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زباِن دنياي امروز،  تصوير و صدا است كه به صورت مجموعه  
فيلم هاي كوتاه و بلند در سمينارها، محافل و برنامه هاي مختلف 

علمي، اقتصادي، سياسي به نمايش گذاشته مي شود.
در اين ميان صدا به دليل پيچيدگي هاي 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 به كارگيري دستگاه ها و 

تكنولوژي هاي به روز مورد نياز است.

پودمان 5

دستیار صدا
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انتخاب و آماده سازي تجهیزات فني صدا

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    براي شروع يك پروژۀ صدابرداري چه مي كنيد؟

    از چه ادواتي استفاده مي  كنيد و چه مسائلي را در نظر مي گيريد؟

    براي انتخاب وسايل صدابرداري به چه مواردي توجه مي كنيد؟

    چه ميكروفن هايي را  انتخاب مي كنيد؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، كار با تجهيزات صدابرداري را در سطح  دستيار می آموزند.

استاندارد عملكرد
  انتخاب و آماده سازی تجهيزات فنی صدا برای صدابردارِی يك برنامۀ كوتاه تلويزيونی در مدت زمان 15 

دقيقه بر اساس طرح برنامه
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صدا چیست؟
در محيطي كه ما زندگي مي كنيم، اطرافمان را هوا فراگرفته است. هر چيزي كه باعث حركت در مولكول هاي هوا 
شود، به صورت صدا به گوش ما منتقل مي شود و ما آن را به شكل صدا مي شنويم. پس نتيجه مي گيريم هر جرياني 

كه باعث ارتعاش مولكول هاي هوا شود و پردۀ گوش را به لرزش درآورد، باعث وجود صدا در گوش مي شود.

گوش؛ دستگاه شنوایي انسان
آيا مي توانيم بگوييم ارتعاش، عامل توليد صدا در گوش مي شود؟ به تعبير فيزيك دان ها، صوت عبارت است از 
امواج متناوب و متراكِم تلطيف يافته اي كه به صورت ارتعاش در هوا ايجاد مي شود. با توجه به ساختمان گوش، 
مسير صوت را از منبع ارتعاش تا رسيدن به مغز به اختصار دنبال مي كنيم. گوش از نظر ساختمان و كاركرد 

دستگاه بسيار پيچيده اي است كه از سه بخش اصلي به قرار زير تشكيل يافته  است:

1ـ گوش بیروني
الله گوش و مجراي شنوايي را در برمي گيرد. اللۀ گوش به منزلۀ آنتن يا دستگاه گيرندۀ صوت به  كار مي رود و 

مجراي گوش كه به صورت تقريبي سه سانتي متر است، به پردۀ ُصماخ برخورد مي كند. 

2ـ گوش میاني
اين دستگاه حفره اي است استخواني و پر از هوا كه »صندوق ُصماخ« ناميده مي شود. اين صندوق پيش از 

گوش دروني قراردارد و به وسيلۀ مجراي باريكي به نام »شيپور اِستاش« به حلق مرتبط مي شود.

3ـ گوش دروني
اين بخش از گوش به سبب شكل پيچيده اي كه دارد، به »البيِرنت« معروف است. بخش اصلي گوش درون 
كيسۀ پر پيچ و خمي است به نام البيرنت غشايي كه از مايعي به نام »اندولنف« انباشته است. بخش حلزوني يا 
استخوان هاي سنداني و چكشي در اين بخش وجود دارد. گوش انسان قادر به شنيدن همه امواج صوتي نيست و 
فقط محدوده اي از آن را مي شنود كه 16 هرتز تا 20/000 هرتز )20Khz ـ 16Hz( است. برای صوتی با فركانس 
معين اگر شدت آن از حّد معينی كمتر باشد توسط گوش شنيده نمی شود اين حّد پاييِن شدت را آستانۀ شنوايی 
می گويند. اين آستانه در موجودات متفاوت است. موجودات مختلف بسامدهاي مختلفي را مي شنوند كه انسان  

آنها را تجربه نكرده است.

  تصوير1

مجاری نيم دايره
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سـرعت
به دو دسته تقسيم  به طور كلي  امواج  همان طور كه مي دانيد 

مي شود: 1- امواج صوتي، 2- امواج نوري 
امواج صوتي امواجي هستند كه به دليل سرعت پايين قابل ديدن 
نيستند؛ ولي امواج نوري به دليل سرعت زياد تبديل به نور می شوند 
و قابل ديدن هستند. سرعت امواج نوري برابر است با 300/000 
كيلومتر در ثانيه، ولي سرعت امواج صوتي برابر است با330 متر در 
ثانيه. براي هم زماني صدا و تصوير، امواج صدا را بر موج كرير سوار 
كرده و همراه نور ارسال مي كنيم تا هم زمان با نور به مقصد برسد. 

اين عمل را مدوالسيون مي نامند. 

فركانس 
تعداد نوسانات در يك واحد زمان فركانس ناميده مي شود )تغييرات موج در واحد زمان(.

طول موج
فاصله اي كه موج در واحد زمان طي مي كند، طول موج ناميده مي شود.

دامنه
بيشينه تا كمينه يك موج دامنه ناميده مي شود.

  تصوير2

تصوير3

سرعت صوت   
  درجه حرارت

           سرعت نور

      مدوالسيون 
 

         سيكل
               ثانيه

    سيكل يا چرخش

   فركانس  

            طول موج     

سيكل بر ثانيه  
    

دامنه
دامنه در لحظه
دامنه بيشـينه
3             ثانيه 14

2

a = Am sin2πft



پودمان 5/ دستیار صدا

155

انواع میکروفن به لحاظ ساختار )خانواده میکروفن(

ميكروفن ها به هفت خانواده كلی تقسيم می شوند كه عبارت اند از: 
1. زغالی 

2. كريستالی يا پيزوالكتريك 
3. مغناطيسی 

4. نواری 
 )moving kohl( 5. ديناميك

)Condenser( 6. استاتيك يا خازنی
7. الكترت )ميكروفن های الكترت از نوع خازنی هستند(. 

كار تمامی انواع ميكروفن ها، تبديل امواج صوتی به امواج الكتريكی است.

  تصوير4
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میکروفن های زغالی   
وقتی كه صدا به ممبران )پردۀ حائل يا ديافراگم( ميكروفن برخورد می كند، نوسانات ناشی از امواج صوتی، 
ممبران را به لرزه در می آورد و به حجم زغال های موجود فشار وارد می كند. با تغيير ظرفيت فشردگی زغال، 

امواج الكتريكی متغير به وجود می آيد.

محاسبۀ میکروفن هاي زغالي 

  تصوير5

  تصوير8

  تصوير7  تصوير6

رو
ضريب مقاومت مخصوص اجسام مختلف
طول چشم يا سيم به متر
سطح مقطع
مقاومت
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میکروفن های كریستالی  
اين نوع ميكروفن ها از خاصيت كريستال ها استفاده می كنند. ممبران 
در اين ميكروفن ها به سوزنی وصل است. با ارتعاش ممبران، سوزن 

به كريستال ضربه وارد می كند و جرقۀ الكتريكی ايجاد می شود.
در  معموالً  پايين  دقت  دليل  به  كريستالی  و  زغالی  ميكروفن های 
مدارس، هيئت ها و جشن ها استفاده می شود و كاربرد حرفه ای ندارد.

  تصوير11

  تصوير10

تصوير9
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میکروفن های مغناطیسی  
آهن ربا وسيله اي  است كه دو قطب مثبت و منفي دارد و قادر 
است اشيای فلزي را به خود جذب كند. دو سر آهن ربا، داراي 
اگر  مثاًل  مي كند.  عبور  غيرفلزي  اشيای  از  كه  است  ميداني 
مقداري فلز در روي يك صفحه مقوايي بريزيد از طرف ديگر با 

حركت آهن ربا، اشيای فلزي روي مقوا جابه جا مي شوند. 
نتيجه مي گيريم كه ميدان آهن ربا قادر به عبور و جابه جايي در 
اشيا است. اين خاصيت مغناطيس ناميده مي شود. از خاصيت 
مغناطيسي آهن ربا در ميكروفن ها، بلندگوها، ِهد ضبط صوت ها 

)ريكوردرها(، ِهد پخش كننده ها استفاده مي شود.

