلند به كوتاه، تصویر از حالت بالشي بسیار كوچك به 
شبكه اي بسیار بزرگ تبدیل شود. نقص دوم خطاي نقصان نور است كه در هنگام 
زوم این و تله شدن تصویر به دلیل انكسار نور، افت نور و در نتیجه تاریكي تصویر 
بالعكس،  یا  خواهیم داشت. همچنین در تغییر فوكوس از جلوي صحنه به عقب 

تغییر اندازۀ ناچیزي در تصویر مشاهده مي شود.

فوکوس در لنز زوم: 
فوكوس  كانوني،  فاصلة  بلندترین  یا  زاویه  بسته ترین  در  زوم  عدسي  كه  زماني 
مي شود در وضعیت هاي دیگر فاصله كانوني به شرط حركت نكردن سوژه یا دوربین 
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وضوح تصویر را حفظ خواهد كرد. اگر عدسي زوم در وضعیتي غیر از تله ترین حالت 
به نماي بسته تغییر فاصله كانوني  باز  از نماي  فوكوس شود، ممكن است وقتي 
بدهیم، در انتها تصویر وضوح خود را از دست بدهد. اگر فاصله دوربین و سوژه نسبت 

به یكدیگر تغییر كند، در هنگام تصویربرداري به فوكوس كردن مجدد نیاز است.
گرچه استفاده از لنزهاي پرایم یا تك لنز در كارهاي حرفه اي رواج بسیار دارد، ولي 
برخي بر این عقیده هستند كه اگر عدسي زوم از سرعت مناسب و قدرت تفكیك 
خوبي برخوردار باشد، منطقي است كه از آن استفاده شود دالیل استفاده از آن 
عبارت است از: اول اینكه داراي مزیت منحصر به فرد، تغییر مداوم فاصلة كانوني 
است. دوم به سهولت و در كمترین زمان فواصل كانوني مختلف را بدون دغدغة 
انجام اصطالحات كوچك  با  او  تا  قرار مي دهد  اختیار تصویربردار  لنز در  تعویض 
از  را  متعدد  داشتن عدسي هاي  به  نیاز  برسد. سوم  دلخواه خود  تركیب بندي  به 
بین مي برد، چهارم اینكه از به هم خوردن تداوم رنگي نماهاي مختلف جلوگیري 
مي كند. مورد اخیر از این جهت داراي اهمیت است كه تصاویر به دست آمده از 
باز هم  به كار رفته،  آنها  با همه دقتي كه در طراحي و ساخت  ثابت  عدسي هاي 

هریك حال و هواي رنگي خاصي دارد.
هنگام كار با عدسي زوم با استفاده از اهرم با موتور زوم، باید دقت داشت، تا حركت 
نرم و یكنواخت و بدون سكته و ریپ باشد. هرگونه اشكال در سرعت زوم و عدم 
دقت در تصحیح كادر در هنگام زوم كردن تأثیر ناخوشایندي بر تصویر و در نهایت 

بر بیننده مي گذارد.

Dolly و دالي Zoom تفاوت حرکت زوم
عدسي زوم سبب حركت جدیدي در عالم سینما شده است كه اگر به جا و آگاهانه 
از آن استفاده شود، حائز جنبه هاي نمایشي و بیاني ویژه اي است. حركت زوم با 
حركت دالي دوربین تفاوت اساسي دارد. نشناختن این تفاوت و جایگزین كردن 
یكي به جاي دیگري ممكن است تأثیر معكوس و مخالف با خواست فیلمساز ایجاد 

كند. این تفاوت ها عبارت اند از:
تغییر  حال  در  مدام  صحنه  پرسپكتیو  دالي،  در  كه  است  آن  اصلي  تفاوت     ١
از اشیاي پس زمینه بزرگ  اندازه بسیار سریع تر  از نظر  است )اشیاي پیش زمینه 
تمام  و  فشرده شده  درهم  پرسپكتیو  تله  لنز  در  بخصوص  زوم  در  اما  مي شوند( 

قسمت هاي صحنه به طور مساوي بزرگ مي شوند.
٢   در حركت زوم، به دلیل ثابت بودن فاصله دوربین تا موضوع، تغییري در فضاي 
صحنه و عمق به وجود نمي آید، در حالي كه وقتي دوربین حركت مي كند به جهت 
تغییر فاصله اشیاء، پرسپكتیو مدام تغییر مي كند و احساس حركت در فضا را به 

بیننده القا مي كند.
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3  حركت زوم حركتي است دروني، در حالي كه حركات دوربین جنبة بیروني دارند.
4  در حركت زوم، موضوع به دوربین نزدیك یا از آن دور مي شود؛ ولي در حركت 
از آن فاصله مي گیرد، اگر  یا  دالي، این دوربین است كه به طرف موضوع مي رود 
بخواهیم موضوع یا حادثه به طرف بیننده بیاید باید از عدسي زوم استفاده كنیم، 
ولي اگر بخواهیم به موضوع قدرت و عظمت ببخشیم باید با حركت دادن دوربین 
به جلو، به حضور بیننده یا قهرمان قصه كه موضوع، از دید او به تصویر كشیده 
مي شود، برویم، در غیر این صورت یعني در شرایطي كه موضوع باید ضعیف جلوه 
كند، الزم است با استفاده از حركت زوم این )Zoom in( موضوع را به حضور بیننده 

یا قهرمان ناظر بیاوریم.
5   در زوم، عمق و فواصل اشیا به هم فشرده شده و انتزاعي مي گردد، ولي در دالي 

بدون تحریف و واقعي است.
6   در Dolly in كاهش عمق میدان نسبت به Zoom in كمتر است، چون در 

.Z.I ، لنز تله تر شده و عمق میدان به شدت كاهش مي یابد.
در  موضوع  و  دوربین  فاصله  است چون  نیاز  فوكوس كشي  به  مدام  دالي  در     7
حال تغییر است ولي در زوم، در صورتي كه فاصله سوژه و دوربین ثابت باشد فقط 

پیش فوكوس نیاز است.

