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مقدمه

کتابی که در مقابل شماست نه کتابی مرجع است و نه يک خودآموز عکاسی .اين کتاب از ابتدا با

اين ذهنيت نگاشته شد که تحت هدايت و نظارت هنرآموزی دلسوز و آگاه تدريس شود.
با نگاهی واقع بينانه و با در نظر گرفتن عواملی همچون ،رده سنی هنرجويان ،ميانگين امکانات موجود
نرم افزاری و سخت افزاری در هنرستان های کشور و اهداف تعيين شده برای کتاب ،ساده ترين و قابل فهم ترين
قالب نگارش انتخاب شد.
در اين راستا راهنمايی های کارشناسان محترم وزارت آموزش و پرورش در دفتر برنامهريزی و
تأليف آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش و همچنين گفتگو با هنرآموزان و هنرجويان بسيار مفيد واقع
گرديد.
کوشش فراوان بعمل آمد که تنها اطالعات ضروری در کتاب گنجانده شود ،انباشتن کتاب از
اطالعات پيچيده فنی و تعميق بی مورد مطالب ،جز اظهار فضل و فرسودن ذهن هنرجويان سود ديگری
ندارد ،قرار نيست همه مطالب عکاسی در اين مقطع آموزش داده شود .رويکرد اين کتاب تربيت هنرجويانی
است که به جای از بر کردن چند نام و اصطالح در حوزه عکس و عکاسی مهارت عکاسی کردن را به
صورتی علمی و عملی بياموزند.
مهارتی که به طور قطع می تواند نيازهای رشته تحصيلی آنان را در موارد بسياری مرتفع ساخته و
در پاره ای از موارد حتی ممکن است منجر به خلق آثاری ارزشمند در نوع خود گردد.
نکته ديگری که از ابتدا بر آن تأکيد داشتيم بومی کردن کتاب بود .از اين رو بیشتر عکس های
کتاب در ايران عکاسی شده و يا از آرشيو شخصی استخراج گرديد .تصور ما براين است که اين کار باعث
احساس نزديکی بيشتر با متن خواهد گرديد .ضمن آنکه در پاره ای از موارد اشاراتی تلويحی به فرهنگ
و هنر سرزمين مان دارد.
در پایان این کتاب ،انتظار میرود هنرجویان محترم بتوانند با نگاهی هنرمندانه به دنیای پیرامون
خود بنگرند و آموزههای این کتاب را برای آمادهسازی آثار خالق در ارتباط با رشته تخصصی خود بکار
گیرند.

هدف کلی
ـ آشنایی با عکاسی و کاربردهای آن و تاریخچه تحول عکاسی در ایران و    جهان                
ـ آشنایی با چگونگی کار دوربینهای عکاسی و توانایی عکسبرداری با دوربین دیجیتال
و بهکارگیری لنز و فالش
ـ آمادهسازی عکس با کمک نرمافزارهای مرتبط و ارائۀ عکسهای چاپ شده
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ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود :
ـ ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ـ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن را ﺑﺪاﻧﺪ.

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ دور و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ ،روی دﻳﻮار اﺗﺎق ،روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪای ﮐﻪ روی ﻣﻴﺰ اﺳﺖ.ﮐﺘﺎبﻫﺎی
درون ﻗﻔﺴﻪ ،ﺻﻔﺤﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷﻪ اﺗﺎق و … اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ
ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎرﭼﻪ روی ﻣﺒﻞ و
زﻳﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،ﺑﺮای ٔ
ﻟﺒﺎسﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﮑﺲﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﺪ.

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﮑﺎﺳﯽ
در ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن  ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
١ـ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭼﻬﺮه  :ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭼﻬﺮه ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﺎده
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ
ﺟﺰ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ١ــ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭼﻬﺮه

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٢

روﻳﮑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﭼﻬﺮه وﺟﻮد دارد .ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺠﺎری ،ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﭼﻬﺮه ﻣﺪ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎی ﻫﻨﺮی ﻋﮑـﺎﺳﯽ ﭼﻬﺮه ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑـﺎﺳﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪن ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺷﺨﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﭼﻬﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐـﺎر ،از اﻓـﺮاد ﻳﺎ ﺣﺘﯽ در ﺧﻴﺎﺑﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
٢ـ ﻋﮑـﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ  :ﻋﮑـﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻳـﮑـﯽ از ﺷﺎﺧـﻪﻫـﺎی ﻣﻄﺮح ﻋﮑـﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ
زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ از
ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮی ــ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎریﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﻴﺰﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ
و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎﻳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ١ــ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ

ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺻﺒﻮر و ﭘﺮﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻮده و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺰونﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻘﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﻋﮑﺎﺳﯽ در اﻋﻤﺎق درﻳﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪی ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﮑﺎﺳﺎن ﮐﻪ روی ﻳﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ١ــ ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺣﻴﺎت وﺣﺶ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ١ــ ﻋﮑﺎﺳﯽ
از ﻃﺒﻴﻌﺖ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮی و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻳﮑﯽ از زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪیﻫﺎﻳﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ورزﺷﯽ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ١ــ ﻋﮑﺎﺳﯽ ورزﺷﯽ

٥

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻋﮑﺎس در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ روﻳﺪادﻫﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده
و در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﺪ و داوری ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻳﮏ
ﻋﮑﺎس ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺎﻳﺪ روﻳﺪادﻫﺎ را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ
اﻣﺎﻧﺘﺪاری و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.
ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ
ﺷﺎﺧﻪای از اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﺳﺪ ﻳﺎ ﭘﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ،از آﻏﺎز ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٦

 ٣ـ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری  :ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪای از ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ٔ
ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی
اﻣﺮوزی ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ در اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺖ و ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫـﺎی ﻳﮏ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری را
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ زﻳﺒﺎ و ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻋﮑﺎﺳﯽ از داﺧﻞ
ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٦ــ١ــ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری

٧

 ٤ـ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺪ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ُ :ﻣﺪ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻳﮑﯽ از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت دارد و ﻳﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ،ﺑﺪون ﺷﮏ
ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺧﻮب اﺳﺖ.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺪ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارد.
زﻣﻴﻨ ٔﻪ ﮐﺎر ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﻻﻳﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪهای را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﮐﺎر ﻳﮏ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻨﺠﻴﺪهای از رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻫﻨﺮ و ﻓﻦ
اﺳﺖ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ١ــ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت

 ٥ـ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ  :ﺗﻬﻴﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﭘﺸﺖﺻﺤﻨﻪ و ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﮑﺎﺳﺎن در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺛﺒﺖ روﻳﺪادﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻴﻠﻢ و ﮔﺮﻳﻢ ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪﻫﺎ ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎب
ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی اوج داﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﻳﺶ را ﺛﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
 ٦ـ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ  :ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع
آن ،آﺳﻤﺎن ،ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ اﺳﺖ.
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ دارای ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺑﺰار دﻗﻴﻖ و ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی زﻳﺎدی در ﻣﻮرد ﻧﺠﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪﺟﺰ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع دﻳﮕﺮی در ﻋﮑﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ و … اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ١ــ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ

٩

٧ـ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮ  :ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﻨﺮی ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎس ،ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ
ٔ
ﺧﻮدﺷﺎن را دﺳﺘﻤﺎﻳﻪ ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻧﺪﻳﺸﻪ و درﻳﺎﻓﺖﻫﺎی ﺧﻮد را از زﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻴﻂ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻋﮑﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺪﻳﻪ داده اﺳﺖ ،ﻧﻮر ﻣﺎده ﺧﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﭘﯽ آﻣﺪ ﭘﺪﻳﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ دﻳﺪه ﺷﺪ و ذﻫﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد،
»اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺎرﻳﮏ«) .١ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۹ــ(۱
ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻗﺪﻳﻢ ﻳﻮﻧﺎن درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻳﮏ اﺗﺎق ﺗﺎرﻳﮏ روزﻧﻪ ای ﺑﺮ روی ﻳﮑﯽ از دﻳﻮارﻫﺎ
اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻧﻴﺎی ﺑﻴﺮون ﺑﺮ روی دﻳﻮار ﻣﻘﺎﺑﻞ روزﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد.
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺪه زﻳﺎدی روی اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،در دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﻋﻠﻮم در ﻣﻤﺎﻟﮏ
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻦ ﻫﻴﺜﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺠﺎم داد.
در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﺪﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ روزﻧــﻪ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻗﻴﻖ ﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۱۰ــ ١ﺗﺎ ۱۴ــ (١ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻋﺪﺳﯽ رواج ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﯽ از
اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ درآﻣﺪ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺎز ﺑﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ۱۰ــ١
 Camera Obscuraــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ۱۱ــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ۱۲ــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ۱۳ــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤ــ١ــ ژوزف ﻧﻴﺴﻔﻮرﻧﻴﺌﭙﺲ

١١

اواﻳﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺷﻤﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان  ،اﻏﻠﺐ ﺑﺪون اﻳﻦ
ﮐﻪ از ﮐﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪوﺳﻴﻠ ٔﻪ اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺎرﻳﮏ ﺑﻮدﻧﺪ.
» ژوزف ﻧﻴﺴﻔﻮرﻧﻴﺌﭙﺲ « ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮد ،او ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎل  ١٨٢٦اوﻟﻴﻦ ﻋﮑﺲ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﻧﻴﺌﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ و ﻗﺮار دادن آن درون اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺎرﻳﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﻨﻈﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺎﻗﺶ را ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ آنﻗﺪر ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
 ٨ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮردﻫﯽ ﺑﻮد .او ﻧﺎم اﻳﻦ روش را » ﻫﻠﻴﻮﮔﺮاﻓﯽ « ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻧﺎﻣﻴﺪ.
ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم » ﻟﻮﺋﯽ داﮔﺮ « ﮐﻪ ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻮد ،ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺳﺎل
 ١٨٣٩ﺑﺎ روﺷﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و دﻗﻴﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ).ﺗﺼﺎوﻳﺮ ١٥ــ ١و١٦ــ (١داﮔﺮ روش ﺧﻮد
را » داﮔﺮﺋﻮﺗﻴﭗ « ١ﻧﺎم ﻧﻬﺎد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ (١ﺗﺼﺎوﻳﺮ داﮔﺮﺋﻮﺗﻴﭗ روی ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻘﺮهای ﺻﻴﻘﻞ ﺧﻮرده
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ُﻳﺪ ﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ روی آﻳﻨﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪﻧﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎ » وﻳﻠﻴﺎم ﻓﺎﮐﺲ ﺗﺎﻟﺒﻮت « داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ روﺷﯽ
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻮد).ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨ــ (١او ﺑﺎ ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ و ﻗﺮار دادن آن درون اﺗﺎﻗﮏ
ﺗﺎرﻳﮏ ﻋﮑـﺎﺳﯽ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺧﺎص ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﻨﻔﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﻴﻪ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ١
 Daguerreotypeــ۱

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۶ــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۷ــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۸ــ١

ﮐﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩ــ (١ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻴﺎه ﻣﻮﺿﻮع در آن ﺳﻔﻴﺪ و
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ آن ﺳﻴﺎه دﻳﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎﻟﺒﻮت ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ
ﺑﺎر ﻋﮑﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﺪه ﻣﯽﺷﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٠ــ (١روش ﺗﺎﻟﺒﻮت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او روش ﺧﻮد را »ﮐﺎﻟﻮﺗﻴﭗ « ۱ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.
 Callotypeــ۱

١٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩ــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰ــ١

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢١ــ١

ﺑﻪﺟﺰ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﮐﺴﺎن دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ روش ﻫﺎی
ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اﻳﻦ روشﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻋﮑﺎﺳﯽ روزﺑﻪ روز ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪ ﺑـﺮای آن ﭘﻴﺪا ﻣـﯽﺷﺪ،ﭼﻬﺮهﻧﮕـﺎری)،ﺗﺼﻮﻳﺮ٢١ــ،(١
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی )ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٢ــ،(١ﻣﻨﻈﺮهﻧﮕﺎری ) ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٣ــ(١
و ﻋﮑـﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری )ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٤ــ (١از ﺟـﻤـﻠـﻪ راﻳﺞﺗـﺮﻳﻦ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﮑﺲ در آن زﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻟﻮازم ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ)٢٥ــ (١ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﺣﺘﯽ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﻋﮑﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮ
)٢٦ــ(١ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از
دﻳﺪﻧﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٧ــ(١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٢ــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٣ــ١

١٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٤ــ١

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۵ــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۶ــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۷ــ١

١٧

در ﺳﺎل  ١٨٨٨اوﻟﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دورﺑﻴﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﻫﻤ ٔﻪ
ﻣﺮدم اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۸ــ (١ﺷﻌﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﻳﻦ ﺑﻮد » ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ دﮐﻤﻪ را ﻓﺸﺎر
دﻫﻴﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ « ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دورﺑﻴﻦ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دورﺑﻴﻦ و ﻳﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ در داﺧﻞ آن ﺑﺎزﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۸ــ١

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٨

ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﻮد ،ﻇﻬﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎس ﺑﺎ
ﺑﻴﻨﺶﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺪک اﻧﺪک ﻋﮑﺎﺳﯽ راه ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪﭘﺎﮐﺮده و
ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را دارد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﻌﻀﯽ ،ﺳﺎده ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﯽارزش ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد .ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ١٨٤٢ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺧﺘﺮاع آن در اروﭘﺎ وارد درﺑﺎر ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه و ﺑﺮﺧﯽ
از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ورود ﺷﻤﺎری از ﻋﮑﺎﺳﺎن اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان و آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﯽ
ﻋﮑﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻳﺮان ﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻢ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﻋﮑﺲ از آن دوران ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از
آنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎارزﺷﻨﺪ .اﻣﺮوزه دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ از اﻳﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ در ﻣﻮزه ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽﻫﺎی دﻳﮕﺮ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،اﺳﻨﺎد ﺑﺎارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﻳﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن را در آن دوران ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،آﻳﻴﻦﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﺼﻮر ﻧﺎﻣﻴﺪ.
و روﻳﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻳﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺎرﻳﺦ ّ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٩ــ١ــ اوﻟﻴﻦ ﻋﮑﺲ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٨٢٦ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﻧﻴﺴﻔﻮرﻧﻴﻴﭙﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٠ــ١ــ ﺗﻌﺰﻳﻪﺧﻮاﻧﯽ در ﺗﮑﻴﮥ دوﻟﺖ ،ﺳﻨﮥ  ١٣٠٧ﻗﻤﺮی ،ﻋﮑﺎس ﻣﻴﺮزا اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﮑﺎﺳﺒﺎﺷﯽ

١٩

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
 1ــ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩ  10ﻋﻜﺲ ﺑﻪ ﻛﻼﺱ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻜﺲ ﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮﺩ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
 2ــ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺧﻮﺩ ،ﻋﻜﺲﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻜﺲﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﭼﻪ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﳒﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ؟
 3ــ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻜﺲﻫﺎی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻥ )ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ
ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯﺧﻮﺩ ،ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﺳﻔﻴﺪ( ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ِ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻋﻜﺲ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪی ،ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﻳﺪ ،ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻭ … ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
 4ــ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﻭﺭﺯﺷﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ﻭ … ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺲ
ﺑﻪ ﻛﻼﺱ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻴﺪ.
 5ــ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﺍی ﻳﻜﯽ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎی
ﻋﻜﺎﺳﯽ ،ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
ﻣﺜﺎﻝ :ﮔﺮﻭﻩ  1ــ ﻋﻜﺲﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎﺭی
ﮔﺮﻭﻩ  2ــ ﻋﻜﺲﻫﺎی ﻓﻴﻠﻢ ﻭﺭﺯﺷﯽ
ﮔﺮﻭﻩ  3ــ ﻋﻜﺲﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺧﺒﺮی
ﺑﺮﺍی ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.
 6ــ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  10ﻋﻜﺲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪۀ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭۀ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥﻫﺎ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٢٠

ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻓﺼﻞ

۲

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود :
ـ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دورﺑﻴﻦﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ـ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ـ اﻧﻮاع ﻟﻨﺰﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ـ ﮐﺎرﺑﺮد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﺷﺎﺗﺮ را ﺑﺪاﻧﺪ.
ـ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ واﺿﺢﺳﺎزی را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ
اﻣﺮوزه دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را دﻳﺪه و ﻳﺎ داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده از آن را دارﻧﺪ ،دﻟﻴﻞ آن ﻫﻢ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺟﺰء ﺟﺪاﻳﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺳﺖ و در ﮐﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی آن اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺸﺮ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺗﺎ اﻋﻤﺎق اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﻋﮑﺲ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ١ــ ٢ﺗﺎ ٦ــ(٢
٢١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ٢ــ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ٢ﻟﻨﺰی

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ٢ــ دورﺑﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﺰرگ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ٢ــ دورﺑﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪﻳﻤﯽ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٢٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ٢ــ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺗﮏﻟﻨﺰ
ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ٢ــ دورﺑﻴﻦ رﻧﺞﻓﺎﻳﻨﺪر

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ٢ــ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺗﮏﻟﻨﺰ

ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ در داﺧﻞ دورﺑﻴﻦ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر ،اﻧﺪازه دورﺑﻴﻦ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺰرگ ،ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ،
و ﻗﻄﻊ ﮐـﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﮐـﺮد.دورﺑﻴﻦﻫـﺎی ﻗﻄﻊ ﺑـﺰرگ ﺑـﺮای ﻋﮑﺲﻫــﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری ،
ﭼﻬﺮه ﻧﮕﺎری،ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ
را دارﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ.
دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ)درﺷﮑﻞ ﻏﻴﺮ ﺣﺮﻓﻪای آن( ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮی ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻏﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
٢٣

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ
دﻫﻨﺪه ﻧﻮع ﻋﮑﺲﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۱ـ ﺑﺪﻧﻪ  :ﺑﺪﻧﻪ ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺸﺎن
ٔ
ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ و ارزان ﺗﺮﻧﺪ ﻣﺜﻞ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم ﻋﺎدی
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺪﻧﻪ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده ای ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ در ﻫﻤﻪ
آن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ﻳﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺎرﻳﮏ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﮐﻪ از ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻧﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در
اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻳﺎ در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﺣﺴﮕﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺎرﻳﮏ ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ در ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮدﮐﻪ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه آن آﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.

٢ـ ﻋﺪﺳﯽ ﻳﺎ ﻟﻨﺰ : ١ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﮏ
دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻟﻨﺰ آن اﺳﺖ .ﻟﻨﺰﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺧﻮب دارﻧﺪ .ﻟﻨﺰﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺴﻴﺎر
ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ(٢

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٢٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ٢
 Lensــ١

ﺣﺘﻤ ًﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻮر از ﻳﮏ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺜﻞ ﻫـﻮا وارد ﻣﺤﻴﻂ دﻳﮕـﺮی ﺷﻮد
)ﻣﺜﻞ آب( دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻳﮏ
ﻣﻨﺸﻮر از ﺟﻨﺲ ﺷﻴﺸﻪ را در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ
ﻳﮏ ﭘﺮﺗﻮی ﻧﻮر ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻮر
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻨﺪ
ﻋﺪد از اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﻢ،
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮر در ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﮏ ﻋﺪﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻳﺎﻓﺘ ٔﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺑﺰار ﺳﺎده اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ(٢
ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ٢

اﮔﺮ ﻳﮏ ﻋﺪﺳﯽ ﻳﺎ ذره ﺑﻴﻦ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای از ﻋﺪﺳﯽ
ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻮراﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮراﻧﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﺪه ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ .ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی از دﻧﻴﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻮﭼﮏ ٔ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و واروﻧﻪ )و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺷﯽء( در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ(٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ٢

٢٥

ﻋﺪﺳﯽﻫﺎ در دو ﻧﻮع ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮا ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .روش
ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻋﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزک ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﮕﺮا و ﺗﻤﺎم
ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی آنﻫﺎ از ﻣﺮﮐﺰﺷﺎن ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ واﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۰ــ(٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۰ــ٢ــ ﻋﺪﺳﯽ واﮔﺮا

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮا ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ روی ﻳﮏ ﺳﻄﺢ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .اﻣﺎ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎی واﮔﺮا ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن
ﺛﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.
ﻟﻨﺰ ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ از ﭼﻨﺪ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ،ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻳﮏ ﻟﻨﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺟﺴﻤﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻳﮏ ﻟﻨﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن را ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻨﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١ــ(٢

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٢٦

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١ــ٢ــ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﻤﮕﺮا

ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل ،١زاوﻳﻪ ﺑﺎز )واﻳﺪاﻧﮕﻞ( ٢و زاوﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ )ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ( :٣ﻟﻨﺰﻫﺎ را در ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ ،دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮی ﻣﯽآﻳﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻟﻨﺰﻫﺎ را ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ از اﺷﻴﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﻟﻨﺰﻫﺎ ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻫﺎﺳﺖ .ﮐﻢ و زﻳﺎد
ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻴﺪان دﻳﺪ آن ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻴﺪان دﻳﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻟﻨﺰﻫﺎ زﻳﺎد
اﺳﺖ،ﻣﺜ ًﻼ زاوﻳﻪ  ۱۸۰درﺟﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ زاوﻳﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻟﻨﺰﻫﺎ زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﻧﺪ ﻣﺜ ًﻼ  ۲درﺟﻪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ زاوﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ )ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ( ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.
ﻗﺒ ًﻼ اﺷﺎره ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ دورﺑﻴﻦﻫﺎ در اﻧﺪازهﻫﺎ و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻨﻮع
ﺷﮑﻞ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻫﻢ
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻳﮏ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ ﺣﺴﮕﺮ آن دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻟﻨﺰ ﻧﺮﻣﺎل ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺪان دﻳﺪ وﺳﻴﻌﯽ دارد اﻣﺎ زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﻣﻔﻴﺪ آن در ﺣﺪود  ۴۵درﺟﻪ اﺳﺖ.
زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﻳﮏ ﻟﻨﺰ ﻧﺮﻣﺎل ﻫﻢ در ﺣﺪود  ۴۶درﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜ ًﻼ در ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ  ۱۳۵ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮی
ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ آن  ۲۴ × ۳۶ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺣﺪود  ۴۴ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻟﻨﺰﻫﺎی ۵۰ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﻨﺰ ﻧﺮﻣﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زاوﻳﻪ دﻳﺪ آن وﺳﻴﻊ ﺗﺮ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻳﮏ ﻟﻨﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
زاوﻳﻪ دﻳﺪ آن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ  ۱۳۵ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﻟﻨﺰﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ﻣﺜﻞ  ۸ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۴ ، ۲۸ ، ۳۵ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮی دارای زاوﻳ ٔﻪ دﻳﺪ وﺳﻴﻊ ﺗﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻟﻨﺰﻫﺎی زاوﻳﻪ ﺑﺎز )واﻳﺪ( ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۵۰ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮی دارﻧﺪ
ﻟﻨﺰﻫـﺎی زاوﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﻟﻨﺰﻫﺎی،۵۰۰ ،۴۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۳۵ ، ۱۰۵ ، ۸۵ ، ۷۰
 ۱۲۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۶۰۰و ...
آﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻋﮑﺎس ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد.