اثر  اين ميكروفن ها شامل يك آهن ربای نعلی شكل است كه سيم پيچی به دور آن پيچيده شده است. در 
نزديك شدن ممبران به سيم پيچ ميدان  مغناطيسی تغيير می كند و جريان متغير  الكتريكی ايجاد می شود. 

جريان متغير وارد مدار شده و ثبت می شود.

  تصوير12

  تصوير13
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میکروفن های نواری   
در اين ميكروفن ها سيم پيچ جای خود را به نوارهای مسی داده است. در ميكروفن هاي مغناطيسي سيم پيچ 
به دور آهن ربا قرار داشت، ولي در اين ميكروفن نوار مسي به آهن ربا متصل نيست و در داخل ميدان قرار 
دارد و با حركت نوار دائماً ميدان تغيير مي كند. اين تغييرات ميدان تبديل به تغييرات الكتريكي شده و وارد 

مدار مي شود.

  تصوير14

  تصوير16

  تصوير15

  تصوير17
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میکروفن های دینامیک  
در اين ميكروفن ها بوبين قرقره اي كه سيم پيچ درون آن قراردارد، به ممبران متصل است و با ارتعاش امواج 
قرقرۀ  جابه جايي  با  مي كند.  جابه جا  ميدان  درون  را  سيم پيچ  قرقرۀ  و  درمی آيد  حركت  به  ممبران  صوتي 
سيم پيچ در ميدان، ميدان تغيير مي كند. از اين تغييرات ميدان جرياني به سيم پيچ القا مي شود كه جريان 

متغير است. با هدايت اين جريان به داخل مدار موفق مي شويم كه امواج صوتي را ضبط و ثبت كنيم.

  تصوير19

  تصوير18
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  تصوير22

)Condenser( میکروفن های استاتیک یا خازنی
اين ميكروفن ها آخرين نسل ميكروفن های ضبط صدا با كيفيت 
باال است. در اين ميكروفن ها سيم پيچ و ميدان مغناطيسی حذف  
از دو صفحۀ  است. خازن  استفاده شده  از خازن  آن  به جای  و 
جوشن تشكيل شده با قطب هاي مثبت و منفي است كه جريان 
ذخيره شده در خازن را تشكيل مي دهد. در خازن يكی از صفحات 
ممبران  حركت  با  است.  شده  تعبيه  ممبران  شكل  به  جوشن 
ظرفيت خازن دائماً تغيير می كند؛ در نتيجه، اين تغيير ظرفيت، 
جريان الكتريكی ايجاد شده  را وارد مدار می كند. ميكروفن هاي 
از  را دارند. خازن ميكروفن قبل  خازني ويژگي هاي خاص خود 
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.

  تصوير21

تصوير23

  تصوير20
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میکروفن های الکترت  
در ميكروفن هاي الكترت كه از نوع خازني بسيار ظريف هستند، از خازن هايي با شارژ دائمي استفاده مي شود 

و معموالً براي منبع تغذيه نياز به يك باطري دارند.

)Pattern( پترن ها
هر ميكروفن داراي زاويۀ گيرندگي )پترن( خاص خود است. بعضي از ميكروفن ها كه قادر به شنيدن صداي 
به  را دريافت مي كنند،  امواج  مي توان گفت كه به صورت كروي شكل  تقريباً  پيرامون خود هستند و  كامل 

ميكروفن هاي» اومني دايركشنال« )Omnidirectional( معروف اند. )تصوير27(
برخي از ميكروفن ها براي آنكه قادر به حذف صداهاي ناخواسته باشند، طوري طراحي شده اند كه فقط از يك 
زاويه قادر به شنيدن باشند و آن تقريباً نيم دايره اي است كه پيش روي ميكروفن است. به اين نوع ميكروفن ها 

»كارديوئيد« )Cardioid( يا لوبيايي شكل يا دل وار گفته مي شود. )تصاوير28 و 29(

تصوير25  تصوير24

تصوير28تصوير27تصوير26
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كرد،»سوپركارديوئيد«  بي شماري  استفاده هاي  آنها  از  مي توان  حرفه اي  كارهاي  در  كه  ميكروفن هايي 
)Super cardioid( نام دارند. )تصوير30(

ميكروفن هاي »يوني دايركشنال« يا ميكروفن هايي 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 مي شنوند. )تصوير31(

در  كه  مي دهند  ما  به  را  امكان  اين  فيگورايت  ميكروفن هاي  است.   )Figure 8( »فيگورايت«  پترن  آخرين 
مواقعي كه هام محيط زياد است، از يك ميكروفن استفاده شود. چون هرچه تعداد ميكروفن ها بيشتر شود، 

هام و نويز بيشتري با خود به همراه مي آورد. )تصاوير32 و 33(

  تصوير29

  تصوير31

تصوير30

تصوير32
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كاربرد انواع میکروفن  

میكروفن هاي استودیویي
میكروفن هاي خارج از استودیو )صحنه(

میكروفن هاي وایرلس
میكروفن هاي متصل به كابل

میکروفن استودیویی 
روي  بر  عموماً  استوديويي  ميكروفن هاي 
پايه هاي روميزي و يا پايه  هاي پرچ يا بوم هاي 
ميكروفن هايی  نصب مي شوند.  استوديويي 
كه بر روی پايه بوم اطلس قرار می گيرند؛ 
كاربرد فراوانی دارند و عالوه بر تله تئاترها 
برای مسابقه های ورزشی و جشن هايی كه 
در استوديو برگزارمی شود و شركت كنندگان 
بسيار دارد، همچنين سرودهای جمعی كه 
تك خوان در رأس قرار می گيرد، كاربرد دارد.

ميكروفن های استوديويی خود به دسته های مختلف تقسيم می شوند كه عبارت اند از:
    ميكروفن هايی كه برای نريشن يا گفتار استفاده می شوند.    ميكروفن هايی كه برای موسيقی استفاده می شوند.  

تصوير34تصوير33

تصوير36

تصوير35

تصوير38تصوير37
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    ميكروفن هايی كه برای تله تئاتر استفاده می شوند.     ميكروفن های ثابت كه در استوديو به صورت آويز استفاده می شوند.

میکروفن های خارج از استودیو)صحنه(   
ميكروفن هايی كه در بيرون ازاستوديو استفاده می شوند، 

به ميكروفن های صحنه معروف اند.
ميكروفن های بيرون از استوديو عموماً به دو منظور 

استفاده می شوند.
برای  شوند؛  ديده  نيست  قرار  كه  ميكروفن هايی   *
ساخت فيلم استفاده می شوند و ميكروفن های صحنه 

ناميده می شوند.
* ميكروفن هايی كه ديده شدن آ نها مانعی ندارد؛ در 
پخش، استيج، مدارس، هيئت ها، ضبط گزارش راديويی 

و تلويزيونی استفاده  می شوند.

میکروفن های وایرلس    
جدای از اين دو دسته، دسته ای از ميكروفن ها به نام 
استوديو  در  هم  كه  دارد  وجود   )Wireless)وايرلس
مواردي  در  دارد.  كاربرد  استوديو  از  خارج  در  هم  و 
كه مجري متحرك است، از ميكروفن هاي وايرلس به 

عنوان ميكروفن كمكي استفاده مي شود. 
دسترس  در  صورت  دو  به  معموالً  مجری  ميكروفن 
قرار می گيرد؛ روي پايه يا بر روی ميز استوار است 

و يا بی سيم )وايرلس( به يقه مجری وصل می شود.

تصوير40  تصوير39

تصوير41

تصوير42
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دقت كنيد كه ميكروفن های وايرلس به لحاظ ويژگی های فنی آسيب پذير هستند و تحت شكار نويز قرار می گيرند. 
اين مشكالت باعث می شود كه از اين نوع ميكروفن تا جای ممكن به عنوان ميكروفن اصلی استفاده نشود و بيشتر 

حكم ميكروفن كمكی را داشته باشد.  