فوکوس لنز )وضوح( 
این بخش شامل فرایندهاي فوكوس focusing، تغییر فوكوس change focus و 

فوكوس كشي focus pulling است.
نقاط متعددي تشكیل شده است كه هر نقطه  از  یا صحنة كادر دوربین  موضوع 
پرتوهاي نور را به سمت دوربین باز مي تاباند. چنانچه این نقاط در تصویر به صورت 
تصویر  در  آمد.  خواهد  به دست  )فوكوس(  كانوني  تصویري  شوند،  بازسازي  نقطه 
فوكوس، به ازاي هرنقطه در موضوع، در تصویر نیز نقاطي مشابه بازسازي خواهد 
شد. تصویر كانوني زماني به دست مي آید كه پرتوهاي بازتابیده از موضوع یا صحنه 
در محل سطح كانوني یا به عبارتي دقیقاً بر سطح سنسور دوربین همگرا شوند. در 
تصویر فوكوس، خطوط موضوع دقیق بازسازي مي شوند و در نتیجه شكل و فرم 

موضوعات در تصویر به درستي قابل رؤیت خواهد بود.

دایرة اغتشاش
چنانچه به هر دلیل پرتوهاي بازتابیده از موضوع جلوتر یا عقب تر از سطح كانوني 
یعني جلوتر یا عقب تر از سطح سنسور دوربین همگرا شوند، تصویر خارج از فوكوس 
)غیر كانوني( خواهد بود. در چنین حالتي، به ازاي هر نقطه از موضوع در تصویر، 
یك دایره بازسازي خواهد شد كه به این دوایر، اصطالحاً دوایر اغتشاش مي گویند.



58

این دوایر در هم فرو مي روند و در نتیجه شكل دقیق موضوع در تصویر بازسازي 
نخواهد شد، بلكه فرمي كلي از موضوع در تصویر قابل رؤیت خواهد بود. تصویر 
غیر كانوني را تا واضح )فلو( مي نامند. هرچه تصویر بیشتر فلو باشد، دوایر اغتشاش 

بزرگ تر خواهد بود و تصویر نا واضح تر است.
زماني یك تصویر را فلو مي نامیم كه تمام قسمت هاي آن غیر كانوني باشد و نه 
صرفاً بخشي از آن. با فلو كردن تصویر به شكلي شدید، مي توان اشكال و خطوط 
و نقاط موضوع را در تصویر به صورت سطوح رنگِي انتزاعي )در تصویر رنگي( یا 

سطوح خاكسترِي انتزاعي )در تصویر سیاه سفید( بازسازي كرد.
هرچند در اكثر مواقع، تصویر فوكوس مطلوب است، اما گاهي برخي موقعیت هاي 
دراماتیك خاص یا ضرورت هاي زیبایي شناسانه ایجاب مي كند كه تصویر خارج از 

فوكوس داشته باشیم به عنوان مثال:
)فلش بك(  گذشته  به  انتقال  براي  ترفندي  عنوان  به  تصویر  كردن  فلو  از  گاه   

استفاده مي شود.
 گاه از تصویر فلو براي پنهان كردن هویت فرد استفاده مي شود.

 نماي نقطه نظر )Pov( شخصیتي كه مشكل بینایي دارد یا بیمار است را مي توان 
فلو ثبت كرد.

شیوه هاي فوکوس تصویر
بخشي از عدسي هاي لنز دوربین )عدسي هاي گروه فوكوس( به حلقة فوكوس لنز 
متصل هستند كه با چرخاندن این حلقه، عدسي هاي گروه فوكوس در جاي خود 
جا به جا مي شوند و در نتیجه محل تشكیل تصویر، درون دوربین تغییر مي كند. بر 
روي حلقة فوكوس لنز، اعداد فاصله در واحد متر )m( و در واحد فوت )ft( درج 
شده است. بنابراین با تنظیم حلقة فوكوس براي فاصله اي معین )فاصله سوژه تا 
دوربین(، تصویر سوژه بر سطح حسگر دوربین تشكیل مي شود و به صورت فوكوس 
ثبت خواهد شد. فرایند فوكوس كردن تصویر یعني چرخش حلقة فوكوس و تنظیم 

وضوح
قابل قبول

عمق میدان
وضوح

قابل قبول فیلم
موضوععدسی

خیلی نزدیک    نزدیک   دور  خیلی دور  ناواضح    وضوح کامل   ناواضح 

دایره اغتشاش 
غیرقابل قبول

دایره اغتشاش 
قابل قبول
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با سامانة فوكوس خودكار  به شكل دستي و هم  بر روي موقعیتي خاص هم  آن 
دوربین )AF( قابل انجام است.

فوکوس دستي
براي فوكوس كردن تصویر در هنگام تصویر برداري چرخاندن  معمول ترین روش 
حلقة فوكوس لنز و قرار دادن آن بر روي عددي متناسب با فاصله موضوع تا دوربین 
است. براي مثال: اگر موضوع در فاصلة 3 متري دوربین قرار دارد، با چرخاندن حلقة 
فوكوس و قرار دادن آن بر روي عدد 3 متر، تصویري واضح خواهیم داشت. اعداد در 
واحد متر )m( معموالً به رنگ سفید و اعداد واحد فوت )ft( معموالً به رنگ نارنجي 

روي لنز طراحي شده اند كه هر كدام در كشورهاي مختلف كاربرد خود را دارد.