 Tele Photo Lensــ۳

 Wide Angle Lensــ۲

 Normal Lensــ١

٢٧

٣ـ ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب : ١ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ
ـ
ﻋﮑﺲ اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺪف ﻣﺎ از ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب دورﺑﻴﻦ
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ و ﮐﺎدر دﻟﺨﻮاه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮان ﭼﻴﺰی را در ﻋﮑﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب دورﺑﻴﻦ دﻳﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻳﻢ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و واﺿﺢﺗﺮی در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ
ﺑﮕﺬارد ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎی ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع و ﮐﺎدر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب ﮐﻪ وﻳﺰور ٢ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد در دورﺑﻴﻦ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜ ًﻼ در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﻮﺳﯽ ٣ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﺷﺎﻳﺪ در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی
ﻗﺪﻳﻤﯽ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن در ﭘﺸﺖ دورﺑﻴﻦ ﻣﯽاﻳﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻴﺎﻫﯽ روی ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ اﻳﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه روی ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎت را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ
در ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﻪ اﻳﻦ دورﺑﻴﻦ ،رﻧﺞ
ﻓﺎﻳﻨﺪر ٤ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ۱ــ (۱۲در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ٥ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ درﻳﭽﻪ ای
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و وﺳﻂ و ﻳﺎ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دورﺑﻴﻦ ﻗﺮار دارد و در آن ﺗﻌﺪادی ﻋﺪﺳﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻋﮑﺎس از درون اﻳﻦ درﻳﭽﻪ ﮐﺎدر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎبﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ،ﺑﻴﻦ آنﭼﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ و ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻄﺎی ﺗﻮازی ﻳﺎ » ﭘﺎراﻟﮑﺲ « ٦ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ٢ــ دورﺑﻴﻦ رﻧﺞ ﻓﺎﻳﻨﺪر

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٢٨

View Cameraــ٣
 Parallaxــ٦

 Viseurــ ٢
 Direct Visionــ ٥

View f inderــ١
 Range f inderــ٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣ــ٢ــ ﺧﻄﺎی ﭘﺎراﻟﮑﺲ

آن ﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد

آن ﭼﻪ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤ــ٢

ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ  :ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﻈﺮهﻳﺎب ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺗﮏ ﻟﻨﺰ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﻈﺮهﻳﺎب از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ
اﻧﻮاع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻨﺰ وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﮏ آﻳﻨﻪ
۴۵درﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه و روی ﻳﮏ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد ،در ﺑﺎﻻی
٢٩

اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎت ﻳﮏ ﻣﻨﺸﻮر ﭘﻨﺞ وﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاش ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮑﯽ از وﺟﻮه ﻣﻨﺸﻮر ﻳﮏ
ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺸﻢ ﻋﮑﺎس ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﻋﺪﺳﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺗﺼﻮﻳﺮ را
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣ ًﻼ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ (٢در ﻟﺤﻈﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻳﻨﻪ ۴۵درﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮده و از ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻮر ﮐﻨﺎر ﻣﯽرود و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻞ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ روی ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﺣﺴﮕﺮ
دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﻮاع
ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ ) (۱۳۵و ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی
ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ) (۱۲۰ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻮر در ﻫﻨﮕﺎم دﻳﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻮر در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﻢ

ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﻢ

وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﻪ

وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﻪ
ﻣﻨﺸﻮر )ﻳﺎ آﻳﻨﻪ(

ﻓﻴﻠﻢ

ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٣٠

آﻳﻨﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ٢

ﺷﺎﺗﺮ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦ــ٢ــ ﻧﻤﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ١در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل  :در ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ دورﺑﻴﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﺎر ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ۱٦ــ( ٢
در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻄﺎی ﭘﺎراﻟﮑﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮر
اﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ ﻟﻨﺰ اﺑﺰار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻟﻨﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻳﺎ » اﭘﺮﭼﺮ « ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ در دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ:
١ــ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ
٢ــ ﺷﺎﺗﺮ
٣ــ ﻧﻮرﺳﻨﺞ
ب( وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ : ٢دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻳﺎ اﭘﺮﭼﺮ ٣ﻳﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻟﻨﺰ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﺮوزی درآﻣﺪ.
دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ از ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻐﻪ ﻓﻠﺰی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روزﻧﻪ ای ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ و ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ داﻳﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ را
 Apertureــ٣

 Diaphragmــ٢

 LCD Monitorــ١
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ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻧﺪ .اﻳﻦ روزﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ
ﻋﻨﺒﻴﻪای ﻳﺎ ﻣﺮدﻣﮑﯽ
ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ،و ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ،دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ّ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ١.اﻳﻦ ﭘﺮهﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ در وﺳﻂ ﻟﻨﺰ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻳﻢ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار ﻧﻮر وارد ﺷﺪه ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﻧﺪازه روزﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻮری
ﮐﻪ از ﻟﻨﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﻳﺎﺿﯽ
ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻧﺪازه ﻫﺎی دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ را ﺑﺎ ﻋﺪدی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن  f - Stopﻳﺎ f - Number
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۰۰در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﻳﺲ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﻋﺪاد اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای
درﺟﺎت دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ و ﮐﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺷﺪﻧﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ(٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ٢ــ اﻋﺪاد اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ

ﻫﺮﭼﻪ اﻋﺪاد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﺜ ًﻼ  ( f.16روزﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺪد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜ ًﻼ  (f.2روزﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﻄﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ f.4
را ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻗﻄﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ  f.16را ﺷﺎﻧﺰده ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﻌﺎدل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد).ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨ــ(٢
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ

دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ

ﻗﻄﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ در f.4

ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﻢ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨ــ٢
 Iris Apertureــ۱

ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﺪاد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ راﺑﻄﻪ ای ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺷﮑﻞ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه از ﻳﮏ ﻋﺪد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﺜ ًﻼ  f.5,6ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺜ ًﻼ  f.8ﺑﺮوﻳﻢ ﻣﻘﺪار
ﻧﻮر وارد ﺷﺪه ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻧﺼﻒ و ﻫﺮ ﮔﺎه از ﻫﻤﺎن  f.5,6ﺑﻪ ﻋﺪد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺜ ًﻼ  f.4ﺑﺮوﻳﻢ ﻣﻘﺪار
ﻧﻮر دﻗﻴﻘ ًﺎ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم درﺟﺎت دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ را دو ﭘﻠﻪ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ ﻣﻘﺪار
ﻧﻮر ١
__ و اﮔﺮ ﺳﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ ﻣﻘﺪار ﻧﻮر ١
__ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ را دو ﭘﻠﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﻴﻢ ﻣﻘﺪار
٤
٨
ﻧﻮر  ۴ﺑﺮاﺑﺮ و اﮔﺮ ﺳﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻧﻮر  ۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
زﻳﺮا ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ درﺟﺎت دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻠﻘﻪ ای ﮐﻪ روی ﻟﻨﺰ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻠﻘﻪ و ﻳﺎ دﮐﻤﻪای ﮐﻪ روی ﺑﺪﻧﻪ دورﺑﻴﻦ
ﻗﺮار دارد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻴﺎﻧﯽ اﻋﺪاد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﻢ ﭘﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻣﺜ ًﻼ ﺑﻴﻦ  f.11و  f.8و ﻏﻴﺮه ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻳﮕﺮ
دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ را در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آﻣﻮﺧﺖ.
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺷﺎﺗﺮ :١ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه
ﻳﺎ ﺷﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﻘﺪار ﻧﻮر ورودی را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ
ﻧﻮر ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﺣﺴﮕﺮ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮع اول ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰی٢و
ﻳﺎ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮه ای  ٣ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻐﻪ ﻓﻠﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ از دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ و در داﺧﻞ ﻟﻨﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮده ای و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  ۲ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ
ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺮار دارد .ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه از ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎز و
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻋﺪاد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 Bladedــ٣

 leaf shutterــ٢

 shutterــ١
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ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ اﻋﺪاد زﻳﺮ را در ﻫﻤﻪ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ.
۱۰۰۰ ۵۰۰ ۲۵۰ ۱۲۵ ۶۰ ۳۰ ۱۵ ۸ ۴ ۲ ۱ B
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﺪد  ۱۰۰۰ﻋﺪد  ۴۰۰۰ ، ۲۰۰۰و  ...ﻫﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد).ﺗﺼﻮﻳﺮ١٩ــ(٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩ــ٢ــ ﺗﻔﺎوت زﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه

__ ١ ،
__ ١ ،
اﻳﻦ اﻋﺪاد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﯽ ١
__ ﮐﻪ روی ﺣﻠﻘﻪ ای ﮐﻪ روی
٨ ٤ ٢
دورﺑﻴﻦ ﻗﺮار دارد و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﻧﻪ دورﺑﻴﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻴﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﺪاد ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻋﺪاد ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻧﺼﻒ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
1
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زﻣﺎن ﻧﺼﻒ ﺷﺪه  1زﻣﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه
60

1
30

در ﺑﻌﻀﯽ از دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜ ًﻼ از ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ  ۳۰ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ ﻳﮏ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت روی ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺣﺮف  Bﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ دﮐﻤﻪ دﮐﻼﻧﺸﻮر دورﺑﻴﻦ را ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﻫﺎ ﮐﺮدن آن
ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺣﺎﻟﺖ  Bدر ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از زﻣﺎنﻫﺎی
ﻗﻴﺪ ﺷﺪه روی ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺣﺮﻓـﻪای ﻋـﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻫﺎ درﺟﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﺮف  Tﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از درﺟﻪ  Tاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ دﮐﻼﻧﺸﻮر،
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ دﮐﻤﻪ را ﺑﻔﺸﺎرﻳﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ
در دو ﻧﻮع ﻣﺮﮐﺰی و ﮐـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٠ــ(٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٠ــ٢ــ ﺷﺎﺗﺮﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ در  ٢ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ

ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫـﺎی ﻣﺮﮐﺰی در داﺧﻞ ﻟﻨﺰ ﻗـﺮار دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ روی ﻟﻨﺰ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺻﺪای ﺧﻔﻴﻔﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ﻳﮏ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺰرگ آنﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﮑﺎس ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دراﻳﻦ ﻧﻮع
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ١
____ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ.
۵۰۰
اﻣﺎ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﭘﺮده ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ از ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻟﻨﺰ اﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ اﻳﻦ ﭘﺮده ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی .اﻟﺒﺘﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﺗﺮﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻧﻮع ﻋﻤﻮدی ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻐﻪ ﻓﻠﺰی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﺗﺮﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺗﺎ ١
_____ ﺛﺎﻧﻴﻪ را در
۸۰۰۰
اﺧﺘﻴﺎر ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻮردﻫﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ آن را ﺧﻮاﻫﻴﻢ آﻣﻮﺧﺖ.
ﻧﻮرﺳﻨﺞ : ١ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺣﺘﻴﺎج دارﻳﻢ.ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
وزن اﺷﻴﺎء را ﺑﺎ ﺗﺮازو و ﻃﻮل آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﻣﻘﺪار ﻧﻮر ﻣﻮﺟﻮد را ﻫﻢ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.