در مواردی كه ديده شدن ميكروفن بالمانع است، شكل ظاهری و ابعاد ميكروفن و ادواتی 
كه روی آن نصب می شود، می تواند بسته به نظر هر صدابردار متفاوت باشد. مثاًل می توان 

مكعبی را به صورت تصنعی و با آرم يك شبكۀ تلويزيونی خاص روی آن نصب كرد.
از  يا  و  يا درون كادر جاسازی می شوند  قرار نيست ديده شوند،  ميكروفن هايی كه 
بيرون كادر و به وسيله بوم شوت می شوند. ميكروفن هايی كه درون كادر قرار  دارند، 
در لباس بازيگر و يا در ادوات خاص همچون عينك، خودكار، دكمه سردست و ... 
پنهان می شوند و عموماً از نوع وايرلس هستند؛ مگر در موارد خاص كه از ميكروفن 
عموماً  می شوند،  نصب  بوم  به  كه  ميكروفن هايی  می شود.  استفاده  سيم دار  مخفی 

گان»gun« ومينی گان هايی »mini gun« از خانواده استاتيك )خازنی( هستند.

تصوير43

تصوير44

تصوير45

تصوير46

تصوير49تصوير48تصوير47

تصوير51تصوير50
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در انتخاب و به كار گيری ميكروفن های خارج از استوديو بسته به آنكه فضا داخلی يا خارجی است، بايد نكاتی 
را مد نظر قرار   داد. در فضاهای خارجی توجه به فصول سال )وجود باد و باران( و مكان جغرافيايی )كوهستان، 
دّره، رودخانه( بسيار مهم است. در فضاهای داخلی آكوستيك، ابعاد مكان و محل استقرار )كنار صافكاری، 

بازار و ...( حائز اهميت است.

پُركاربردترين ميكروفن ها در صدابرداری، ميكروفن های ديناميك و خازنی هستند. 
هيچ كدام از اين دو نوع بر ديگری مزيت ذاتی ندارد. مهم ترين عامل در انتخاب 
نوع ميكروفن، شرايط و ويژگی هر كار است. از آنجا كه ميكروفن های خازنی برای 
كار كردن نياز به باطری يا منبع تغذيه دارند، برخي اوقات دردسرساز می شوند. 
حساسيت اين ميكروفن ها بسيار باالست و در معرض صداهای بلند دچار تحريف 
)Distoration( می شوند. ديافراگم يا ممبران اين نوع ميكروفن در صورت استفادۀ 
بی وقفه و قرار گرفتن در معرض صدای بسيار بلند، دچار ديستورت دائم و آسيب 
می شود. اين ميكروفن بيشتر مناسب استوديو است. ميكروفن های ديناميك كمی 
سنگين هستند و حساسيت باالی ميكروفن های خازنی را ندارند. اما ميكروفن های 

مناسبی برای صدابرداری در خارج از استوديو هستند.

تصوير53تصوير52

تصوير54

تصوير56

تصوير55
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نام خانوادۀ هر کدام از میکروفن های زیر را زیر شکل مربوط بنویسید.

فعاليت 
كالسي

با توجه به اینکه فیلم نامه هایي به شکل زیر نوشته شده اند، شما به عنوان صدابردار چه میکروفن هایي براي 
سکانس هاي زیر انتخاب مي کنید؟

1- خارجی، روز، بازار وکیل، پنجاه سال قبل
- محمد و دختر ده ساله اش نبات روبه روی حجرۀ پارچه فروشی ایستاده اند و در میان ازدحام جمعیت به 
پارچه های رنگارنگ دست می کشند. پارچه فروش مشغول متر کردن و چک و چانه زدن با مشتری هاست.

-صدای یک زن: سه چارک
صدای زنی دیگر: قواره اش چند در میاد؟
- محمد)رو به نبات(: پسندکردی بابا؟

- نبات: ها..ای گل قرمزو.
2- خارجی، روز، حیاط مدرسه

نجوا و سارا کنار آب خوری پارچ هایی را که در دست دارند، پر از آب می کنند و به اتفاق به سمت ساختمان 
کالس ها به پیش می روند.

سارا: اصاًل حوصلۀ کالس رو ندارم.
نجوا: از هیچ چیز مأمور بهداشت، به اندازه اینکه می تونم برای آوردن آب و قرص از کالس بیرون بیام، 

خوشم نمیاد.
سارا: خوب شد یادم انداختی ... امروز نوبت منه که قرص های آهن رو از خانم امینی بگیرم.

فعاليت 
كارگاهی

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

پژوهش
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لوازم جانبي  
ضربه گير، بادگير، كت باران )Rain Coat(، سه پايه و ...

  تصوير57

  تصوير59

  تصوير61

تصوير58

تصوير60

تصوير62
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بوم دستي صدا  
بوم ميله ای است سبك و غالباً از جنس كربن و گاهي موارد، از جنس آلومينيوم كه كمك می كند تا انواع 
ميكروفن )وايرلس يا سيم دار( بدون ديده شدن در كادر به منبع صوتی نزديك شود و چنانچه سوژه يا منبع 

صوتی در حركت باشد، آن را تعقيب كند. 

از آ نجا كه نماها در تصوير برداری متغير است )كلوز آپ، مديوم شات و... ( اندازۀ بوم ها ی صحنه از 1 متر تا 
12متر و بوم های اطلس تقريباً      از 5 تا 20 متر متغير است؛ و بوم هاي تلسكوپی كه امكان بلندتر شدن را 

دارند، بسته به فضاي قابل استفاده در حركت است. 
براي موارد  بوم ها  اين  برای دوربين.  فارابی  تاوركرين  دارای 4 خدمه است، مثل  تلسكوپی معموالً  بوم های 

خاصي همانند تاوركرين )Tower Crane( استفاده مي شود.

تصوير64  تصوير63

تصوير65
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  تصوير66

  تصوير68

تصوير67

تصوير69

نماهای متفاوت از سکانس ها ی مختلف فیلم های »همشهری کین« و »روز واقعه« ، را مشاهده کنید. نظر خود 
را در مورد صداي فیلم بیان کنید.

فعاليت 
كالسي

ویژگی های بوم  
گاهی سوژه نسبت به صدابردار در فاصله دوری قرار گرفته   است و صدابردار ناچار است تا از بوم های بلند 

استفاده كند يا برعكس فاصله به قدری كم است كه ناچار بايد از بوم كوتاه استفاده  كرد.

گاه در مناطق گرم و مرطوب از پنکۀ سقفی استفاده می شود که مزاحم بوم است. در این صورت باید مراقب 
اصابت بوم به پنکه باشیم.

نکـته
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مراقبت و نگه داری از میکروفن و بوم  
ميكروفن ها را بايد از رطوبت و باران دور نگه   داشت.

ميكروفن ها بايد دور از ميدان مغناطيسی يا الكتريكی قرارگيرند.
ميكروفن ها بايد از ضربه محافظت  شوند.

ميكروفن ها بايد از گرد و خاك دور نگه  داشته  شوند.
ميكروفن و بوم ها بايد پس از استفاده دركاور مخصوص )جعبه( قرارگيرند.

از انواع ميكروفن ها متناسب با حجم صدا استفاده شود )مثاًل هرگز نبايد از ميكروفن  گان و مينی گان برای 
صدابرداری از شليك گلوله استفاده شود(.

كاربرد انواع كابل های صدابرداری    
 )Symet ric( كابل ها در ضبط و پخش و انتقال صدا به كار می روند. كابل های صدابرداری به دو دسته سيمتريك

و نان سيمتريك )Non symetric( تقسيم می شوند.

1. با توجه به تمرین زیر، تعیین کنید چگونه مي توان به صداي ایده آل رسید. 
صحنۀ سالن پذیرایی منزل سارا:  آقای الف با خانم ب در ضلع جنوبی سالن مشغول صحبت هستند، در 
ضلع جنوبی یک ویترین شیشه ای قرار دارد. با توجه به تصویر و مکان قرار گیری دوربین در چه شرایطي  و 

با چه ابزاري مي توان صدابرداري کرد؟ و چرا؟
2. با هدایت هنرآموز خود درکارگاه و حیاط مدرسه، متناسب با سوژه های مختلف از بوم متناسب استفاده  

کنید.