فوکوس چشمي
با  كار  هنگام  در  است.  اهمیت  قابل  نكاتي  ذكر  این روش،  توضیحات  تكمیل  در 
به  است،  پرایم  یا  ثابت  لنز  به  مجهز  شما  دوربین  اگر  فیلمبرداري،  دوربین هاي 
هنگام فوكوس كردن تصویر به شیوۀ چشمي )پیش از شروع نما( در صورت امكان 
دیافراگم را تا آخر باز كنید. در این حالت عمق میدان كاهش مي یابد و مي توانید 
تصویر را دقیق تر فوكوس كنید. اگر عمق میدان نسبتاً یا كاماًل زیاد باشد، بر قضاوت 
شما در خصوص واضح یا ناواضح بودن موضوع در تصویر تأثیر مي گذارد، زیرا ممكن 
است موضوع در تصویر دقیق واضح نباشد اما به دلیل زیاد بودن عمق میدان، واضح 

دیده مي شود.
دیافراگم را در دوربین فیلمبرداري به راحتي و بدون مشكل مي توان باز كرد، این كار 
باعث مي شود تصویر درون نمایاب روشن تر و با عمق میدان كمتر دیده شود، اما باز 
امكان پذیر نیست. زیرا بیشتر  كردن دیافراگم در دوربین تصویر برداري به سادگي 
باعث خواهد شد ،تصویر درون نمایاب )اوراكسپوز( Over euposod دیده شود، در 
نتیجه هنگام انجام فوكوس چشمي براي رسیدن به دیافراگم كاماًل باز، در دوربین 
تصویر برداري ممكن است از فیلتر ND یا سرعت شاتر سریع )باال( استفاده كنیم 
تا تصویر درون نمایاب با روشنایي نرمالي دیده شود. به یاد داشته باشید كه پس از 
فوكوس كردن تصویر،  به شیوۀ چشمي و پیش از شروع ضبط، دیافراگم را به حالت 
قبل برگردانید و بر روي عددي كه مناسب موقعیت نوري صحنه و متناسب سایر 
 Ezfocus شاخصه هاي تصویر است، تنظیم كنید. در برخي دوربین ها گزینه اي به نام
)فوكوس آسان( وجود دارد كه با انتخاب آن، دیافراگم به صورت خودكار باز مي شود 

تا عمق میدان كاهش یابد تا بتوان تصویر را دقیق تر و ساده تر فوكوس كرد.

)AF( وضوح اتوماتیک
 برخي دوربین هاي تصویر برداري )عمدتاً نیمه حرفه اي و خانگي( مجهز به سامانه 
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خودكار براي انجام فرایند فوكوس هستند. وقتي این امكان فعال مي شود، دوربین 
از بین موضوع هاي درون كادر یك موضوع )یا گروهي از موضوع ها كه در فاصلة 
مشابهي از دوربین قرار دارند( را كه احتماالً روشن تر از بقیه است یا درصد بیشتري 
از سطح كادر را اشغال كرده یا شاید نزدیك تر است، را انتخاب و به صورت خودكار 

فوكوس مي كند. در خصوص این امكان چند نكته قابل ذكر است:
وقتي  به ویژه  دارد،  خطا  دیگري  خودكار  امكان  هر  همانند  خودكار  فوكوس    ١
به دلیل باز بودن دیافراگم یا تله بودن لنز یا هر دلیل دیگري عمق میدان محدود 

باشد، این خطاها بیشتر به چشم مي آید.
٢   وقتي دو موضوع كه در دو فاصلة مختلف از دوربین قرار دارند، به شكلي برابر، 
هر كدام نیمي از كادر تصویر را اشغال كنند، دوربین در تشخیص اینكه كدام را 

فوكوس كند، ممكن است به اشتباه بیفتد.
3   پس زمینه روشن تر از موضوع اصلي )موضوع پیش زمینه( باشد، معموالً دوربین 

پس زمینه را فوكوس مي كند.
4   ثابت در كادر دوربیني ثابت قرار دارد و با استفاده از امكان فوكوس خودكار 
آن را كانوني كرده ایم، قبل از شروع ضبط بهتر است فوكوس را از حالت خودكار 
خارج كنیم و در وضعیت دستي قرار دهیم تا اگر در حال ضبط، موضوع دیگري از 

جلو یا پشت موضع اصلي عبور كرد، به ناگاه فوكوس تغییر نكند.
5   زمانیكه از فوكوس خودكار استفاده مي كنیم،  نباید حركات دوربین را سریع 
انجام دهیم، زیرا وقتي به سرعت دوربین را از موضوعي به سمت موضوعي دیگر، 
كه در فاصلة متفاوتي قرار دارد، حركت مي دهیم، دوربین نمي تواند با همان سرعت 
فوكوس را تغییر دهد و در نتیجه موضوع دوم، براي مدتي ناواضح دیده خواهد شد.
6   وقتي جلو یا پشت موضوع اصلي یك نوع Pattern )الگویي تكرار شونده مثل 
توري فلزي( وجود دارد، دوربین به جاي موضوع اصلي بیشتر آن را فوكوس مي كند.
زیرا دوربین  استفاده كرد،  براي فوكوس كشي نمي توان  از فوكوس خودكار،     7
نمي تواند هم زمان و متناسب با تغییر فاصلة موضوع تا دوربین فوكوس تصویر را 
تغییر دهد، مگر در مواردي كه موضوع متحرک در تمام طول نما، تمام كادر را پر 

كرده باشد و حركتش چندان سریع نباشد.

Peaking
براي اطمینان از درست و دقیق بودن فوكوس از این گزینه استفاده مي شود. با 
هالة  كادر،  داخل  موضوع هاي  از  برخي  لبه هاي  روي  بر   ،Peaking كردن  فعال 
موجود  در  هالة  باشد،  فوكوس  تصویر  در  موضوعي  اگر  مي گردد.  پدیدار  نوراني 
لبه هاي آن با روشنایي زیاد دیده مي شود، اما اگر موضوعي دقیق فوكوس نباشد، 
هاله، كم نور است و اگر موضوع نا واضح یا فلو باشد، هاله اي در لبه هاي آن دیده 



61

بخش دوم: دروس و جلسات

كنیم، حلقة  فوكوس  تصویر  در  را  وقتي مي خواهیم موضوعي  بنابراین  نمي شود. 
فوكوس را آنقدر مي چرخانیم تا هاله لبه هاي آن، در نوراني ترین حالت پدیدار شود. 
در برخي دوربین ها، گزینه هایي براي تنظیم شدت هالة Peaking )كم، متوسط، 
زیاد( یا رنگ آن )سفید، قرمز یا زرد( وجود دارد. هالة Peaking فقط براي دیدن 

است و ضبط نمي شود.