 Light Meterــ١

٣٥

ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ ،ﺣﻴﺎط ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن را ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راﻫﺮوﻫﺎ
و ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ  ،روزﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا اﺑﺮی اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻧﻮر ﺑﻴﺮون ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﺗﺎق ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻮر ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﻧﻮرﺳﻨﺞ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار آن را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دﻫﺪ .در
ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻮرﺳﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﭼﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ اﻃﻼع از ﻣﻘﺪار ﻧﻮر ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد.
اﻣﺮوزه در ﺑﻴﺸﺘﺮ دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی
درﺳﺖ و ﺑﺪون ﺧﻄﺎﻳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،در ﺑﻌﻀﯽ از دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻧﻮرﺳﻨﺞ در داﺧﻞ دورﺑﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﺎی دﻗﻴﻖﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮرﺳﻨﺞ دﺳﺘﯽ
ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻳﮋه و ﮔﺴﺘﺮدهای در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﻗﺒ ًﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻘﺮﺑﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ آن رواﻧ ٔﻪ ﺑﺎزار
ﺷﺪه اﺳﺖ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۱ــ(٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢١ــ٢ــ ﻧﻮرﺳﻨﺞﻫﺎی دﺳﺘﯽ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻧﻮاع ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻳﮏ ﺳﻠﻮل
ﻓﺘﻮاﻟﮑﺘﺮﻳﮏ در ﮐﻨﺎر ﻳﮏ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺣﺴﺎس ،ﺟﺮﻳﺎن
ﺧﻔﻴﻔﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻧﻮرﺳﻨﺞ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورد ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف
ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺑﺎرز در اﻳﻦ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ

ﺿﻌﻒ ﺑﺰرگ آنﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻮرﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﻮد.
ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻠﻮل ﻓﺘﻮاﻟﮑﺘﺮﻳﮏ از ﻳﮏ ﻋﻨﺼﺮ دﻳﮕﺮ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺪار اﻳﻦ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﺎ از ﻳﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع از
ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮرﻫﺎی زﻳﺎد و ﮐﻢ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﺑﺎﺗﺮی اﻳﻦ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﺎ از دﻗﺖ آنﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻮر دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ
را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ و آنﻫﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﺎت دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ )  (fو اﻋﺪاد ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ) (tﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
f=22
t=8

f=16
t=15

f=11
t=30

f=8
t=60

f=5.6
t=125

f=4
t=250

f=2.8
t=500

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻋﺪد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ اﻋﺪاد ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻮردﻫﯽ ﻳﮑﺴﺎن و درﺳﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد).ﺗﺼﻮﻳﺮ۲۲ــ(۲

ﻣﻘﺪار ﻧﻮر ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻬﻴﮥ ﻋﮑﺲ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٢ــ٢ــ ﻧﻮردﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ و دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

٣٧

اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ وﻗﺘﯽ  f.11ﺑﻪ  f.16ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻳﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ
___ ﺑﻪ ١
ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﻧﺼﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎن ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺑﻪ ﺟﺎی ١
___ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﯽ
۱۵ ۳۰
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﻳﻢ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺒﺮان ﺑﺴﺘﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻳﺎ وﻗﺘﯽ f.11
___ ﺑﻪ ١
ﺑﻪ  f.8ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻮر وارد ﺷﺪه دﻗﻴﻘ ًﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎن را از ١
___ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادهاﻳﻢ
۶۰ ۳۰
ﻳﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر را دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﺮده اﻳﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻳﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در
درس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﺷﺎﺗﺮ روی ﻧﺼﻒ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ داﺷﺘﻴﻢ.
در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دارای ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮری ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺣﺴﺎس ﻧﻮرﺳﻨﺞ
ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ
دورﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻫﺮ دورﺑﻴﻦ در ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ از آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻣﺎ ﮐﺎر ٔ
ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮری از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮر از ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه از
ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ  ۱ T.T.Lﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۳ــ(٢
ﺳﻠﻮل ﻧﻮرﺳﻨﺞ
ﻣﻨﺸﻮر ﭘﻨﺞ وﺟﻬﯽ
ﺷﻌﺎع ﻧﻮر

آﻳﻨﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٣ــ٢ــ ﺳﻠﻮل ﻧﻮرﺳﻨﺞ در دورﺑﻴﻦﻫﺎی S.L.R

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٣٨

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دورﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧﻞ ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب دورﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ از ﻋﻘﺮﺑﻪ و ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ و ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮ .اﻳﻦ ﮐﻪ دورﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﮐﺪام ﻳﮏ
1ــ  T.T.Lﻣﺨﻔﻒ  ،Through The Lensﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻟﻨﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

از اﻳﻦ روش ﻫﺎ را دارد )ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٤ــ (٢ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ و دﻗﻴﻖ
اﺑﺰار ﺧﻮد را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ.
ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﻳﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻋﺪاد ﺳﺮﻋﺖ و دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آﻣﻮﺧﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٤ــ٢ــ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﺮهﻳﺎب ﭼﻨﺪ ﻧﻮع دورﺑﻴﻦ

اﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮرﺳﻨﺞﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﺑﺪﻫﻴﻢ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ واﺿﺢﺳﺎزی

١

ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﺷﯽء در ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای از ﻟﻨﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺷﯽء ﺑﻪ ﻃﺮف ﻟﻨﺰ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ آن در
ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮی از ﻟﻨﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٥ــ (٢اﮔﺮ ﺷﯽء آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻟﻨﺰ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ از آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺼﻮﻳﺮ آن ﻫﻢ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻟﻨﺰ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﻢ و زﻳﺎد ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﻨﺰ و ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻤﻮاره
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ واﺿﺤﯽ از ﻣﻮﺿﻮع روی ﻓﻴﻠﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ واﺿﺢ ﺳﺎزی
)ﻓﻮﮐﻮس ﮐﺮدن( ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
 focusingــ١

٣٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺴﻢ دور

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺴﻢ ﻧﺰدﻳﮏ
ﻟﻨﺰ

ﺟﺴﻢ ﻧﺰدﻳﮏ
ﺟﺴﻢ دور
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٥ــ٢ــ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻟﻨﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن از ﻟﻨﺰ دور ﻣﯽﺷﻮد.

روی اﻏﻠﺐ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن
اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺪﺳﯽﻫﺎی داﺧﻞ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی واﺿﺢ
روی ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٦ــ ٢و ٢٧ــ (٢در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ در ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب دورﺑﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ
اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﻨﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ در وﺳﻂ ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب ﺑﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ واﺿﺢﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮐﺎﻣ ًﻼ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٤٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٦ــ٢ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎواﺿﺢ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٧ــ٢ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺲ از واﺿﺢﺳﺎزی

اﺑﺰار دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ واﺿﺢ ﺳﺎزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد وﺟﻮد ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎی رﻳﺰی در ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن ﻋﻤﻞ واﺿﺢ ﺳﺎزی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ داﻧﻪ داﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ واﺿﺢ ﺳﺎزی درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻢ ﺻﺎف و
ﻳﮑﺪﺳﺖ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٨ــ(٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎواﺿﺢ

ﺗﺼﻮﻳﺮ واﺿﺢ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٨ــ٢

اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺿﺢ ﺳﺎز ﺧﻮدﮐﺎر ١ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ دورﺑﻴﻦ
ﭼﻘﺪر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ده ﻧﻘﻄﻪ را در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 Auto Focusــ١

٤١

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺿﺢ ﺳﺎز ﺧﻮدﮐﺎراﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﻮاردی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ اﻳﻦ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻄﻮح ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ واﺿﺢﺳﺎزی
را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ
ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﻴﻢ .ﻋﻤﻞ واﺿﺢ ﺳﺎزی در ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﻨﺮی ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ وﺿﻮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﻬﺎرت واﺿﺢ ﺳﺎزی
را ﺧﻮب ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.

ﺷﺮوع ﻋﮑﺴﺒﺮداری

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻳﺪ ،ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ از
اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از آن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﻢ.
ﭘﺲ از ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ و دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ
دﻳﮕﺮی را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ واﺿﺢ ﺳﺎزی ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.اﮔﺮﻋﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح واﺿﺢ ﺳﺎزی درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ ،واﺿﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻃﺮز ﺻﺤﻴﺢ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دورﺑﻴﻦ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ دﺳﺖ
راﺳﺖ ،ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دورﺑﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره روی دﮐﻤﻪ دﮐﻼﻧﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و دﺳﺖ ﭼﭗ
در زﻳﺮ دورﺑﻴﻦ و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺷﺴﺖ و اﺷﺎره دﺳﺖ ﭼﭗ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻟﻨﺰ ﻣﺜﻞ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ وﺿﻮح
را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٩ــ(٢
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﻮری ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺣﺮﮐﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺗﻮان از درﺧﺖ ،ﺳﺘﻮن و دﻳﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﺗﮑﻴﻪ ﮐﺮد،
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ وﺿﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﮑﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ از اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﮏ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﻟﺮزش دﺳﺖ و دورﺑﻴﻦ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﻟﺮزﻳﺪﮔﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٩ــ٢ــ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دورﺑﻴﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ
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ــ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﻈﺮﻩﻳﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺧﻄﺎی ﭘﺎﺭﺍﻟﻜﺲ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺩﻭﺭﺑﲔﻫﺎی  TLRﻭ  SLRﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی

ــ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ــ ﻛﺎﺭ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﲔ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻛﺎﺭ ﻣﺴﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﲔ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻧﻮﺭﺳﻨﺞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺿﺢﺳﺎﺯی ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺩﻭﺭﺑﲔﻫﺎی ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺑﺮﭼﻪ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ــ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺭﺳﻨﺠﯽ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﻮﺭی ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ؛ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻼﺵ
ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ  50ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻋﻜﺲﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﯽ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﻋﻜﺲ ﺭﺍ ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺎ  10ﻋﻜﺲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ؛  10ﻋﻜﺲ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ  10ﻋﻜﺲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﲔ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﺮﺩﻳﺪ؛ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻠﮥ ﺧﻮﺩ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﺣﺪﺍﻗﻞ
 50ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺳﻌﯽ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻜﺲ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺑﻪ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﻭﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ (.ﺳﭙﺲ ﺣﺬﻑ ﻋﻜﺲﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ  20ﻋﻜﺲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ20 .
ﻋﻜﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻼﺱ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ؛ ﺁﻳﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻙ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ؟

ﻓﺼﻞ

۳

ﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
ـ اﺳﺎس ﮐﺎر دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ـ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻠﯽ دورﺑﻴﻦﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ـ اﻧﻮاع ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ـ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﻴﮏ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ـ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻧﻮﻳﺰ را در دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ـ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﮑﺲ دﻳﺠﻴﺘﺎل را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ـ ﻗﺎﻟﺐ  Rowرا ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ـ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ در دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و آن را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﻴﺮد.
ـ اﻧﻮاع اﺳﮑﻨﺮﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
ـ ﺑﺎ ﭼﺎﭘﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ آن ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ.
ـ ﺗﺮاز ﺳﻔﻴﺪی را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ـ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮد.
ـ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.