فعاليت 
كالسي

تصوير70

تصوير72تصوير71
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كابل های سیمتریک  
برای جك ها )Microphone Jack( و ميكروفن های  اين كابل ها مختص كارهای حرفه ای هستند و معموالً 
حرفه ای استفاده می شود. در اين كابل ها شيلد )Shield( بافته يا ساده تعبيه شده كه مانع از ورود نويز )بار 
منفی جريان يا سيگنال های ناخواسته( به داخل جريان می شود و آن را به بيرون از مدار هدايت می كند. شيلد 
رشته هايی از سيم است كه به دور دو رشتۀ اصلی كه عمل رفت و برگشت را انجام می دهند، پيچيده شده و 

يا به صورت موازی با دو رشته كشيده شده است. 

تصوير79 تصوير78 تصوير77

جک یا فیش كابل  
جك هاي متصل به كابل صدا، تنوع و كاربردهاي متفاوتي دارند. اين كابل ها، شاخصه هاي انتقال انرژي هستند 
كه  شيلد دار  كابل های  مانند  قرارمي گيرند.  مصرف كننده  اختيار  در  و  شده  طراحي  خاصي  مصارف  براي  و 
به واسطۀ جك، نقش اتصال به بدنه را بازی می كنند و نويز را به زمين هدايت می نمايند. اين كابل ها توسط 

جك هاي مخصوصي مثل جك َكُنن به سيستم متصل مي شوند. 

  تصوير73

  تصوير75

تصوير74- كابل سيمتريك

تصوير76-نقاط اتصال سيستم هاي سيمتريك
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كابل های نان سیمتریک    
اين كابل ها غير حرفه ای يا خانگی و آماتور هستند و امكان انتقال نويز را به بيرون از مدار ندارند؛ به همين 
دليل فاقد جك شيلد دار هستند. از اين رو بايد مراقب بود كه اين نوع كابل ها و ميكروفن های متصل به آن 
در مسير نويز قرار  نگيرند؛ مثاًل از روی كابل برق رد  نشوند و يا نزديك ميدان  الكتريكی فشار قوی يا ميدان 

مغناطيسی قرار  نگيرند.

فکر كنيد
اگر از کابل شیلد دار 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 10 سانتی 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.

تصوير80-جك بُنن استريو- نان سيمتريك 
 )آسيب پذيراست و سريعاً تحت شكار نويز قرار مي گيرد(

تصوير82-كابل نان سيمتريك- با شيلد بافته شده

track 4  -تصوير84-جك بُنن استريو

تصوير81-كابل نان سيمتريك

تصوير83- جك كنن- نر و ماده

تصوير85- نقاط اتصال سيستم هاي نان سيمتريك
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كاربرد  
از  معموالً  و جشن ها كه  مدارس، هيئت ها  در  استفاده می كنيم .  متفاوتی  كابل های  از  ابزار،  نوع  فراخور  به 

ميكروفن های زغالی و كريستالی استفاده می شود،كابل های نان سيمتريك به كار می رود.

تصوير86- جك بُنن مونو- نان سيمتريك

تصوير88-كابل نان سيمتريك

تصوير87- جك كنن- مدل نر و ماده

تصوير89- تبديل جك كنن به بنن

با همراهی هنرآموز خود در گروه های 4 نفره، در فضاهای داخلی و خارجی غیرایده آل برای صدابرداری)مثاًل 
از طریق  پایه قرار می گیرد(     که  انواع چراغ نورپردازی که بر روی  از روی کابل آرک)از  کابل های صدا 
ترانس تقویت می شود، رد شوند که بیشترین نویز را داشته باشد( یک بار با استفاده از کابل های سیمتریک 
و بار دیگر با استفاده از کابل های نان سیمتریک صدابرداری کنید و نتیجه را مقایسه کنید. تجربیات گروه 

خود را با گروه های دیگر به اشتراک بگذارید.

كار گروهی

و  به بحث  توضیح دهید و در کالس  قرار گیری سوژه  نوع میکروفن و محل  به  توجه  با  را  انواع کابل ها 
گفت و گو بپردازید.

فعاليت 
كالسي
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برخی از كمپانی ها، جك های خاص خود را برای ميكروفن ها توليد می كنند؛ از اين رو  بايد از كابل های ويژۀ اين 
جك ها استفاده شود. اگر محل قرار گيری سوژه در ميدان مغناطيسی يا الكتريكی باشد، حتماً  بايد از كابل هايی 
به پين 1 جك وصل  بافته شده و شيلد موازی  بافته استفاده شود. در كابل های سيمتريك، شيلد  با شيلد 
می شوند. پين های 2 و 3 وظيفۀ هدايت جريان رفت و برگشت را بر  عهده دارند. در كابل های نان سيمتريك 
فقط پين 2 و 3 داريم. برای استحكام اتصال حتماً بايد كابل به جك لحيم شود. دو مرحلۀ مهم كار در اتصال 
ميكروفن ها به ميكسر، ريكوردر، پلير يا آمپلی فاير و... محكم كردن بست های جك به منظور نگهداری كابل 
و لحيم كاری آن است. كابل ها يا به وسيله بست هايی كه با پيچ به بدنه جك متصل می شوند، مهار می شوند يا 
به وسيلۀ خارهای موجود در جك ها. وظيفه بست، نگهداری كابل و حفظ نقطه لحيم آن است )بست مانع از 

حركت كابل ها در درون جك است(.

فکر كنيد
چنانچه پیش از کار یا در حین آن صدا منتقل نشود، از چه روش هایی برای عیب یابی استفاده می شود؟

* کابل20 متری معیوبی در اختیار شماست که صدا را منتقل نمی کند و فاقد زدگی یا سایر آسیب های 
ظاهری است. راهکار شما برای عیب یابی با حداقل ضایعات چیست؟

 الف: برش کابل به میزان نیم متر و بررسی کردن سالمت هر قسمت با اُهم متر.
 ب: تقسیم کابل به دو قسمت 10 متری و سپس بررسی کردن سالمت هر بخش با اُهم متر. سپس تقسیم 

دوبارۀ قسمت معیوب به دو قسمت مساوی و ... . 

لحیم کاری بسیار مهم است و باید به طور مرتب انجام شود؛ هم به منظور اتصال و هم به منظور ترمیم 
کابل های آسیب دیده، برای آشنایی بیشتر با لحیم کاری در کارگاه هنرستان در حضور هنرآموز تمرین کنید.

نکـته

تصوير91تصوير90

عیب یابی  
عيب يابی كابل كار مهمی است. نخست بايد محل اتصال جك ها، سپس لحيم ها و پس از آن كابل ها بررسی شوند. 
بررسی كابل به منظور يافتن زدگی يا آسيب های ظاهری و  پنهانی صورت می گيرد. برای يافتن محل آسيب 
به شرط آنكه در معرض ديد نباشد، كابل بايد حتماً برش بخورد تا محل آسيب پيدا شود. )البته صدابرداران 

حرفه ای از روشهايی ديگری نيز استفاده می كنند كه در صورت صالحديد هنرآموز آموزش داده می شود(. 
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نویـز  
آلودگی صوتی يا سيگنال های ناخواسته را نويز گويند. نويز گاهی داخلی است؛ مثل نويز ايجاد شده به وسيلۀ 
خود ميكروفن، اين نويز شامل لرزش های مكانيكی بدنه ميكروفن ها و نويز حاصل از كابل های انتقال دهنده 
جريان الكتريكی است. ميكروفن های ديناميك كه ضرورتاً فاقد نويز هستند، در صورتی كه برای ضبط صداهای 
بسيار پايين به كار روند، هنگام ميكس به صدا نويز اضافه می كنند. همچنين در ميكروفن های استاتيك يا 
خازنی، مدار الكتريكی درون خازن ها به عنوان يك منبع بالقوه نويز عمل می كند. گاهی نويز خارجی است 
مثل نويز ايجادشده به وسيلۀ المپ، يخچال، كابل برق و كابل آرك كه متصل به يك ترانس بسيار قوي است.
هركدام از نويزهای داخلی و خارجی با شيوه های خاصی كنترل و حذف می شوند كه در بخش های آتی بدان 

بيشتر خواهيم پرداخت.

نویـز سفید  
نويزی است كه در خود همه نوع صدايی دارد و تركيبی از نويزهای مختلف می باشد و از آنجا كه داخلی يا 

خارجی بودن آن در بسياری مواقع قابل تشخيص نيست، مهار آن بسيار سخت است. 