فوکوس کشي )فرایند دنبال کردن فوکوس(
نقطة  یك  فقط  باشد،  گرفته  قرار  دوربین  كادر  در  ثابت  شكلي  به  موضوع  اگر 
فوكوس خواهیم داشت. بنابراین تصویربردار یا دستیارش متناسب با فاصلة سوژه 
بر روي عدد معیني برحسب متراژ و فیت قرار  را،  لنز  تا دوربین، حلقة فوكوس 
مي دهد. این تنظیم از آغاز تا پایان نما ثابت بوده و در نتیجه تصویر واضحي از 

موضوع به دست مي آید.
یا  تا دوربین تغییر كند،  نما، سوژه حركت كرده و فاصلة آن  اگر در حال ضبط 
دوربین در حال ضبط نما به گونه اي حركت كند كه فاصلة لنز تا سوژه تغییر كند، 
یا اگر در حال ضبط نما، هم دوربین و هم سوژه حركت داشته باشند و فاصلة این 
دو تغییر كند، بیش از یك نقطة فوكوس خواهیم داشت. به عنوان مثال: اگر دوربین 
ثابت باشد، اما موضوع از فاصلة 10 متري حركت كند و به تدریج به فاصلة 1 متري 
دوربین برسد، در این فاصله غیر از نقطة فوكوس، اول )فاصلة 10 متري( و نقطة 
فوكوس آخر )فاصلة 1 متري(، نقطه هاي فوكوس دیگري بین این دو نقطة آغاز و 
پایان فوكوس وجود خواهد داشت. در چنین شرایطي الزم است كه تصویربردار 
یا دستیارش در حال ضبط نما، متناسب با تغییر فاصلة موضوع تا دوربین، حلقة 

فوكوس لنز را به گونه اي بچرخاند كه موضوع در تمام طول نما واضح باقي بماند.
از  بسیاري  در  فوكوس كشي  به  چنداني  نیاز  باشد،  زیاد  تصویر  میدان  عمق  اگر 
موقعیت ها نیست. هرچه عمق میدان تصویر كمتر باشد، فوكوس كشي حساس تر و 
خطاي این فرایند مشهودتر خواهد بود. نورپردازي در بسیاري از صحنه ها وافزایش 
مقدار نور صحنه، به گونه اي است كه بتوان از دیافراگم هاي میاني )نه خیلي زیاد و 

نه خیلي بسته( استفاده كرد تا خطاي فرایند فوكوس كشي به چشم نیاید.
اگر موضوع، حركت بسیار سریع و غیر قابل پیش بیني داشته باشد و با لنز تله فتو یا 
سوپر تله فتو از آن تصویر بگیریم، طبیعي است كه كار فوكوس كشي بسیار سخت 
و گاه حتي غیر ممكن خواهد بود مانند: سواركاري كه به سرعت در حال حركت 
است با لنز سوپر تله فتو، تصویربرداري  كنیم. در این مواقع، مي توان از تجهیزات 
خاص طراحي شده براي چنین موقعیت هایي استفاده كرد. یكي از این تجهیزات، 
نوعي فاصله سنج لیزري است كه در كنار لنز دوربین قرار مي گیرد و پرتوي لیزري 
كه به سمت موضوع پرتاب مي كند. اگر تصویر بردار، این پرتو را بر روي موضوعي 



62

تنظیم و اصطالحاً قفل كند و در طول ضبط نما موضوع حركت كند، این دستگاه 
فاصله سنج، تغییر فاصلة موضوع را تشخیص داده و به موتور كوچكي كه به حلقة 

فوكوس متصل است، فرمان فوكوس مي دهد.
مستندهاي  برخي  و  نمایشي(  مستند/  سریال،  )فیلم،  نمایشي  كارهاي  تولید  در 
پیچیده، فردي كه براي فرایند فوكوس كشي تربیت شده و آموزش دیده این كار 
را انجام مي دهد. به این شخص متصدي فوكوس یا focus puller مي گویند. حال 
اگر متصدي فوكوس حضور نداشته باشد معموالً دستیار اول تصویربردار این كار 

را انجام مي دهد.

Focus Change تغییر فوکوس
گاهي در كادر دوربین ثابت، اجسامي ثابت در فاصله هاي متفاوت قرار دارند، اما 
چون به هر دلیل عمق میدان كم است، در هر لحظه فقط یكي از این اجسام را 
مي توان فوكوس كرد. در این حالت تصویربردار یا دستیارش در حال ضبط نما، 
براي تغییر نقطة توجه تصویر و هدایت نگاه تماشاگر از یك جسم به جسمي دیگر، 
این  از  را كه پیش  تغییر نقطة فوكوس، جسمي  با  و  را بچرخانند  حلقة فوكوس 
واضح بود، از فوكوس خارج كرده و موضوع دیگري را فوكوس كنند. این كار نیز 
نامیده مي شود.   focus change یا  فوكوس  تغییر  كه  است  فوكوس كشي  نوعي 
فرایند  مستند،  كارهاي  برخي  در  و  خبري  كارهاي  تلویزیوني،  استودیوهاي  در 

فوكوس كشي و تغییر فوكوس به عهدۀ خود تصویر بردار است.