٤٥

ﺑﺸﺮ ﻏﺎر ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﻧﻴﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﻘﻮﺷﯽ را ﺑﺮ دﻳﻮاره ﻫﺎی ﻏﺎرﻫﺎ رﺳﻢ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ اﻧﺪﮐﯽ
زﻣﻴﻦ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﮐﺸﺎورزی آﻣﻮﺧﺖ ،رﻧﮓ ﻫﺎ را از ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد و ﺑﺎ آن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮد.
ﻫﺰاران ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ؛ از ﻋﻠﻢ ﺷﻴﻤﯽ و ﻓﻴﺰﻳﮏ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﮑﺎﺳﯽ را
اﺑﺪاع ﮐﺮد ،ﺗﺼﺎوﻳﺮی دﻗﻴﻖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ ،در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﺑﺰار اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ دادﻧﺪ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻦآوریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ از ﺷﮑﻞ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﻄﻌﺎً دور ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻴﻮه دﻳﮕﺮی در ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎ را
ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻃﺒﻴﻌﺖ روشﻫﺎی دﻳﮕﺮی اﺑﺪاع
ﮔﺮدد ،ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ دو ﺑﻌﺪی ﻧﺎﻗﺺ و اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی روﺑﺮو ﺷﻮﻳﻢ،
ﺷﺎﻳﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮ.

اﺳﺎس ﮐﺎر دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٤٦

دورﺑﻴﻦﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت ﺷﺒﻴﻪ دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻓﻴﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ و
ﺑﻨﻴﺎدی آن ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ روی آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ و ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،روی
ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﻳﻞﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه
و ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺴﮕﺮ ﻳﺎ ﺳﻨﺴﻮر ١ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻳﮏ ﻧﻮع آن ﺳﯽ ﻣﺎس  CMOSو ﻧﻮع دﻳﮕﺮ آن ﺳﯽ .ﺳﯽ .دی  CCDﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﻧﻮاع ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺳﯽ ﻣﺎس  CMOSﻓﻘﻂ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ در ﺑﺎزﮐﻦ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ،دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﻏﻴﺮه و
ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ ارزان ﺗﺮ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ و ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺮژی ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻮد از ﺳﯽ ﺳﯽ دی ﻫﺎ  CCDاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﯽ ﻣﺎس ﻫﺎ  CMOSاﻳﺠﺎد
ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎری از
 Sensorــ١

دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎل از ﺳﯽﻣﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯽﺳﯽدی ﻫﺎ ﻫﻢ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻌﻀﯽ
از دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ اﻣﺎ اﺷﮑﺎل اﺻﻠﯽ آن ﻫﺎ ﮔﺮان ﺗﺮ ﺑﻮدن ،ﭘﺮﺣﺠﻢ ﺗﺮ ﺑﻮدن و ﻣﺼﺮف
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺮژی اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺳﯽﻣﺎس و ﺳﯽﺳﯽدی از واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺑﻪ
ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﭘﻴﮑﺴﻞ ١ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﺳﺖ از
ﮐﻠﻤﺎت  Pictureو  Elementﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻋﻨﺼﺮ).ﺗﺼﻮﻳﺮ١ــ(٣

ب

اﻟﻒ

ج
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱ــ ٣ــ دﻳﺎﮔﺮام ﻳﮏ ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل

اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﭘﻴﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دورﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ  ۴ﺗﺎ  ۸ﻣﻴﮑﺮن اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻳﮏ  CMOSﺳﯽ ﻣﺎس ﮐﻪ اﻧﺪازه
آن  ۱٥ *٢٢mmاﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوازده ﻣﻴﻠﻴﻮن از آن ﻫﺎ را ﺟﺎی داد.
 Pixelــ۱

٤٧

ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﺳﻪ ﻧﻮر
اﺻﻠﯽ ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮓ ﻫﺎ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ رﻧﮓ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ .ﭘﻴﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﻳﮏ ﺣﺴﮕﺮ
دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﺧﺎص ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺨﺸﯽ از
اﻳﻦ ﻧﻮرﻫﺎی رﻧﮕﯽ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
دﻻﻳﻞ ﻓﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر
ﺳﺒﺰ دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ٢ــ(٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢ــ٣ــ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﻮر

ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺴﺎس ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﻴﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان
ﻧﻮر و رﻧﮕﯽ ﮐﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻔﻴﻔﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﺑﻪﻳﮏ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ و اﻋﻤﺎل
ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮی ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و در زﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻠﻢ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ١ PSﻣﻌﺮوفاﻧﺪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ و درﺣﺪود  ۸×۶ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ  ٢ APSﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺪود  ۱٥×٢٢ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٣ــ ۳و٤ــ (٣در ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﺣﺮﻓﻪ ای آن ﻧﻴﺰ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﻴﻠﻢ  ۱۳٥ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﻮل ﻓﺮﻳﻢ ٣ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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اﻟﻒ

ب

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣ــ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل
 Full Frameــ۳

 Advance Photo Systemــ۲

 Point and Shootــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤ــ٣ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ اﻧﺪازۀ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﻢ  ۱۳٥و ﺣﺴﮕﺮAPS

ﻓﻨﺂوری ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﻴﮏ

۱

اﻳﻦ دورﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﮕﺎﭘﻴﮑﺴﻞ اﺳﺖ؟ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻣﻮرد ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ
دﻳﺠﻴﺘﺎل ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﮕﺎﭘﻴﮑﺴﻞ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻴﮑﺴﻞ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺼﻮر راﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ
ﺑﺮ ﺧﻼف ّ
ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪازه ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ دﻳﺠﻴﺘﺎل
دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻧﻴﺴﺖ .ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ٔ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ را ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺰرگ ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ  ۶ﻣﮕﺎﭘﻴﮑﺴﻞ ﺗﺎ اﻧﺪازه ۳۰×۴۰ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ
 ۱٢ﻣﮕﺎﭘﻴﮑﺴﻞ ﺗﺎ اﻧﺪازه  ۱۰۰×۷۰ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب را دارد.

راﺑﻄﮥ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﮐﻢ و زﻳﺎد ﺷﺪن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﮑﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.اﮔﺮ
ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﺑﺮوﻣﻴﺪ ﻧﻘﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﮐﻢ و اﮔﺮ درﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻓﻴﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ وﺿﻮح
 Resolutionــ۱

٤٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و آن را در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺎپ ﮐﺮد.
ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ از وﺿﻮح ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و وﻗﺘﯽ از ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻳﯽ
ﻋﮑﺴﯽ ﭼﺎپ ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ دارای داﻧﻪﻫﺎی درﺷﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﮔﺮﻳﻦ ۱ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥ــ(٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺷﺖ از ﻳﮏ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ و ﮔﺮﻳﻦﻫﺎی آن

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ از آن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ دارای ﺟﺰﺋﻴﺎت زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻓﻴﻠﻤﯽ از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ دارای ﻧﻮر ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ واﺟﺪ ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ رﻳﺰ داﻧﻪ ۲ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ) ۳ﺗﻀﺎد( در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﺮه ﺗﺮﻳﻦ و روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻳﮏ ﻋﮑﺲ
اﺳﺖ .ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در
اﻓﺰاﻳﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ(٣
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٥٠

 Contrastــ۳

 Fine Grainــ۲

 Grainــ۱

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮐﻢ ISO32

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ISO100

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد ISO400

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٦ــ٣ــ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ از ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮی دﭼﺎر ﻓﺴﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ را
در دﻣﺎی ﺣﺪود۱۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﻳﮏ ﻧﻮع ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻳﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﻴﭻ
ﺳﻮدی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی در ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ
را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ.

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻧﻮﻳﺰ

۱

ﻗﺒﻼ ً آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود ،ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﭼﺎر اﻓﺖ ﮐﻴﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را در ﻋﮑﺎﺳﯽ
دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻧﻮﻳﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻧﻮﻳﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ در ﻋﮑﺲ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﮑﺴﺒﺮداری در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﮐﻢﻧﻮر ﻳﺎ ﻋﮑﺴﺒﺮداری در ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺎط رﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪ در ﻋﮑﺲ ﭘﺪﻳﺪار
دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻋﮑﺲﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  ISO ۱۰۰و  ISO ۱۶۰۰ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ٔ
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۷ــ ٣ﺗﺎ ١۰ــ (٣

 Noiseــ۱

٥١

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٥٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۷ــ ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮاﻟﻒ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ISO100

ﺗﺼﻮﻳﺮ۸ــ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ب ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ISO1600

ﺗﺼﻮﻳﺮ۹ــ٣ــ ﺑﺮﺷﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻒ ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ISO100

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۰ــ٣ــ ﺑﺮﺷﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮب ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ISO1600

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﻬﺎ
در آﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ﺣﺴﺎس
ﺑﻪ ﻧﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﮏ ﻧﻴﺰ روش ﻫﺎﻳﯽ را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺒﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﻟﻮژن ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر دارﻧﺪ و در اﻳﻦ
ﻣﻴﺎن ﺑﺮوﻣﻴﺪ ﻧﻘﺮه از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد .ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﮐﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﺑﺮوﻣﻴﺪ ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮط
ﺷﺪه و روی ﻧﻮار ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺷﻔﺎﻓﯽ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ را اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ۱ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﮐﻴﻔﯽ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ اﻣﺮوزی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﻫﻤﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ
را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﻧﮑﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ ۲ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﯽ
ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻮر را ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﺑﺮوﻣﻴﺪ ﻧﻘﺮه ﻣﻮﺟﻮد در اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻓﻴﻠﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و رﻳﺰﺗﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑـﺎﺷﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫــﺎ دارای ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑــﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺣﺘﻴﺎج دارد و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﺮ ﻗﺪر
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی از ﻧﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮری ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی
ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
اﻣـﺮوزه ﻓﻴﻠﻢ ﻫـﺎی ﻋﮑـﺎﺳﯽ از ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎری ﺑـﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۱۱ــ (٣
 panchromaticــ۲

 Emulsionــ۱
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وﻗﺘﯽ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎﻳﺪ واﺣﺪی ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی
آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ دو واﺣﺪ ASA/Din
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ASA .واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﻳﮑﺎ و  Dinواﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﻮد .روی ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎی ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ دوی اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻣﺜ ًﻼ  ASA 100/21 Dinدر واﺣﺪ آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺜ ًﻼ ﻓﻴﻠﻢ  200ASAدو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻴﻠﻢ 100ASA
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در واﺣﺪ  Dinﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﻪ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺜ ًﻼ ﻓﻴﻠﻢ  24Dinدو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻴﻠﻢ  21Dinﺣﺴﺎﺳﻴﺖ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ واﺣﺪ ﺟﺪﻳﺪ
 ١ISOﻧﺎم دارد .اﻣﺮوزه روی ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی ﻓﻴﻠﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ  ISO 100/21و ﻳﺎ .ISO 400/27
در واﻗﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدی  ASAو  Dinﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻤﻪ  ISOﻣﯽ آﻳﺪ.
ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در دﺳﺘﺮس ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻗﺮار دارد ﺑﻴﻦ  ISO 25/15ﺗﺎ ISO 3200/36
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دارﻧﺪ.
 International Standard Organizationــ۱

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ۱ــ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮐﻢ ۲ــ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
۳ــ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
 .۱ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮐﻢ از  ISO 25/15ﺗﺎ  ISO 64/19ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ،ﭼﻬﺮه ﻧﮕﺎری،
ﻣﻨﻈﺮه ،ﻣﻌﻤﺎری و...
 .۲ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ از  ISO 80/20ﺗﺎ  ISO 200/24ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ،ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺒﺮی و اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
 .۳ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد از  ISO 400/27ﺗﺎ  ISO 3200/36ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮی،
ﺗﺌﺎﺗﺮ ،و ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ISO 100/21ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﭘﺮدازش ﺑﺎﻳﺪ ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ
ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ دورﺑﻴﻦ و ﻳﺎ دﻳﺴﮏ ﺳﺨﺖ ١ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻌﻴﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار داده اﻧﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت را ﻓﺮﻣﺖ ۲ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻣﺮوزه دهﻫﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دارای وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻫﺪﻓﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎﻳﯽ را ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﮐـﻪ ﺣﺠﻢ ﻓـﺎﻳﻞ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑــﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ارﺳﺎل ﮔـﺮدد .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣـﻮاردی
ﻓﺮﻣﺖ  Gifﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی را داراﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ از ﺣﺠﻢ ﻓﺎﻳﻞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دﭼﺎر اﻓﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ(٣
 Formatــ٢

 Hard Discــ١
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ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﻳﺮ وﺟﻮد دارد .ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ راﻳﺞ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﮐﺎر ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﻋﮑﺲ ﻣﯽآﻳﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ،
ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
GIF, JPEG, TIFF , EPS, PSD, RAW
 GIFﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺻﻔﺤﺎت وب و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ رود ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﺑﺎﻻﻳﯽ دارد اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
 JPEGﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻓﺸﺮده ﮐﺮد و در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮد و ﻫﻢ ﺑﺮای ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
 TIFF, EPSﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻی رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ و رﻧﮓ ذﺧﻴﺮه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﮑﺲ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻓﺸﺮده ﻧﻤﻮد.