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

فعاليت 
كارگاهی

تصوير93

تصوير92

سه شاخۀ كابل هاي شیلددار 
از برق استفاده مي كنيم بهتر  در صدابرداري زماني كه 
است از كابل هاي شيلددار سه شاخه اي استفاده نمود تا 

از شكار نويز در امان ماند.
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با مراجعه به فیلم هایي که تحت شکار نویز قرارگرفته اند، صداهای ناخواسته هر بخش را تشخیص دهید، 
طبقه بندی و یادداشت کنید. سپس دربارۀ نتیجه با دوستان خود گفت و گو کنید.

فعاليت 
كالسي

تصوير94

چگونگی اندازه گیری حجم صدای صحنه    
برای صدابرداری صحيح بايد حجم صداها اندازه گيری شود. اندازه گيری حجم و ميزان صدای صحنه بر اساس 
تجربه و به صورت گوشی انجام می شود. هنگامی كه حجم صدا باال است، در انتخاب لوكيشن و با اشراف به 
ديالوگ های صحنه پيشنهاد می شود تا لوكيشن تغيير  كند و در صورت ممكن نبودن تغيير لوكيشن، عواملی 

كه باعث ايجاد حجم باالی صدا می شوند بايد تغيير داده و يا حذف شوند. 
مثاًل به جای پنكه بزرگ می توان از پنكه كوچك تر يا به جای موتور برق پر سر و صدا از موتور برق های بی صدا 
بليمپ )blimp( استفاده كرد. همچنين در صورت ممكن نبودن تغيير مكان،  بايد از ادای ديالوگ های طوالنی 

و مهم خودداری شود.

آمادگي پیش از ضبط صدا    
صدابردار پس از انتخاب خانوادۀ ميكروفن كه بر اساس نوع كار و هدف مورد نظر صورت می گيرد، بسته به 
جهت های دريافت صوت )پترن(، فاصلۀ سوژه، اندازه نما و ... ميكروفن های متفاوتی را از نظر اندازه و كارايی 
برمی گزيند. پس از انتخاب ميكروفن،كابل متناسب با آن را انتخاب می كند و با در نظر گرفتن نكات ايمنی 

به ميكروفن ها وصل می نمايد. 
نحوۀ اتصال و لحيم كاری در تكليف كاری » انتخاب و آماده سازی تجهيزات فنی صدا « توضيح داده شده 

است. نكته بسيار مهم در اين بخش، هم فاز بودن كابل ها است.
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هم فـازی
هم سويه كردن رفت و برگشتی های كابل ها را با يكديگر هم فازی گويند. برای مثال، اگر چنانچه كابل رفت، 
روی پين 2 باشد، همه كابل های رفت بايد روی پين 2 باشند؛ و اگر كابل برگشت، روی پين 3 باشد، همه 
كابل های برگشت بايد روی پين 3 باشند يا برعكس.توضيح اينكه هر دو جك كابل بايد در يك پين باشند.   

میکسـرها
را  صدا  خط  چندين  است  قادر  كه  است  وسيله ای  ميكسر 
به صورت مستقل بدون اعمال تغييرات يا با ايجاد تغييرات 
تقويت  تضعيف،  فيلتر كردن،  فركانس،  تغيير  )مثل  مختلف 
فركانس های مختلف و ايجاد طنين( يا به صورت ادغام شده 
به ريكوردر يا پخش هدايت كند. ميكسرها در ضبط و پخش 
تلويزيونی و سينمايی نقش  برنامه های راديويی و  موسيقی، 

بسزايی دارند. ميكسرها بر دو نوع اند:
كاربرد  به  بسته  كه  دارد  مختلفی  انواع  استودیویی:  الف( 

استوديو و نوع كار متفاوت است. 

روش ساده برای آزمايش هم فازی كابل ها اين 
و  دهيم  قرار  مبنا  را  كابل ها  از  يكی  كه  است 
ميكروفنی را به آن وصل كنيم. سپس جك را 
به ريكوردر يا ميكسر متصل كنيم و ميزان صدا 
را روی عدد مشخصی مثاًل منهای پنج db دسی 

بل قرار دهيم و صحبت كنيم.
سپس به كابل ديگر، ميكروفن وصل می كنيم و 
جك آن را به ريكوردر می زنيم و ميزان صدا را 
روی همان منهای پنج دی بی قرار می دهيم. بعد 
از آن دو ميكروفن را در كنار هم قرار می دهيم 
و صحبت می كنيم. اگر صدا تقويت شد، دو كابل 
چنانچه  صورت،  اين  غير  در  هستند؛  هم فاز 
هم فاز  كابل  دو  كرد،  پيدا  كاهش  صدا  بلندی 
جك  كابل ها،  كردن  هم فاز  منظور  به  نيستند. 

آن ها بايد جدا  گردد و مجدداً لحيم شود.

تصوير95

تصوير96

در گروه های چهار نفره پس از تعیین موضوع  و نوع کار اعم از مصاحبه، گزارش، فیلم و ... و انتخاب ابزار 
مورد نیاز بر اساس دکوپاژ ، میکروفن و کابل ها را وصل نمایید؛ و از هم فاز بودن آنها اطمینان حاصل کنید. 

فعاليت 
كالسي

تصوير97
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ب(پرتابل: به فراخور ميزان خطوط و تعداد ميكروفن های مورد نياز از ميكسرهای پرتابل )قابل جا به جايی( 
متفاوت استفاده می شود.

آكوستیک 
 آيا هرگز به مسجد امام در اصفهان رفته ايد؟ آيا هرگز در  نماز جماعت اين مسجد شركت كرده ايد؟ می دانيد 
كه چرا صدای مؤذن بدون استفاده از ميكروفن تا صف آخر نماز جماعت اين مسجد به راحتی شنيده می شود؟

علمی كه توليد و چگونگی انتقال امواج صدا و پديده های بازتاب، شكست، پخش و جذب صوت را بررسی 
می كند، آكوستيك نام دارد. معماران توانمند ايرانی در مسجد امام اصفهان با استفاده از علم آكوستيك و با 
ايجاد شكست در بازتاب امواج صوتی به وسيله هاللی ها، مقرنس ها بازتاب صدا را به گونه ای هدايت كرده اند 
كه صدای مؤذن تا صف آخر به خوبی شنيده شود. دياگرام زير چگونگی حركت موج، بازتاب و ايجاد گره و 

نقش مقرنس ها به عنوان ديفيوزر را در تشكيل نشدن گره نشان می دهد. 

فکر كنيد
برای 5 بازیگر و 1 ریکوردِر 2 الین از چه میکسری استفاده می شود؟

پاسخ: چون 5 میکروفن داریم، از میکسِر 3 الین استفاده می شود که با دو الین ریکوردر 5 تا می شود. یا از 
یک میکسر 5 الین استفاده می کنیم )بدون استفاده از ریکوردر( و خروجی میکسر را به ریکوردر می دهیم. 

با همکالسی های خود دربارۀ انواع میکسر و ریکوردر مورد نیاز، در صحنه های مختلف گفت وگو کنید.
گفت وگو

تصوير99تصوير98

تصوير100
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هدف اصلی آكوستيك، از بين  بردن صداهای زائد و مزاحم )نويز( در سالن ها، ساختمان ها و ايزوله سازی صوتی 
سالن، ساختمان و ساختن فضای مرده برای ضبط در استوديوها است.

در مرحلۀ پيش توليد، صدابردار پس از بررسی مكان تصويربرداری، تمهيدات الزم را برای صدابرداری استاندارد 
در مرحلۀ توليد پيش بينی و مهيا می كند. او بايد برای تأييد مكان در روزهای عادی )غيرتعطيل( به بازديد از 
محل برود. تا بتواند تحليلی درست از شرايط مكان تصويربرداری و اطراف آن داشته باشد، صدابردار با بررسی 
فضاهای داخلی و آشنايی با خلل و فرج ديوارها و چيدمان صحنه چنانچه نياز به رفع طنين باشد با استفاده 
از ابزار آكوستيكی مناسب همچون ديوار كاذب ساخته شده از اسفنج، چوب، موكت، پشم شيشه، پشم سنگ 
و... يا در صورت لزوم هماهنگی با طراح صحنه به منظور تغيير وسايل و ايجاد ديفيوزرهايي كه مناسب صحنه 

باشد؛ طنين را برطرف می نمايد. 
او با بررسی فضاهای بيرونی و درونی و با شناسايی صداهای مزاحم، تالش می كند تا عوامل توليدكننده نويز 

را حذف كند و در شرايط خاص پيشنهاد تغيير مكان را به كارگردان ارائه می كند.
تصاويری از انواع ديوارهای كاذب، سقف كاذب و مواد مورد استفاده در آكوستيك را مشاهده می كنيد كه 

وظيفۀ آكوستيك كردن صحنه را به عهده دارند.