عمق میدان
اگر فقط یك جسم در كادر دوربین باشد، تنها یك نقطة فوكوس خواهیم داشت، 
در این حالت سوژه در فاصله اي معین از دوربین قرار داشته و به راحتي با چرخاندن 
رینگ فوكوس، تصویري واضح از سوژه به دست مي آوریم. اما اگر چند سوژه در 
فاصله هاي متفاوت از دوربین قرار گرفته باشد، یا اگر سوژه امتدادي در عمق داشته 
باشد، مثاًل زماني كه در كنار ردیف نرده ها از آنها عكس یا فیلم مي گیریم. كدام 
سوژه را باید فوكوس كنیم؟ سوژه نزدیك به دوربین، سوژه دورتر یا سوژه اي كه 
در فاصلة متوسط از دوربین قرار دارد؟  هر كدام از این سوژه ها را با چرخاندن 
رینگ فوكوس، واضح كنیم، آن سوژه در تصویر نهایي، فوكوس دیده خواهد شد. اما 
ممكن است تعدادي از سوژه هاي نزدیك تر و دورتر از آن نیز خودبه خود در تصویر 
فوكوس ثبت شوند. بنابراین مفهومي در اینجا شكل مي گیرد كه عمق میدان یا به 

اختصار )DOF )Depth of field نامیده مي شود.
عمق میدان مسافتي است كه سوژه مي تواند در محدودۀ آن حركت كند؛ یعني از 
دوربین دور شود یا به آن نزدیك شود، بدون آنكه از وضوح خارج گردد. در این 
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و عقب  بین جلو  به طور مساوي  دارد. عمق میدان  نسبي وجود  فوكوس  فاصله، 
2 در عقب 

3
1 در جلوي نقطه فوكوس و 

3
نقطة فوكوس تقسیم  نمي گردد بلكه 

آن خواهد بود.

عوامل عمق میدان
به غیر از سه عامل اصلي در كنترل عمق یعني دیافراگم، فاصله كانوني و فاصله 

دوربین از سوژه، عوامل دیگري نیز وجود دارد كه عبارت اند از: 
 فورمت )ابعاد گیت دوربین فیلمبرداري یا سنسور در دوربین هاي ویدئویي( 

 پرده نمایش به طوري كه تصویري كه در یك تلویزیون با صفحه اي كوچك به نظر 
واضح مي آید، وقتي روي پرده بزرگ سینما به نمایش گذاشته شود، مي تواند نا واضح 
اینكه در  به  توجه  با  نیز  نورپردازي، شاتر، گین و حساسیت  آید. همچنین  به نظر 

فاصله کانونی کوتاه

فاصله کانونی متوسط

فاصله کانونی بلند

دیافراگم تأثیر مي گذارد، جزء عوامل 
ثانویه در كنترل عمق میدان به حساب 
براي  موارد  از  بعضي  در  مي آیند. 
مورد نظر  میدان  عمق  به  رسیدن 
از  مي توان  دلخواه،  تصویر  اندازۀ  و 
هر دو عامل فاصله كانوني و فاصله 
سوژه از دوربین استفاده كرد. بدین 
نحو كه براي بزرگ كردن تصویر یك 
موضوع یا مي توانیم با دوربین به آن 
فاصلة  با  لنزي  از  یا  شویم،  نزدیك 
استفاده كنیم كه در  بلندتر  كانوني 
به موضوع  نسبت  این حالت تصویر 
كمي  میدان  عمق  و  بوده  درشت تر 
عمق  بخواهیم  اگر  داشت.  خواهیم 
تا  زیاد كنیم  را،  میدان تصویر خود 
پس زمینه را به خوبي فوكوس ببینیم، 
از موضوع دور كنیم  باید دوربین را 

و از عدسي زاویه باز استفاده نماییم.
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میزانسن عمق میدان )زیبایي شناسي(
به نظر مي رسد كه عمق میدان فقط یك مقولة تكنیكي است كه در آن بخشي از 
تصویر واضح و بخشي نا واضح است ولي از نظر زیبایي شناسي عمق میدان كم یا 

زیاد، سبب پیدایش سبك هاي خاص در فیلمسازي و فیلمبرداري شده است.
در میزانسن عمق میدان زیاد كه نتیجه گرایش واقع گرایي در سینما و بخصوص 
جزئیات  كامل  ضبط  براي  طوالني  پالن هاي  به كارگیري  است،  مستند  سینماي 
بدون نیاز به مونتاژ، حفظ وحدت مكاني در تمام صحنه ها، نگاه تئاتر گونه با احتراز 
از جرح و تعدیل عوامل تجسمي تصویر و وفاداري به دكور و واقعیت یك اصل است.

از كلیة عناصر مادي و عیني است كه روبه روي دوربین  استفاده  میزانسن نحوۀ 
قرار دارند. همچنین میزانسن به نوع كادر و نما، حركت دوربین، رنگ و نورپردازي 
نیز ارتباط دارد. نحوۀ حركت بازیگران در صحنه و نحوۀ قرارگیري اشیا در كنار 

بازیگران تكمیل كننده میزانسن است.
براي  تالش  زیاد،  میدان  عمیق  میزانسن  فیلمبرداري،  سبك  زیبایي شناختي 
دستیابي به نمایش اثرات خاص اجراي تئاتر است، آن هم به كاهش خصوصیات 
مشخص فیلم مثل مونتاژ و به كارگیري عواملی مانند حركت دوربین كه قادر است 
تداوم زماني و مكاني رویداد را آن گونه كه در تئاتر وجود دارد، در سینما تحقق 
ببخشد؛ و امكان نشان دادن موقعیت صحنه را براي تماشاگر به وجود مي آورد. 
جنبه هاي كاربردي نماي عمق میدان نیز با كاربرد وسعت صحنة تئاتر در ارتباط 
است. در نماهاي دور، غالباً تأكید بر كل رویداد است و نه جزئیات. از خصوصیات 
بارز عمق میدان، قدرت انتخاب تماشاگر در مشاهدۀ وقایع جاري صحنه است. عدم 
وجود تنها یك مركز توجه، نه تنها باعث آشفتگي حواس تماشاگر نمي شود، بلكه 
در صورت دقت در طراحي تركیب بندي تصویر، مي تواند كل توجه او را به خود 
جلب نماید. فیلمي كه آگاهانه از این تكنیك استفاده مي كند، از ابتدا تماشاگر را 
وارد یك بازي دوجانبه مي كند. فرایندي دو سویه كه طي آن فیلم و تماشاگر را 
در نقطه اي به هم مي رساند. تماشاگر تحریك مي شود تا وابستگي هاي دروني میان 
زمینه هاي مختلف عمق موجود در تركیب بندي را بررسي كند. در این نوع سینما، 
جریان فیلم پس از اتمام بر پرده در ذهن تماشاگر ادامه مي یابد و بعد از پایان فیلم 