اﮔﺮ ﻫﺪف از ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲ ﭼﺎپ آن ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 PSDﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ١اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻴﺰ از ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻗﺎﻟﺐ  : RAWﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً از ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﻋﮑﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ RAW .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎم اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎم ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ًا ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺎﻳﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺠﻢ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ  RAWﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻳﮏ ٔ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﮑﺎس ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ  RAWرا ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻈﺮ
ﻧﻮردﻫﯽ ،رﻧﮓ و وﺿﻮح و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی اﺻﻼح ﻧﻤﻮد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺲﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺴﺒﺮداری از اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻫﻤﻪ دورﺑﻴﻦﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را روی ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻪ در درون دورﺑﻴﻦ
ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ﮐﻪ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
)Compact Flash(CF) , Memory Stick(MS), Secure Digital(SD
ذﺧﻴﺮه  ۸ﮔﻴﮕﺎ ﺑﺎﻳﺖ ) (۸ Gigaاﻃﻼﻋﺎت را
ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎل  ،٢۰۰۸ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ٔ
ٔ
ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت روﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ.
داﺷﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ٔ
ﻫﺮ ﮔﻴﮕﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻫﺰار ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎﻳﺖ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ۱٣ــ٣ــ اﻧﻮاع ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ
 Photo Shopــ١

٥٧

وﺳﻴﻠﻪ ﮐﺎرت ﺧﻮان ١و ﻳﺎ دورﺑﻴﻦ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد
اﻳﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﭘﺲ از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ٔ
و اﻃﻼﻋﺎت آن را اﻧﺘﻘﺎل داد.

ﺗﺮاز ﺳﻔﻴﺪی

٢

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ رﻧﮓ در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺳﺎده ای اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﮔﺰﻳﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم واﻳﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻳﺎ ﺗﺮاز
ﺳﻔﻴﺪی وﺟﻮد دارد .در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺗﺮاز ﺳﻔﻴﺪی )واﻳﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ( ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ آﻣﺪه
اﺳﺖ:
ﻧـﻮر روز ،٣ﻫـﻮای اﺑـﺮی ،٤ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،٥ﻓـﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻳﺎ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ،٦ﻧـﻮع دوم ﻓـﻠﻮرﺳﻨﺖ،٧
٩
ﻓﻼش ،٨اﻧﺘﺨﺎب دﻟﺨﻮاه
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮری را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﻢ و روی دورﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻴﻢ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﯽ
رﻧﮓ ﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ
دﻟﺨﻮاه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ دﻟﺨﻮاه ﺗﺮاز ﺳﻔﻴﺪی ،روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﻔﻴﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و
آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی را در آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮری ﺑﺎ رﻧﮓ
ﺻﺤﻴﺢ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﺳﮑﻨﺮﻫﺎ
اﺳﮑﻨﺮﻫﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ دارای اﻧﻮاع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ اﻧﻮاع
روﻣﻴﺰی و ﺧﺎﻧﮕـﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑـﺎ ﻗــﺮار دادن ﻋﮑﺲ درون آﻧـﻬـﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮماﻓﺰار اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ١٤ــ(٣
ٔ
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٥٨

 Day lightــ۳
 Fluorescentــ٦
 Customــ٩

 White Balanceــ۲
 Tungstenــ ٥
 Flashــ ٨

 Card Readerــ۱
 Cloudyــ۴
 Fluorescent Hــ٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٤ــ٣ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻳﮏ اﺳﮑﻨﺮ روﻣﻴﺰی

وﺳﺎﻳﻞ ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﻓﺎﻳﻞﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل را ﺑـﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﯽﺗﻮان ﭼﺎپ ﮐﺮد .اﻧـﻮاع و اﻗﺴﺎم ﭼﺎﭘﮕﺮ ١و ﭘﻼﺗﺮﻫﺎی
ﻟﻴﺰری و ﺟـﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺣﺮﻓﻪای و آﻣﺎﺗﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ (٣و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋــﻼوه ﺑﺮ آن ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل روی
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٥ــ٣ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻳﮏ ﭼﺎﭘﮕﺮ
 Printerــ۱

٥٩

ــ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺳﯽﻣﺎﺱ  CMOSﻭ ﺳﯽﺳﯽﺩی  CCDﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺩﻭﺭﺑﲔﻫﺎی  APSﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی

ــ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﻴﺪی ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻣـﯽﺧـﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺮﺍی ﻳﻚ ﻛـﺎﺭﺧـﺎﻧﻪ ﻋﻜﺴﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ
) (3m × 8 mﭼﺎپ ﻛﻨﻴﻢ .ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ ؟
ــ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍی ﻋﻜﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻣﺠﺎﺯی ﺍﺯ ﭼﻪ
ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﺮﺍ؟
ــ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﲤﺒﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﻃﻮﺭی ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺁﻥ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﺯ ﻛﺪﺍﻡ ﺣﺪﻭﺩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﺮﺍ؟
ــ ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻮﺗﻪﺍی ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﺯﻳﺮ ﭼﺮﺍﻍﻫﺎی ﻓﻠﻮﺭﺳﻨﺖ ﻭ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻼﺵ ﻋﻜﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﻧﮕﯽ ﺻﺤﻴﺢ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻛﺪﺍﻡ ﮔﺰﻳﻨﮥ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﻴﺪی
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﭼﻴﺴﺖ؟
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٦٠

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ــ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻔﻜﻴﻚﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺭی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﻴﺪی ﺭﻭی ﻧﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ ،ﻋﻜﺎﺳﯽ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺭی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﻴﺪی ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ،
ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﻴﺪی ﺩﳋﻮﺍﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﻜﺲﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻧﮓﻫﺎی ﺩﺭﺳﺖ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ــ ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺲ ﻭ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ ﺭﺍ ﺍﺳﻜﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﻋﻜﺲﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺭﺍ ﭼﺎپ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﺮﺍی ﮔﺮﻓﱳ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﺩﺭ
ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﻴﺪی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﺮﺍ؟
ــ ﻫﻤﲔ ﲤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻ )ﻋﻜﺲ ﭼﻬﺮﻩ( ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﻴﺪی ﺩﺭ 4
ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭی ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻳﻚ ﳕﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ :ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻼﺵ
ﻧﺪﺍﺭﱘ ﻭ ﻧﻮﺭ ﺭﻭی ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ :ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﻮﺭی ﭼﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﺪ؟
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ﻓﺼﻞ

۴

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑـﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی و زﺑﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻋﮑﺲ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
ـ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﮑﺲ و ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ـ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ را در ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺑﺪاﻧﺪ.
ـ اﻧﻮاع ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی در ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ـ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮر در ﻋﮑﺲ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ـ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻮر در ﻋﮑﺲ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ـ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ در ﻋﮑﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ـ ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎی  Highkeyو  Lowkeyرا ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ـ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﻓﺖ در ﻋﮑﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ـ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻂ و اﻧﻮاع آن را در ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ـ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮح ﻧﻘﺶ ) ( patternرا در ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ـ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﮑﻞ ) (shapeدر ﻋﮑﺲ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی و ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ،ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﮐﻨﺪ.