تصوير102  تصوير101

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

توجه  کنید.

پژوهش

تصوير103تصوير102تصوير101
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ارزشیابی واحد یادگیري انتخاب و آماده سازي تجهیزات فني صدا

معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مراحل كار ردیف

2 انتخاب و آماده سازی تجهيزات صدا 1

2 كنترل صدای صحنه و  هم فازی 2

1 عيب يابی كابل ها 3

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
از  استفاده  به  مربوط  ايمنی  نكات  رعايت   ،)N-63-62( كيفيت  و  كار  مديريت 
جريان برق، ارتفاع، شرايط آب و هوايی مختلف، لباس كار مناسب، كفش مناسب، 

آلوده نكردن محيط زيست با مواد مصرفی همچون باتری ها و روحيۀ كار جمعی.

* میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 است.  

شرح كار:

انتخاب و آماده سازی تجهيزات صدا، كنترل صدای صحنه و  هم فازی،  عيب يابی كابل ها

استاندارد عملكرد:
انتخاب و آماده سازی تجهيزات فنی صدا برای صدابرداری يك برنامۀ كوتاه تلويزيونی در مدت زمان 15دقيقه  بر اساس طرح برنامه

شاخص ها:
انتخاب تجهيزات صوتی استاندارد با توجه به ويژگی های موجود در طرح و تصوير مورد نظر

شرایط انجام كار، ابزار و تجهیزات:
مكان: كارگاه صدابرداری

ابزار و تجهیزات: قلم، كاغذ، فازمتر، انواع دستگاه های ضبط صدا، ريكوردر ، انواع ميكروفن ها، بوم، كابل صدا، بادگيرها، گيره ها 
و پايه های ميكروفن ها، هدفون 
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ضبط صدا

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
    در محدوده هاي شهري، انتخاب محل فيلم برداري و صدابرداري به چه شكل صورت مي گيرد 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
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، اطالعاتی در مورد صدابرداری و تقويت حساسيت شنيداری كسب 

خواهندكرد.

استاندارد عملكرد
  ضبط صدای يك برنامۀ كوتاه تلويزيونی به مدت زمان 10دقيقه بر اساس طرح مورد نظر  
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نکات قابل توجه در هنگام صدابرداري
همكاری صدابردار با گروه توليد برنامه از چه هنگام شروع می شود:

الف: پیش از تولید
ب: در حین تولید

ج: پس از تولید
است. وی  بررسی می كند، صدابردار  و  با دقت مطالعه  را  فيلمنامه  فيلم،  توليد  از  پيش  افرادی كه  از  يكی 
پس از مطالعۀ فيلمنامه با كارگردان در مورد چگونگی و شرايط انجام كار گفت وگو می كند و پس از مطالعۀ 
دكوپاژ و بررسی آن از منظر صدابرداری، با طراح صحنه، تصويربردار و نورپرداز نيز تبادل نظر می كند. هدف 
از صدابرداری آن است كه مخاطب، صدای ضبط شده را بدون هيچگونه خللی همان گونه بشنود كه با گوش 

خود می شنود. از اين رو توجه به چند نكته الزامی است، اما پيش از آن فعاليت زير را انجام دهيد.

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

   تصوير104 

به سه کادر زیر توجه کنید. صداهایی را که به گوش می رسند، در زیر هر کادر یادداشت کنید و صداهایی 
را که شنیده می شوند، از صداهایی که باید به وسیلۀ صدابردار ضبط شوند، تفکیک کنید. پاسخ های خود را 

با همکالسی هایتان مقایسه کنید.

فعاليت 
كالسي

   تصوير106   تصوير105 

نکته1: در فضاهای واقع گرایانه برای شنیدن صداها الزامًا باید تصویر آنها وجود داشته باشد. مثاًل چنانچه 
مکان صدابرداری کنار رودخانه ای باشد، برای شنیدن صدای آب حتماً باید حداقل در نمای معّرف )نمایی 
باز و معموالً عریض که در آغاز صحنۀ جدید، مکان و زمان رخ دادن واقعه را به بیننده نشان می دهد.( 
تصویر رودخانه را داشته باشیم. در غیر این صورت، صدای رودخانه بر روی تصویر مورد نظر می تواند 
مفاهیم انتزاعی و نشانه هایی ورای هدف کارگردان به صحنه بیفزاید؛ مگر در نمای بسیار باز )اکستریم النگ 

شات( که شنیده شدن منابع صوتی بدون تصویر آنها بال مانع است.

نماهای دیگر  در  است،  بال مانع  )اکستریم النگ شات(  بسیار  باز  نمای  نکتۀ 2: شنیدن صداهایی که در 
همچون نمای متوسط )مدیوم شات( یا نمای بسته )کلوزآپ( نویز محسوب می شود.

نکـته
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پرسپکتیو صدا 
رعايت پرسپكتيو صوتی متناسب با نما الزامی است. دور و نزديك بودن منبع صدا به مخاطب را پرسپكتيو 
بسته  نمای  در  مثاًل  است.  متفاوت  دكوپاژ  در  نظر  مورد  نمای  به  بسته  صوت  پرسپكتيو  می نامند.  صوت 
)كلوز آپ( صداهای محيطی)ambiance - مجموعه ای از فركانس های صوتی مختلف از منابع صوتی متفاوت( 
همچون صدای خيابان و صداهای اطراف حذف می شوند يا به حداقل می رسند و صداهای نزديك تر همچون 
ديالوگ يا افكت های شاخص در قاب، همچون ساعت ديواری يا راديو و ... به وضوح  شنيده می شوند. اما در 
 ... باز )اكستريم النگ شات( از يك پارك، صدای بچه ها، صدای پرندگان، فواره های آب و همهمه و  نمای 
شنيده می شود. به عبارتی، در نمای باز حجم صدای محيطی )آمبيانس( و در نمای نزديك حجم منبع صوتی 

زياد است. در اينجا به چند نما از اندازه هاي قاب دوربين اشاره مي كنيم.

نکتۀ3: در نماهای زاویۀ دید P.o.v که دوربین هر بار از زاویۀ دید یکی از بازیگران تصویر می گیرد، به 
منظور یک دست بودن آمبیانس ، صدابرداری به صورت خاموش off و روشن on صورت می پذیرد؛ به این 
نحو که هنگام صحبت بازیگر مقابل قاب با بازیگر پشت به دوربین، بازیگر پشت به دوربین دیالوگ های خود 

را به صورت خاموش )لب زنی( ادا  می کند که اصطالحًا به آن صداي off  گفته مي شود.

نکـته

تصوير107

نکته 4: در نماهای از روی شانه )اور شولدرOver shoulder shot( که فاصله دو بازیگر بیش از چند متر 
است، صدابرداری با استفاده از حداقل یک میکروفن کمکی   صورت می گیرد.

تصوير108
Over Sholder
تصوير109
Ni Shot

تصوير110
      long shot
تصوير111
Extreme long Shot



ویژه دختران

186

زوایای دوربین  
پيش تر در بخش تصويربرداری با زوايای دوربين آشنا شده ايد. زاويه و محل قرارگيری دوربين نسبت به سوژه 
برای صدابردار از اهميت بسزايی برخوردار است و می تواند دامنه حركتی بوم را تعيين كند و گسترۀ عمليات 

را محدود يا نامحدود نمايد. 
بسته به زوايای متفاوت دوربين، مكان شوتينگ ميكروفن تغيير می كند. مثاًل در زاويۀ سر باالی دوربين 
)  Low angle( از نمای  كامل )Full shot( موضوع )سوژه(، مكان شوتينگ صدا باالی سر سوژه است و در زاويه 

سر پايين )High angle( دوربين محل شوتينگ در پايين قاب يا از روبه روی سوژه در بيرون از قاب است. 
همان گونه كه پيش تر گفته شد، در نماهای از روی شانه )اورشولدر( كه فاصله دو بازيگر بيش از چند متر 

است، صدابرداری با استفاده از حداقل يك ميكروفن كمكی صورت می گيرد.