مكاشفه اي ذهني در وي ایجاد مي گردد.
در صحنه هایي با عمق میدان زیاد، تماشاگر تا زماني كه پاسخ پرسش هاي خود را 
از وراي یك قاب تصویر كه طي آن قادر است كلیة عوامل را مد نظر داشته باشد، 

دست نیابد، ناگزیر است در تنش و انتظار باقي بماند. 
رسید.  فیلمبرداري  سبك  این  به  مي توان  زیاد  كنتراست  با  نورپردازي  در 
ایجاد  بر یكدیگر سبب  نور و سایه  بازي متقابل  و  سایه روشن تر در عمق صحنه 
عمق در تصویر مي شود. با حجم زیاد نور در تصویر و فیلم حساسیت باال، مي توان 
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عمق میدان را افزایش داد.
استفاده از حركت دوربین براي ایجاد روابط فضایي بین اشیا و آدم ها و یا قرار دادن 
دوربین به جاي قهرمان فیلم مي تواند در میزانسن عمق میدان وسیع، مؤثر باشد. 

ساختار دوربین متحرک، تمامي رویداد را در حین وقوع نشان مي دهد.
فیلمبرداراني   همچنین  ولز،  و  وایلر  فورد،  رنوار،  فالهرتي،  همچون   كارگردان ها 
وسیع  میدان  عمق  ساختار  از  میلر  آرتور  و  ونگ هو  جیمز  تولند،  گرگ  همانند 

استفاده كرده اند. 

تنظیمات رنگ دوربین )وایت باالنس(
نور از جنس امواج  الكترومغناطیس است و به صورت طول موج حركت مي كند. 
فركانس  مي كند  عبور  شاخص  مقابل  از  فرود  و  اوج  نقطة  كه  را  دفعاتي  تعداد 
نقطه فرود است. طول موج  یا دو  اوج  نقطة  بین دو  فاصله  مي گویند. طول موج 
و فركانس با هم نسبت عكس دارند، یعني هرچه طول موج كوتاه تر باشد، تعداد 

فركانس بیشتر است و سرعت انتشار هم بیشتر.

طیف امواج الكترومغناطیس از فركانس هاي بسیار پایین )كم( مانند: امواج رادیویي 
با طول موج بلند تا فركانس هاي بسیار باال )زیاد( مانند: امواج كیهاني با طول موج 
كوتاه گسترده است. به طوري كه امواج طول موج بلند، مادون قرمز و امواج طول موج 
كوتاه ماوراء بنفش نیز جزو این نورها هستند. در این گسترۀ وسیع فركانسي، محدودۀ 
بسیار باریك فركانسي وجود دارد كه توسط چشم انسان قابل رؤیت است و آن طیف 
نور مرئي است. این محدودۀ فركانسي بـاریك از 400 تا 700 نانومتر است. چون 
فركانس این امواج بسیار باال و در نتیجه طول موج آنها بسیار كوتاه است براي بیان 
طول موج آنها از واحد آنگستروم °A یا نانومتر nm استفاده مي شود كه برابر است با 

1 A° =1010ـ nm 1 وnm =109ـ  M

زمان یک ثانیه

طول موج

دامنه

دامنه

طول موج
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طول موج 400 نانومتر همسان است با نور رنگ بنفش و طول موج 700 نانومتر 
یك  به  مي شود  تجزیه  منشور  توسط  نور  وقتي  قرمز.  رنگ  نور  با  است  همسان 
سلسله رنگ تبدیل مي شود كه همان R.G.B است و البته با تغییر طول موج در 

روي طیف مرئي رنگ ها به طور پیوسته از بنفش تا قرمز دیده مي شوند.

کلوین
در  و  زده  یخ  سانتي گراد  درجه  در صفر  اتمسفر،  فشار  درجه  در 75  مقطر،  آب 
100 درجه سانتي گراد جوش مي آید، براي منابع نوري هم مقیاسي به نام كلوین 
توسط  مقیاس  این  است.  شده  گرفته  درنظر   0 k اختصاري  عالمت  با   Kelvin
دانشمند انگلیسي به نام لُرد كلوین كشف شده است. بدین صورت كه وقتي قطعة 
پالتیني مكعبي به ابعاد 1 اینچ مكعب را آنقدر سرد كنیم كه در سرماي مطلق، 
هیچ نوري از خود ساطع نكند، جسمي داریم كه به آن Black Body یا جسم 
سیاه گفته مي شود. در این حالت درجه حرارت C°273- )درجه سانتي گراد( و یا 
صفر درجه در مقیاس كلوین است. حال وقتي كه به تدریج به این جسم حرارت 
داده شود، كم كم از خود نورهاي قرمز، آبي و در نهایت سفید ساطع مي كند. این 
مقیاس از k°1800 درجه حرارت رنگي نور شمع تا k °12000درجه حرارت رنگي 
یك روز ابري خواهد بود. این مقادیر متعدد بین این دو عدد، بسته به شرایط نوري 
محیط در درجات پایین با نورهاي قرمز و در درجات باال با نورهاي آبي مشخص 
تنگستن كوارتز  تلویزیون المپ هاي  و  براي سینما  استاندارد  مي گردد. در شكل 
k  °3200، نور روز در شرایط استاندارد بدون ابر k °5600 و در شرایط ابري بین 
k  °10000 تا k °12000 است. ثبت رنگ طبیعي در تصویر كه نه آبي باشد و 
 Balance  و )BB بلك باالنس( Black Balance نه قرمز به وسیلة دو عملیات

White )وایت باالنس WB( انجام مي شود.
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بلک باالنس
بلك باالنس تنظیم حد سیاهي در دوربین است. براي اطمینان از پردازش رنگ 
دوربین، الزم است كه دوربین بتواند سیگنال واقعي را هنگامي كه دریچة دیافراگم 
دیده شود.  رنگ  انتشار  است  ممكن  غیراین صورت  در  كند،  پردازش  است  بسته 
این عملكرد مستلزم تطابق صحیح سطح سیاهي سیگنال هاي RGB است. بیشتر 
دوربین ها به عملكرد بلك باالنس خودكار مجهز هستند و هنگامي كه فعال باشد 
اتوماتیك دریچة دیافراگم را بسته و سطح سیاهي سیگنال هاي سبز و  به صورت 

آبي و قرمز را متعادل مي كند.