حركت دوربین و سوژه 
حركت دوربین روی محور ثابت: 

هنگامی كه سوژه به دوربين نزديك يا از آن دور می شود، با دو نوع صدا مواجه هستيم: 
   دیالوگ

   افكت 

به دليل اهميت ديالوگ ها الزم است كه به طور واضح )نت يا شارپ( شنيده شوند. به همين دليل نقطۀ شروع 
و پايان ديالوگ از اهميت بسزايی برخوردار است و  بايد فراخور دكوپاژ كارگردان، طراحی مورد  نظر صوتی 

صورت  گيرد.

 Extreme close up -112تصوير  Close up -113تصوير  

هنگام صدابرداری با بوم ، هر چقدر که سوژه از دوربین دورتر می شود، سر بوم باالتر می رود تا در کادر 
نشود.  دیده 

از نقطه ای به بعد همان طور که بوم باال می رود، فقط آمبیانس صحنه )صدای پا و محیط و..( را می گیرد. از 
این  رو صدابردار با استفاده از یک میکروفن کمکی وایرلس که همواره صدای شفاف دارد، اما فاقد پرسپکتیو 
است، سعی می کند تا صدایی قابل قبول ارائه  کند. او سپس میزان صدای ضبط شده را در البراتوار صدا 

به تدریج کم می کند تا طبیعی جلوه نماید.

نکـته
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صدابرداري در فضاهاي مختلف
صدابرداری در فضای باز به دو بخش تقسيم می شود:

1- صدابرداری در داخل و محدودۀ شهر
2- صدابرداری در خارج از شهر

با مشكالت  اما در صدابرداری داخل شهر  از شهر حجم صداهای مزاحم كمتر است.  در صدابرداری خارج 
اشاره می كنيم. آنها  از  تعدادی  به  عديده ای روبه رو هستيم كه 

- صدای ماشين و وسايل حمل و نقل )موتورسيكلت، خودروها، هواپيما، آمبوالنس و...(
- ازدحام جمعيت

- صدای فروشنده های دوره گرد
- صدای ساختمان سازی )مته، سنگ فرز، چكش كاری، خالی كردن تيرآهن و مصالح ساختمانی و...(

صدابردار بايد با استفاده از ترفندهای مختلف صداهای مزاحم را مهار كند. بخشی از اين ترفندها به وسيلۀ 
گروه توليد و تداركات و بخشی به وسيلۀ صدابردار انجام می شود.

حركات بوم 
بوم با سوژه در ارتفاع ثابت حركت می كند و چنانچه سوژه فرياد بكشد ، مسئول  بوم با باال و پايين بردن بوم، آن 
را لِِول می كند. زيرا اگر با ميزان صدا بخواهيم صدا را به طور ناگهاني تغيير دهيم، يعني هنگام فرياد كشيدن 
بازيگر و يا پايين آوردن صدا، اتفاقي كه مي افتد اين است كه به طور ناگهاني تمام هام و آمبيانس با هم كم يا 
زياد مي شود كه اشكال صدا محسوب مي شود. ولي با باال و پايين بردن ميكروفن روي بوم اين اتفاق لطمه اي 

به هام و آمبيانس نمي زند و فقط صداي منبع صوتي باال و پايين مي رود. 
در شرايطي كه بوم پايين مي آيد بايد مراقب بود كه وارد كادر نشود. در اين صورت در هنگام صداگذاري اصالح 

صورت مي گيرد. پرسپكتيو صدا در حركت پن در مرحلۀ صدا گذاری اعمال می شود.

دارای  و  واضح  داشتن صدای  برای  می كند.  پن  به خواننده  روی جمعيتی  از  دوربين  كه  تصور كنيد  مثال: 
پرسپكتيو بايد از دو ميكروفن استفاده شود. كه يكی از آنها باالی سر خواننده قرار  می گيرد و دومی همراه با 
دوربين حركت می كند )ميكروفن روی دوربين يا ميكروفن روی بوم(. سپس صدا در مرحله صدا گذاری اصالح 

می شود.

در حركت دوربين بر محورهای متحرك، به منظور جلوگيری از سايۀ بوم، توجه به زاويۀ تابش نور از اهميت 
ويژه ای برخوردار است. رعايت پرسپكتيو صدا همچون موارد پيشين الزامی است.

با نظارت معلم در گروه های 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 گروه های دیگر مقایسه کنید.

كار گروهی
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گروه توليد و تداركات برای حذف صداهای مزاحم چند كار را انجام می دهند:
- بستن خيابان ها

- مذاكره با كارگاه های صنعتی )صافكاری، نقاشی و...(
- مذاكره با صاحبان ساختمان های در حال ساخت.

صدابردار نيز با يافتن منبع صداهای مزاحم اعم از تناوبی )صدای عبور هواپيما و قطار، صدای زنگ مدرسه 
و  ...( و غير تناوبی، با صدابرداری در فواصل صداهای تناوبی و تغيير نوع ميكروفن و زاويۀ شوتينگ در صداهای 

غيرتناوبی، صداهای مزاحم را مديريت می كند.
صدابردار در فضای باز به  غير از موارد خاص همچون دره و كوهستان كه با طنين مواجه است، با شكست 
و  بازتاب صدا سرو كار ندارد. كار صدا بردار در فضای باز بر روی حذف صداهای مزاحم متمركز است. بدين 

منظور كافی است تا مكان صدابرداری به درستی انتخاب شود.

صدابردار به چند نكته توجه می كند:
 الف: مكان تصويربرداری حتی االمكان در كنار جاده يا رودخانه و مجاورت كارخانه يا منابع قوی توليد كنندۀ 

صوت نباشد.
ب: مشكالت موجود در مكان به وسيلۀ گروه توليد، تداركات و صدابرداری به شيوه های تخصصی رفع مي شود؛ 
درها،  معايب  رفع  داخل صحنه،  ايزوله كردن  كارخانه ها،  با  مذاكره  پليس،  با  هماهنگی  جاده،  بستن  نظير: 

پنجره ها و آكسسوار صحنه.
ج: صداهای تناوبی مديريت شوند. بدين ترتيب كه صدابرداری در فواصل صداها انجام پذيرد.

د: پس از يافتن منبع صدای مزاحم، نوع ميكروفن و زاويۀ جهت گيری صحيح ميكروفن به درستی انتخاب شود. 
برای مثال؛ در كنار رودخانه زاويۀ جهت گيری )شوتينگ( ميكروفن بايد از پايين به باال يا پشت به رودخانه 

باشد. برای آنكه زاويۀ جهت گيری ميكروفن از باال به پايين صدای رودخانه را تقويت  می كند.
هـ : هماهنگی الزم به وسيلۀ برنامه ريز و گروه توليد با مراكز هواشناسی به منظور پيش بينی شرايط آب  و  هوايی 
صورت پذيرد و ملزومات مورد نياز با توجه به شرايط تهيه شود. مثاًل بادگير و ميكروفن های خاص در هنگام  
وزش  باد و باران در هنگام بارش باران تهيه شود. در هنگامی كه وزش باد يا باران شديد است، صدابرداری 

بايد تا فروكش كردن باد و پايان يافتن باران متوقف شود.

فکر كنيد
1-آقای احمدی صدابردار یک برنامۀ تلویزیونی به همراه گروهش در مرکز شهر مشغول صدابرداری است. 

با همکالسی های خود دربارۀ راه هایی که وی برای حذف صداهای مزاحم به کار می گیرد، گفت وگو کنید.
2- چه راهکارهایی برای حذف صدای ساختمان سازی، فروشنده های دوره گرد، ماشین ها و ازدحام جمعیت 

به نظرتان می رسد؟

پیش از تولید سرگروه ها شامل کارگردان، تصویربردار، صدابردار، طراح صحنه و مدیر تولید از مکان، بازدید 
می کنند و هر کدام از نقطه نظر شغل خود، مکان را بررسی می کنند.

نکـته
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  تصوير114

صحنه هایی از فیلمنامه کوتاهی را انتخاب نمایید و با همراهی هنرآموز خود از مکان های مختلف بازدید 
کنید و بهترین مکان را برای صدابرداری انتخاب کنید.

فعاليت 
كارگاهی

راهکار  است،  دیالوگ  شامل  که  آب نما  یک  کنار  در  برای صدابرداری صحنه ای  چهار نفره  گروه های  در 
پیشنهاد دهید و سپس نتیجه را با گروه های دیگر مقایسه کنید.

كار گروهی

فکر كنيد
1- در کدام یک از موارد زیر نیاز به آکوستیک است؟

دریا، جنگل، جاده خارج از شهر، کوهستان، مرکز شهر، کنار کارخانه شیر پاستوریزه
صدابرداری  منظور  به  صدابرداری،  بوم های  استاندارد  طول  به  توجه  با   -2
چه  متر،   15 با عرض   رودخانه ای  روی  بر  قایقی  سرنشینان  گفت وگوی  از 

راهکاري پیشنهاد می کنید؟

  تصوير115

تصوير116

قاِب تصوير همواره برای نمای خاصی طراحی می شود. در قاب تصوير اندازۀ پالن، دوری و نزديكی دوربين به 
سوژه مد نظر قرار می گيرد. ممكن است نما نزديك )كلوزآپ(، ولی دوربين از سوژه دور باشد و تصوير با لنز 
تله گرفته شده باشد. اما صدا بايد از نزديك گرفته شود. محدودۀ قاب تصوير، اندازۀ نزديك  شدن بوم به سوژه 

و چگونگی استفاده از ميكروفن اصلی و ميكروفن های كمكی را تعيين می كند.
اندازۀ استاندارد ميكروفن تا ريكوردر 15 الی20متر است. اگر چنانچه فاصلۀ سوژه تا دوربين بيش از اندازه 
مذكور باشد تصويربردار از لنز تله استفاده می كند. اما در اين مورد نه تنها مسئول  بوم، بلكه صدابردار بايد به 
سوژه نزديك شود تا  فاصلۀ استاندارد خود را با ميكروفن حفظ  كند. همچنين در هنگام خروج سوژه از قاب، 
فارغ از فاصلۀ سوژه تا دوربين، صدابردار به منظور رعايت و حفظ پرسپكتيو بايد در نزديك سوژه صدابرداری 

كند تا نزديك شدن سوژه به ميكروفن و دور شدن سوژه از آن منطقی جلوه  كند. 
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1- از یک سوژۀ واحد با نمای ثابت )مثاًل نمای متوسط( و فواصل متفاوت دوربین )تصویربرداری شده با 
لنزهای مختلف( صدابرداری کنید و نتیجه را در کالس به نمایش بگذارید.

2- به عنوان مسئول بوم در موقعیت های زیر از چه شیوه هایي براي استتار استفاده مي کنید؟ 
الف( شیشۀ روی دیوار 

ب( آینۀ روی در
ج( زماني که زاویۀ نور به نحوی است که سایۀ بوم روی دیوارها می افتد.

فعاليت 
كارگاهی

تصوير117

تصوير118
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3- خود 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.

فعاليت 
كارگاهی

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

فعاليت 
كارگاهی

تصوير119

تصوير120
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ارائه شده در تمرین هاي قبلي را زیر نظر هنرآموز خود در کالس، کارگاه و حیاط مدرسه  5- پالن های 
بازنمایی کنید و به عنوان مسئول  بوم خود را در بهترین موقعیت استتار کنید. 

فعاليت 
كارگاهی

تصوير121

تداوم صوتي
با توجه به اينكه صدابرداری از يك صحنه ممكن است در فواصل زمانی مختلف انجام شود، تداوم صوتی  بايد 
در تمام پالن های مربوط به صحنه مورد نظر رعايت شود؛ به عبارتی  بايد آمبيانس صحنه در طول پالن های 

مربوط به آن صحنه حفظ شود.
صدابردار بايد مراقب باشد تا افكت، صدای بازيگران، صدای پس زمينه و ... در تمام طول صحنه يكسان باشد.

به بخش هایی از صدابرداری یک فیلم با رعایت تداوم صوتی و بدون رعایت تداوم صوتی توجه کنید و در 
کالس دربارۀ تفاوت آن دو گفت وگو کنید.

فعاليت 
كالسي

1. در گروه های چهار نفره در پارکی با آب نماهای روشن تصویر برداری و صدابرداری کنید.
2. در مسجد در حین نماز جماعت و در کنار دریا در دو روز مختلف با رعایت تداوم، تصویربرداری و 

صدابرداری کنید.

كار گروهی

را  تا وضعيت صدا  بررسی می كند  از هدفون  استفاده  با  را  به ضبط صدا، صدا  اقدام  از  پيش  هر صدابردار 
ارزيابی كند. صدابردار ابتدا بايد مطمئن شود كه هر ميكروفن، صدا و آمبيانس و افكت ها را به درستی منتقل 
می كند و صدا مشكالتی از قبيل نويز نداشته باشد. در برخی از ميكروفن ها به دليل آنكه ميزان صدا در منوی 
ميكروفن طراحی شده است، پس از ورود به منو و تنظيم ولوم و خروج از آن، امكان لِِول گيری در هنگام ضبط 
وجود ندارد. بنابراين صدابردار بايد پيش از ضبط، لول گيری كند )صدا را متعادل كند( تا در هنگام ضبط با 
ديستوريشن مواجه نشود. بر روی تمام ريكوردرها امكان بررسی صدا وجود دارد و لول گيری به وسيلۀ فرستنده 

يا گيرنده انجام می شود.
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1. از یک گفت وگوی دو نفره صدابرداری کنید و یک صدای سالم ارائه دهید.
2. با هدایت هنرآموز خود در کارگاه و حیاط مدرسه، منبع صداهای مزاحم و ناخواسته را بیابید و حذف 

کنید.

فعاليت 
كارگاهی

در گروه های چهارنفره، گفت وگوی 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.

كار گروهی

1- از گروه سرود مدرسه خود صدابرداری کنید)میکروفن گذاری، آزمایش صدا، لول گیری، عیب یابی(
2- تصور کنید درکارخانه اي در حال تولید، مشغول صدابرداري هستید. عالوه بر صداي دستگاه ها، گفت  و گوي 
کارگران، صداي بلندگو و آژیر نیز شنیده مي شود. با توجه به تنوع صداها بررسي کنید، از چه راهکارهایي 

براي صدابرداري مطلوب مي توان استفاده کرد؟ در مورد آن با یکدیگر به بحث  و گفت وگو بپردازید.

فعاليت 
كالسي

تصوير122
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ارزشیابی واحد یادگیري ضبط صدا

    معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مراحل كار ردیف

2 ميكروفن گذاری 1

2 آزمودن صدای صحنه 2

2 بوم گردانی و ضبط صدا 3

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
مديريت كار و كيفيت )N62-63(، استفاده از لباس و كفش مناسب، آلوده نكردن 

محيط زيست با مواد مصرفي همچون باطري ها و... روحيۀ كار جمعي

* میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 است.

شرح كار:

ميكروفن گذاری، آزمودن صدای صحنه، بوم گردانی و ضبط صدا

استاندارد عملكرد:
ضبط صدای يك برنامۀ كوتاه تلويزيونی به مدت زمان 10دقيقه بر اساس طرح مورد نظر

شاخص ها:
1- ضبط صدای مناسب با جهت گيری مناسب ميكروفن به جهت ضبط كامل صدای شخصيت ها و همچنين صدای صحنه

2 - عدم وجود نويز و صدای مزاحم در صدای ضبط شده
)Distoration( 3-  تنظيم كردن سطح شنيداری صدا برای دوری از خراب شدن و درهم تنيدگی صدا

4-  وارد نكردن ميكروفن ها به محدودۀ قاب تصوير

شرایط انجام كار، ابزار و تجهیزات:
مكان: كارگاه تصويربرداری

ابزار و تجهیزات: انواع دستگاه های ضبط صدا، ريكوردر، ميكروفن ها، بوم، كابل، بادگيرها، دسته ميكروفن ها، پايه ميكروفن ها، 
هدفون