وایت باالنس
دوربین هاي ویدئویي با توزیع طیف هاي متفاوت رنگ منابع نوري، قابلیت تطابق 
ندارد، لذا براي فراهم نمودن همان رنگ تحت هر منبع نوري مختلف این تغییرات 
مي بایست، با تنظیم تقویت كننده هاي ویدئویي به صورت الكترونیكي جبران گردد. 
تناسب  بگیرید؛  نظر  در  را  رنگ  سفید  سوژۀ  یك  از  تصویربرداري  مثال  به عنوان 
سفید  سیگنال  پردازش  براي  خروجي  ویدئویي  سیگنال   RGB كانال هاي  بین 
مي بایست به نسبت 1،1،1، باشد. این تناسب باید تحت هر شرایط نوري به همین 
نوري، كلوین هاي متفاوتي دارند؛  اینكه منابع  به  با توجه  بماند، حال  باقي  اندازه 
وارد عدسي  از سوژه سفید كه  نوري منعكس شده  امر سبب مي شود طیف  این 
CCD هاي،  نتیجه خروجي  در  یابد،  تغییر  نور،  منبع  كلوین  با  متناسب  مي شود 
پیدا  تغییر  مي شود،  تصویربرداري  آن  از  كه  نوري  منبع  با  متناسب  نیز   RGB
 3200°  k كلوین  در  سفید  سوژه اي  تصویربرداري  هنگام  مثال  به عنوان  مي كند. 
سیگنال خروجي CCD آبي بسیار كوچك خواهد بود در حالي كه سیگنال خروجي 
CCD قرمز، بسیار بزرگ است. همان طور كه گفته شد سیگنال سفید فقط زماني 
مي تواند تولید شود كه تناسب رنگ RGB در تعادل 1،1،1 باشد، در مورد اخیر، 
ایجاد  براي  است.  شده   1/5 قرمز  رنگ  در  و   0/5 آبي  رنگ  در  مثاًل  تعادل  این 
تناسب با تنظیمات الكترونیكي وایت باالنس كه در خروجي CCD اعمال مي گردد، 
تنظیم  كوچك تر  مقدار  براي  باید  قرمز   CCD به  مربوط  ویدئویي  تقویت كنندۀ 
گردند.  متناسب  هم  با  دامنه  میزان  در  قرمز  و  آبي  سبز،  سیگنال هاي  تا  گردد 
به طور خالصه WB به تنظیم تقویت كننده هاي سه CCD متناسب با رنگ منبع 
نور اشاره دارد تا سطوح سیگنال هاي RGB براي پردازش رنگ سفید به نسبت 

1،1،1 فراهم گردد. 
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باال بودن درصد نور سبز، به این دلیل است كه چشم انسان به بخش سبز طیف 
به  آبي  و  قرمز، سبز  اگر سه رنگ  این رو  از  از سایر بخش هاست.  نور، حساس تر 
مقدار برابر به چشم برسد ناحیه سبز را روشن تر از سایر نواحي درک خواهد كرد. 
به همین دلیل در ویدئو، براي اینكه تصاویر به دیِد طبیعي، نزدیك تر باشد. همواره 
توان سیگنال سبز را بیشتر از دو سیگنال دیگر مي گیرند تا رنگ ها همان طور كه 
چشم ادراک مي كند، دیده شوند. از آنجا كه بیشترین اطالعات تصویري در بخش 
Cmos( و در چاپ  یا   CCD اعمال مي شود، در یك دوربین ویدئویي )در  سبز 

فیلم، بخش هاي در ارتباط با نور سبز، از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
گاهي الزم است تا در فیلم، براي به دست آوردن یك افة خاص از نور غیر استاندارد 
استفاده كرد. مثاًل براي ایجاد افة آتش باید از فیلتر ژالتیني نارنجي  استفاده كرد. 
در چنین شرایطي باید اول براساس نور استاندارد k°3200 دوربین را تنظیم كرد 

و سپس پروژكتورهاي با فیلتر نارنجي را روشن كرد.
آن  در  اصلي موجود  رنگ هاي  نسبت  تفاوت  نوري مختلف، حاصل  منابع  تفاوت 
ابري  تمام  منظرۀ  از  حاصل  آبي  یا  خورشید،  غروب  در  غالب  قرمز  است،  منابع 
زمستاني، وقتي اتفاق مي افتد كه یكي از رنگ هاي تشكیل دهندۀ رنگ سفید به 
وضوح غالب باشد. برای مثال اگر مایلید تصویري از غروب آفتاب را ضبط كنید، 
چنانچه طبق روال معمول وایت باالنس كنید، آنگاه افة زیباي نارنجي و قرمز غروب 
را از دست خواهید داد و نتیجه، تصویري پریده رنگ از غروب خورشید خواهد بود. 
در چنین مواردي، روش درست این است كه دكمة حافظة دوربین را روي رقم از 
پیش تنظیم شده كارخانه )Preset( و باالتر از كلوین محیط قرار دهید، تا رنگ ها 
آن طور كه مي خواهید ثبت شوند. بدیهي است كه هر قدر عدد باالتر انتخاب شود، 

رنگ گرم تري خواهید داشت.

به محض تنظیم وایت باالنس، رنگ هاي دیگر نیز متعادل مي گردند. در ویدئو نکـته
سیگنالي كه تركیبي از 30% قرمز + 59% سبز + 11% آبي باشد، روي صفحه 
تلویزیون سفید به نظر خواهد آمد. این مقادیر عددي تناسب در رنگ سفید 

را به وجود مي آورد.
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نكاتي در مورد وایت باالنس با استفاده از سطح سفید: 
١   مقوای سفیدی كه به عنوان زمینه وایت باالنس انتخاب می كنید باید كاماًل 
سفید باشد. زیرا مقدار ته مایه رنگ آبی یا قرمز در زمینه سفید بر روي تنظیم آن 

تأثیر خواهد گذاشت. 
٢   مراقب انعكاس های رنگ در محیط باشید.

3   سطوح سفید را در شرایط نوری حاكم بر صحنه به گونه اي قرار دهید كه تمام 
سطوح آنرا، نور فرا بگیرد.

4   با دوربین كادری ببندید كه 70 تا 80 درصد آن را بپوشاند.
5   دیافراگم را در حالت اتوماتیك قرار داده تا از كم نور شدن یا پرنور شدن سطح 
سفید جلوگیری كند. اگر زمینه سفید كمتر یا بیشتر از حد نیاز نور خورده باشد، 

دوربین در تنظیم رنگ دچار سردرگمی می شود.
6   تصویر را مقداری ناواضح كنید تا پخش نور در سطح زمینه سفید یك دست 

شود.
7   در آخرین مرحله دكمه وایت باالنس را فشار دهید. بعد از یك یا دو ثانیه، 

عالمت پایان وایت باالنس در ویزور دیده مي شود.

شیوه تدریس   

حرکت زوم و دالي
تمام جزئیات مربوط به حركت زوم با دوربین انجام شود و سپس تحلیل وبررسي 
كاركرد  بررسي  به  سینمایي  فیلم هاي  در  زوم  حركت  بررسي  با  همچنین  شود. 
زیباشناسي آن بپردازید. تفاوت هاي زوم و دالي نیز در تمرین عملي به طور كامل 
را  زوم  كنترل سرعت  هنرجویان  دوربین،  زوم  موتور  از  استفاده  با  شود.  مقایسه 

تمرین كنند.

فوکوس کشی
موارد  تمام  هنرجویان  پیش فوكوس،  و  فوكوس كشي  عملي  تمرینات  از  جزء  به 
اشكال در فوكوس اتوماتیك دوربین را تجربه كنند تا به اهمیت فوكوس دستي در 

كار تصویر برداري پي ببرند.



70

بهتر است تمرین فوكوس كشي هم به وسیلة متر و عالمت گذاري روي لنز فوكوس 
و صحنه انجام شود و هم به صورت چشمي و نگاه كردن. گاهي پیش مي آید كه در 
طول ضبط برخي برنامه هاي مستند، امكان تمرین و عالمت گذاري نقاط فوكوس 
از قبل وجود ندارد و دستیار تصویر، باید با اتكا به حدس و قدرت و تجربة خود و 

بدون نیاز به متر زدن كار فوكوس كشي را انجام دهد.

وایت باالنس
در فعالیت عملي وایت باالنس در طول روز، قبل از طلوع آفتاب تا بعد از غروب 
آن، هنرجویان با عكاسي از چندین موقعیت مختلف، باید مفهوم تغییر شرایط نور 

و كلوین را درک كنند.
خواهند  آشنا  نورپردازي  بخش  در  نورپردازي  پروژكتورهاي  با  هنرجویان  گرچه 
شد، ولي آشنایي با درجه كلوین پروژكتورها در اینجا الزامي است. بر این اساس 
چراغ هاي تنگستن كوارتز كه داراي كلوین 3200 هستند و همچنین چراغ آرک با 
كلوین 5600 درجه را به هنرجویان معرفي كنید. در هنگام تلفیق این پروژكتورها 
با یكدیگر و یا با منابع نور طبیعي و نور روز، هنرجویان كاربرد فیلترهاي تصحیح 

كلوین را نیز فرا بگیرند.

نکات  ایمنی و بهداشت      

دقت در استفاده از تجهیزات تصویربرداري و حفظ آنها

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي   

مشاهده عمكرد، آزمون عملكردي
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ارزشیابی شایستگی تنظیمات دوربین تصویربرداري )رنگ و نور(

شرح کار:
ورود به منوي دوربین و تنظیم آن،  تنظیم نوردهي، وایت باالنس، تنظیم رنگ، نصب، كنترل و كار با لنزها، تنظیم 

)فوكوس( وضوح 

استاندارد عملکرد: 
تنظیمات رنگ و نور دوربین برای تصویربرداری یك برنامه كوتاه تلویزیونی در مدت زمان 15 دقیقه بر اساس طرح 

برنامه

شاخص ها:
١   انتخاب و ثبت دمای رنگی مناسب با توجه به موقعیت داستان و فضای تصویربرداری

٢  عدم وجود نوردهی بیش از حد و كمتر از حد در تصویر

3  شكل گیری عمق میدان با توجه به نورپردازی صحنه و در ارتباط با نورسنجی دوربین )دیاگرام ثبت شده( 

به  توجه  با   )... و  لباس ها  رنگ  شخصیت ها،  صورت  )پوست  همچون  تصویر  مختلف  اجزای  طبیعی  رنگ  ثبت    4

دوربین عملكردی  های  شاخصه  و  صحنه  نورپردازی 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

زمان: 30 ساعت
مکان: كارگاه تصویربرداری

ابزار و تجهیزات:  قلم، كاغذ ـ انواع دوربین، انواع سه پایه، لنزها با فواصل كانوني متفاوت

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1ورود به منوي دوربین و تنظیم آن1

2تنظیم نوردهي2

2وایت باالنس، تنظیم رنگ3

2نصب، كنترل و كار با لنزها4

2تنظیم وضوح )فوكوس(5

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
استفاده  در  ، دقت   )N41(مناسب فناوري هاي  به كارگیري  و  انتخاب  نگرش: 
از تجهیزات تصویربرداري و حفظ آنها.ـ عدم تخریب محیط زیست طبیعي و 

تأمین نظركارگردان. براي  انساني ـ ثبت تصویر مناسب 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.