ﻣﺒﺎﻧﯽ زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﮑﺲ
ﻫﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی دارای دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮا
وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻮاس ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
ﻓﺮم ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را ﺑﺎ ﮔﻮش ﻣﯽﺷﻨﻮﻳﻢ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻋﮑﺲ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ و ﻣﺠﺴﻤﻪ را
ﻳﮏ ٔ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﻫﻢ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﻢ.
دروﻧﻤﺎﻳﻪ ﻳﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﻮا  ،اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﭘﻴﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮا،
ٔ
ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو ﺑﺨﺶ دارای ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﻳﺎدی در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﻓﺮم ﻳﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺎﻳﺪ دارای وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻔﻬﻮم اﺛﺮ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮده و ﭘﻴﺎم
اﺛﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد .ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ از اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﭘﻴﺮوی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺟﺰاء ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ )ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺼﺮی( ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻨﻴﻢ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﻘﻄﻪ  ،ﺧﻂ  ،ﺳﻄﺢ  ،ﺗﺎرﻳﮏ و روﺷﻦ ،ﺑﺎﻓﺖ ،رﻧﮓ و … ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺗﻬﻴﻪ
ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ از اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و ﺑﺮای ٔ
دﻳﮕﺮ ٔ
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.
ﻳﮏ ﻋﮑﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻴﺰﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﻣﻮﻓﻖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و
ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﮑﺮار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ ،ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راهﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻳﺞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
را درﺑﺮ دارد ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺰرگ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺎزهای ﻣﯽآﻓﺮﻳﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ اﺑﺘﺪا اﺻﻮل را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ ،ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻮآوری ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﻧﺪارد.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻓﻴﻠﻤﯽ و دﻳﺠﻴﺘﺎل ١ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺷﻴﻮه ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ دارﻧﺪ ،از روش و اﺻﻮل
 digital photographyــ١
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ﻣﺒﺎﻧﯽ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻧﻘﻄﻪ  ،ﺧﻂ  ،ﺳﻄﺢ  ،ﺑﺎﻓﺖ  ،رﻳﺘﻢ  ،رﻧﮓ و …( ﻳﮑﺴﺎن ﭘﻴﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻂﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ
ﺗﺎرﻳﮏ ــ روﺷﻦ و ﻳﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﻳﺎ رﻧﮓﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی دارﻧﺪ ،ﺧﻄﻮط واﺿﺤﯽ دﻳﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن آﺷﮑﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻗﺪرت و ﻗﻮت و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ در ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻂﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺤﻮ ،ﮐﻤﺮﻧﮓ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ ،آرامﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎدی از آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮی دارای ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ازاﻳﻦ آراﻣﺶ ،ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ و ﻳﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮد .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﻮط در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﻪ
آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺟﻬﺖ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺪرتﻧﻤﺎﻳﯽ و اﺑﺮاز ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺪ َﻋﻠَﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﺟﺴﺎم ﻋﻤﻮدی ﺳﺎﮐﻦ و ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ،ﺣﺲ ﺗﻌﺎدل  ،اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﺳﺘﻮاری را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت ،اﺳﺘﺤﮑﺎم  ،ﺻﻼﺑﺖ و اﺳﺘﻮاری ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دو ﺧﻂ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺼﺮی و اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ
و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻂ ﻣﺎﻳﻞ ،ﻧﻴﺮو و ﺗﺤﺮک وﻳﮋه و ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺗﺮﮐﻴﺐ ِ
ﺑﻨﺪی ﻋﮑﺲ ،از ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺼﺮی ﺑﺎﻳﺪ دوری ﺟﺴﺖ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد ﮐﻪ
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،زﻳﺒﺎﻳﯽ در ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻓﺮم ﻫﺎ
و ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ
ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی را دارﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﻋﮑﺲ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ذوق و ﻓﮑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،از ﺟﻨﺒﻪ
ِ
دارای وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎم و ﺗﻌﺎدل ﺑﺼﺮی،
اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﭼﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﮐﻠﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﺑﺼﺮی ﻋﮑﺲ و ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ّ
ﮔﻴﺮﻧﺪ .در اداﻣﻪ اﻳﻦ درس ،ﺑﻪ ِ
ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻔﻴﺪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺼﺮی ﻋﮑﺲ؛ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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زﺑﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻋﮑﺲ
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ و ﻧﻮردﻫﯽ : ١دو روش آﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ،ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﻳﺮ را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ ،ﻗﺮار ِ
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ دورﺑﻴﻦ اﺳﺖ.
دادن
دوﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع در درون ﻗﺎب ﻣﻨﻈﺮهﻳﺎب و ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ٔ
ٔ
در ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ )ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎب ﻳﺎ ﮐﺎدر ﻳﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ
از ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺪﻳﺪ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﭼﻪ دورﺑﻴﻦ را اﻓﻘﯽ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﺎ
ﻋﻤﻮدی ،در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺎب ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻞ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ۴ــ(۱
ﺑﺴﻴﺎری از دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ و ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن
ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن ،ﺟﻬﺎن را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ارﺗﻔﺎع ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺳﻄﺢ و زاوﻳﻪای ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎن اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻮژه ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
واﺳﻄﻪ ﻗﺎب ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﻪﻃﺮز ﻣﺘﻘﺎرﻧﯽ درون ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺮار
ﺗﻘﺎرن  :ﺳﻮژهﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ
ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻮازﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﻣﺘﻘﺎرن ٔ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮﻣﻨﻈﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ را از ِ
ﻗﺎﻟﺐ رﺳﻤﯽ و ﺧﺸﮏ درآورده و
ﺑﻪ آن ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ٤

 lightingــ١

٦٥

ﻗﺎب ﺗﺼﻮﻳﺮ  :ﺷﮑﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻗﺎب  ٣٥ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮی ١ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن  ٢ﺑﻪ
 ٣اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮐﻪ دورﺑﻴﻦ را ﻋﻤﻮدی ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﻳﺎ اﻓﻘﯽ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﺎن دارد.

ﺗﻮازن و ﺗﻨﻮع
در ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ ٤ﻣﻴﻠﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﻃﻮری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ  ٤ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﻮازن و
واﺳﻄﻪ ﮔﻞﻫﺎ و ﭼﻔﺖ ﭘﻨﺠﺮه اﻳﺠﺎد
ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺪام از اﻳﻦ  ٤ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎ ﮐﺎدر ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی
ﺳﺎده ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﺎﻳﺰ و ﺷﮑﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع و ﺟﺬاﺑﻴﺖ
ٔ
اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻧﻘﻄﮥ دﻳﺪ ﺑﺎﻻ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ ٤درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ٔ
ﺷﺪه ،آﺳﻤﺎن را از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺬف ﮐﺮده و ﮐﻞ ﻗﺎب را
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺖ ِ
دار ﭼﻤﻦ ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ در
ﺑﺎ ِ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ،ﻣﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻓﺮم
ﻃﺮح دوﺑﻌﺪی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪﺣﺴﺎب
اﻧﺘﺰاﻋﯽ او ،ﺑﺨﺸﯽ از ِ
ﻣﯽآﻳﺪ.
زﻣﻴﻨﻪ ﺳــﺎده و ﺻﺎف ﺗﺼﻮﻳﺮ،
ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻴﺶ ٔ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .ﻣﺮد
در اﻳﻨﺠﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻟﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎدر
در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﺗﻮازن
ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲ــ٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳ــ٤
 Full frameــ١

ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ

ﭘﺮﺗﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ ٤ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮﻗﺪرﺗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﺳﻮژه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪدﺳﺖ
از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﮐﺎدر ﺗﺼﻮﻳﺮ از
ٔ
ﻣﯽ آﻳﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ِ
واﺳﻄﻪ ﻧﻤﺎی درﺷﺖ ،ﺣﺬف ﺷﺪه
ﺳﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ
ٔ
اﺳﺖ اﻣﺎ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﺻﻮرﺗﺶ ﮐﺎﻣﻼ ً وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺗﺮه وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻃﺮاف ﺳﻮژه ﻳﺎ اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ او وﺟﻮد دارد را در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮد ﺑﻴﺎورﻳﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دادن
ِ
اﻳﺠﺎدﺣﺲ
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و در آن
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ٤

ﻧﻘﻄﮥ دﻳﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دورﺑﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎک
ﺷﮑﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥ــ ٤ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ٔ
ٔ
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ ﻫﻢﺳﻄﺢ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻮدن ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﻠﺢ اﻓﺰوده اﺳﺖٔ .
ِ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎدر ،ﺳﺮﺑﺎزان را ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﺮده و
ﻳﮏ
ﺑﺮ روی ﭘﻮﺗﻴﻦﻫﺎ و اﺳﻠﺤﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۵ــ٤

٦٧

ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮر )(lighting quality

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﻧﻮر ،ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻋﮑﺎس اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و ﮐﻴﻔﻴﺖ و ِ
ﺟﻬﺖ ﻧﻮرِ ،
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮب ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮر و اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع
و اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ .از ﻧﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺣﺲ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادن ﻳﮏ ﻣﺤﻞ،
اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺷﮑﺎل و ﺧﻠﻖ ﻓﺮم و ﺑﺎﻓﺖ در ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮر دﻟﺨﻮاﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮای
ِ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ .در ﻣﻮاﻗﻊ دﻳﮕﺮ ،ﻣﺠﺒﻮرﻳﺪ از ﻧﻮر
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﻟﺒﻪ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً واﺿﺢ ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻳﮏ روز ﺻﺎف و ﺗﻤﻴﺰ ،ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻨﺪ اﺳﺖٔ .
ﺳﻮژه اﺻﻠﯽ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺪت ﺗﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ٔ
ﻧﻮر ﺗﻨﺪ و ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ و ﻓﺮم ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻃﺮح ﻫﺎی
ﺟﺬاب .اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺳﻄﻮح را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻤﻮار از ﺳﺎﻳﻪ و روﺷﻦ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﮑﺎﺳﯽ )از ﻧﻮردﻫﯽ ﺗﺎ ﭼﺎپ( ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮروی اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﻮر و ﺳﺎﻳﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻴﺰ اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽﺗﺎن ﺑﺴﻴﺎر
ﭘُﺮﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻧﺸﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻮر ﺑﻴﺮون زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻏﺒﺎرآﻟﻮد اﺳﺖ و ﻳﺎ وﻗﺘﯽ آﺳﻤﺎن اﺑﺮی اﺳﺖ ،ﻧﻮر ﻧﺮﻣﯽ
ﻟﺒﻪ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و آﻧﻬﺎ دﻳﮕﺮ ذاﺗﺎً ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
اﺳﺖٔ .
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﮐﺮوی ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮر اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺳﻮژهﻫﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻇﺮﻳﻒ و ﭘﻴﭽﻴﺪهای دارﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺒﻬﻢ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻴﺰان ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ در راﻳﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد
ﺷﻮد.
ﻧﻮر ﺗﻴﺰ و ﺷﺪﻳﺪ ) : (Hard lightﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮدهای دارﻳﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺸﺖ اﺷﻴﺎء ﻧﻮری ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﺗﻨﺪی را ﺧﻠﻖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ در آﺳﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ( و ﻻﻣﭗﻫﺎی
ﻓﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٦ــ(٤

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻮری
ﻧﻮر ﻧﺮم ) : (Soft lightﻧﻮر زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﺮﻣﯽ در ٔ
ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ از اﺑﺮﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻳﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر از ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻧﻮری اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻳﻪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮده و ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻧﺮﻣﯽ دارﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ(٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۶ــ٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۷ــ٤

ﻣﻨﻈﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ ٤ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺷﮑﺎل
ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ :
ٔ
ﺳﺎده ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻮر ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻗﻮی را ﺑﺮ روی دﻳﻮارﻫﺎی دﻫﮑﺪه اﻳﺠﺎد
ٔ
ﮐﺮده ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮم آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ ﻳﺎ ﺿﺪﻧﻮر درﺑﻴﺎﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﻮط و
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺟﺬاب در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻴﺰان ﻧﻮردﻫﯽ از دﻳﻮار ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺗﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ ٤در ﻧﻮر روز و آﺳﻤﺎن اﺑﺮی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن
ﻧﻮر ﻧﺮم و ﭘﺨﺶ ٔ :
واﺳﻄﻪ ﻧـﻮر ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ،اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ .روزﻫـﺎی اﺑﺮی و ﺗﺎرﻳﮏ
ﻣـﯽ دﻫﺪ ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﻓـﺮم و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑــﻪ
ٔ
اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺳﻮژهﻫﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺰﺋﻴﺎت را در آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﺪ.
ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ از ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
٦٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۹ــ٤

ﺟﻬﺖ ﻧﻮر
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٧٠

ﺟﻬﺖ ﻧﻮر و ﮐﻴﻔﻴﺖ آن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺳﻮژه )ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه( ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﻧﺪازه زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻃﻴﻒ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻓﺮم آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺎ
ٔ
ﮐﻴﻔﻴﺖ )ﺟﻨﺲ( ﻧﻮر ،ﺗﻨﺪ و ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﻧﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻓﺮم

ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده
اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮعﺗﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻳﺪ ٔ
واﺳﻄﻪ
واﺳﻄﻪ ﻧﻮر از ﮐﻨﺎر ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ،ﺑﻪ
را از ﻧﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ
ٔ
ٔ
ﻧﻮر در ﭘﺸﺖ دورﺑﻴﻦ )ﻧﻮر ﺟﻠﻮ(،ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮژه ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ و ﻋﻤﻖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﻮری
ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮده ،ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮم ﺳﻮژه را
ﺳﺎده ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮر و ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ٔ
آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖِ .
ﺳﺎﻋﺖ روز و ﺷﺮاﻳﻂ
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ و
آب و ﻫﻮاﻳﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﺟﻬﺖ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ٔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮر را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ در ﻋﮑﺲ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ در
ﺟﻬﺖ و ﺷﮑﻞ ﻧﻮر ) :ﺗﺼﺎوﻳﺮ ١٠ــ ٤اﻟﻒ و ب( دﻗﻴﻘﺎً از ﻳﮏ ٔ
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ،اﻳﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮر ،ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ١٠ــ٤ــ اﻟﻒ در ﺻﺒﺢ زود زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﻧﻮر ﺗﻨﺪی را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﭘﺸﺖ
ﻫﻤﻪ
دورﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖٔ .
ﺳﻄﻮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮر دﻳﺪهاﻧﺪ
و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﮑﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺎواﺿﺢ و ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮده و زواﻳﺎی راﺳﺖ
ﺳﻄﻮح را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮐﺮد.
اﻟﻒ
در ﺗﺼﻮﻳﺮ١٠ــ٤ــ ب ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و در ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ دورﺑﻴﻦ ﻗﺮار دارد .ﺟﻬﺖ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺳﻄﻮح ﺟﻠﻮﻳﯽ و ﮐﻨﺎری را از ﺑﺮجﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﺮده
و ﺷﮑﻞ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ،ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻖ و روح ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد اﻣﺎ
ب
واﺳﻄﻪ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﺗﻨﺪ ،ﻣﺤﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۰ــ٤

٧١

ﺿﺪ ﻧﻮر۱ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺷﺪﻳﺪ  :ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١ــ ٤در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
در ﺣﺎل ﻏﺮوب اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ و وﻳﺮاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺪﻧﻮر )ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ( و
ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت از ﺑﻴﻦ
دوﺑﻌﺪی ﺟﻠﻮه ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﺮمﻫﺎی ﻇﺮﻳﻒ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮر ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ٔ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای زﻳﺎد ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ،
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ٔ
ﮐﻤﯽ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻋﮑﺲ ﺗﻼٔﻟﺆ
اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ اﺟﺰای ﺗﺼﻮﻳﺮ را
ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار داده و ﺣﺲ دراﻣﺎﺗﻴﮏ
ﺑﻪ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١ــ٤

 : ((Highﺗﺼﻮﻳﺮ۱۲ــ ۴ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ
)High contrast
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ )contrast
ﭘﺮﺗﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ در آن ،ﺳﺎده ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٧٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ٤
 back lightingــ۱

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ) : (Low contrastﺗﺼﻮﻳﺮ دﺧﺘﺮک )ﺗﺼﻮﻳﺮ١٣ــ (٤ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺑﻴﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺤﻴﻂ
روﺷﻦ اﻃﺮاف )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی روی ﻣﻴﺰ( ﻧﻮر ﭘﺨﺸﯽ را ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻳﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت دﻗﻴﻘﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮ روی ﺻﻮرت دﺧﺘﺮک
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ را در
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﺎرﭼﻪای
ﺳﻔﻴﺪ را ﻧﺰدﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻳﻪ ،ﻧﻮری
را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،آﺳﻤﺎن اﺑﺮی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻳﺎ ﺣﺼﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮ روی ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣ــ٤

اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع /رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪﻫﺎ )(Tone
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ِ
ﻃﻴﻒ ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﺑﻪ
ِ
ِ
اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻣﻮادی ﮐﻪ در ﺳﻮژه ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻳﺎ از آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه و
وﻳﮋﮔﯽ
واﺳﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻧﻮرﭘﺮدازی،
ٔ
رﻧﮓ ﺳﻮژه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤ــ (٤ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﻳﺎ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﺻﺨﺮهﻫﺎ و درﻳﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ ٤ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻨﻈﺮه درﻳﺎﭼﻪ ﮐﻨﺎر آن) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦ــ(٤
ٔ
ﺑﺎ ارزشﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎ ،اﻳﺠﺎد ﺣﺠﻢ و ﻓﺮم در ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺣﺲ
ﺳﻪﺑﻌﺪی در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۴ــ٤

٧٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵ــ٤

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٧٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۶ــ٤

ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻃﻴﻒ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ از ﺳﻴﺎه ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪ را درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺮﻧﮓ ) (Low keyﻳﺎ ﺗﻴﺮه ) (High keyرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺪودﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ  High Keyو
 LowKeyﻫﺮ دو ﺣﺲ و ﺣﺎل ﺧﺎﺻﯽ را در ﻋﮑﺲ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ Low key.ﺣﺲ ﻇﺮاﻓﺖ و اﺑﻬﺎم را
ﺟﺪی ﺑﻮدن را اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺮﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺣﺲ ﻗﺪرت و ﻫﻴﺠﺎن را
و  High Keyﺣﺲ ّ
ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ
رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮردﻫﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
ٔ
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﻴﻒ ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﻳﺎ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ  :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻃﻴﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪن و ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻳﮏ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ،ﺳﻴﺎه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﻴﺮه
ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮیﻫﺎی روﺷﻦﺗﺮ و ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽرود .ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﻃﻴﻒﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ارزشﻫﺎی ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﮑﺲ ﺻﺨﺮهﻫﺎ و درﻳﺎ
از ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻦﻫﺎی ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ درﻳﺎ از رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎی روﺷﻦ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮردﻫﯽ و ﭼﺎپ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی در ﻃﻴﻒ ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽ دارد .ﻧﻮردﻫﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ دارد .اﮔﺮ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ را از ﻣﺤﻞﻫﺎی روﺷﻦ ﺳﻮژه اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ،

رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪه و ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎ
را در ﺗﺼﻮﻳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ را از روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ و ﺗﻴﺮهﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﺄﮐﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ  :درﻫﺎ ،ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و دروازهﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺣﺘﯽ در ﻧﻮر ﻧﺮم ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﻋﻤﻴﻘﯽ
اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﻗﺎب ﭘﺮﮐﻨﺘﺮاﺳﺘﯽ را اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ روی
ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪای ﺧﻨﺜﯽ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی دارﻧﺪ.
ﺳﻮژه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ٔ
 :High Keyاﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻓﻀﺎﻳﯽ رازآﻟﻮد و ﻣﺒﻬﻢ در ﺧﻮد دارﻧﺪ .در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺮه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 :Low keyدر اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎی روﺷﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﺸﮑﻴﻞ داده و ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺎﻻ ﺗﻦﻫﺎی ﻣﻼﻳﻢ را از اﻧﺘﻬﺎی ﻃﻴﻒ ﺳﺎﻳﻪ
اﻳﺠﺎد ﺣﺲ ﺳﺒﮑﯽ ،ﻧﺮﻣﯽ و آراﻣﺶ در ﻋﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ٔ
روﺷﻦ در ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺲ ﻓﻀﺎ و ﻧﺮﻣﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻴﺮه ﻏﺎﻟﺐ
ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎی ّ : Low key
ﭘﺮﺗﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ ٤ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻦﻫﺎی ٔ
ﺟﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رازآﻟﻮد ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ﮐﻢ ﻧﻮر و ﻧﻮردﻫﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ
در آن اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب و ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻟﺒﺎس ،ﭘﻴﺶ ٔ
ﮐﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ،ﻓﺮم ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺮه
ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻓﺮدﻳﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪای ﺗﻴﺮه ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز از ﭘﻴﺶ
زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺪا و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ٤
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ﺑﺎﻓﺖ )(Texture

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای واﻗﻌﯽ
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ٔ
ﮐﺮدن و ﺷﺨﺼﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﮑﻞ
ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﻓﺮم دﻫﺪ .اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻠﻮزآپ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ و ﻳﺎ
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و دور ﺷﺪن از ﺳﻮژه ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺼﻮﻳﺮ درﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﺳﻮژه اﺻﻠﯽ ،ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ٔ
ﭘﺮﺗﺮه زﻳﺮ.
ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ٔ
ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﺟﻬﺖ ﻧﻮر از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎﻓﺖ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻃﻴﻒ
وﺳﻴﻌﯽ از رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﻮر ) : (Texture and lightﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﮐﻪ زاوﻳﻪدار ﺑﻮده و ﺗﻨﺪ و ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ
روی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده و آﻓﺘﺎب ﺧﻮرده در ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨ــ ٤ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻓﺖ
داری ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
واﺳﻄﻪ ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﺮوﮐﻴﺪه ﻣﺮد در
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ  :ﺑﺎﻓﺖ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ ٤ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺮه ،ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻗﻮی و ﺟﺬاب
ﺑﺨﺸﻴﺪه .ﻣﺮد در ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﻮر ﻧﺮم
و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۸ــ٤
ﺑﺘﺎﺑﺪ و از ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ و ﮔﻮد در ﺻﻮرﺗﺶ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ  :در)ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩ــ(٤
دو ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎ و ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﺧﻴﺲ و ﻧﺮم از
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﻮژهﻫﺎ
ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۹ــ٤

ﺧﻂ )(Line
ﺧﻂ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺑﻪ آن ﻧﻈﻢ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﻳﺮ را از ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪﺗﺎن را ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺟﺬاب ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی دوردﺳﺖﻫﺎ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮﺗﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻳﺎ ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺧﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ژرفﻧﻤﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ ﺧﻄﯽ ﺣﺲ ﻋﻤﻖ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻠﯽ ﺧﻄﻮط در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺿﺮب آﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﮑﺲ ﺟﺎده در
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در آن دارد ﺣﺲ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﻋﻤﻮدی اﻓﻘﯽ و ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺧﻄﻮط زاوﻳﻪدار،
ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﮐﺮوی ﺣﺲ ﺣﺮﮐﺖ و ﻫﻴﺠﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻟﺒﻪﻫﺎی
ﺗﺼﻮﻳﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﯽﺗﺤﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﻤﻮدی ﺑﺮ
ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ.
ﺧﻂ ﺗﻨﻬﺎ در اﺷﮑﺎل اﺷﻴﺎء وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﻴﺪن
وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ اﺷﻴﺎء ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
آﻧﻬﺎ ﺧﻂ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪﺗﺎن ،ﺟﻬﺖ ﺧﻄﻮط را ﻋﻮض ﮐﺮده و ﺑﻌﻀﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ٔ
از آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا و ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻴﺪ .ﺧﻄﻮط
زاوﻳﻪ دورﺑﻴﻦ
اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﺗﻐﻴﻴﺮ
ٔ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﯽ  :از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﯽ در ﺗﺼﻮﻳﺮ
٢٠ــ ٤ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺲ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ای اﻳﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ﺧﻄﻮط در ﺗﺼﻮﻳﺮ
روﺑﻪ رو ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻄﻮح ﺟﺎده ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺟﺎده ﮐﻪ ﻧﻮر ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻳﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰ــ٤

ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ  :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻗﻴﻖ ﺧﻄﻮط در زواﻳﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
٢١ــ ٤ﺣﺲ ﺳﮑﻮن ،ﺑﯽﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۱ــ٤

ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻳﺎ Pattern

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٧٨

واﺳﻄﻪ ﺗﮑﺮار ﺧﻄﻮط و اﺷﮑﺎل ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ
ﻃﺮح ﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ
ٔ
ﺟﺎﻳﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮمﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ.ﻃﺮحﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ِ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﻳﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آوردن رﻳﺘﻢ
را ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ دوم در
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﻪﮐﺎر روﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از
ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻳﺎ اﺑﻬﺎم در ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻳﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن ﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻨﻮع در آن ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﮑﺮاری
ﺑﺎﻋﺚ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،در
ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻨﻮع اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻋﺪهای ﺑﺮای اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻃﺮحﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﮐﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎی ﭘﺮﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ و ﻓﺮم ،آﻧﻬﺎ
را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮐﻨﻴﻢ .ﺗﻨﻮع در ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﺟﻬﺖ ﻧﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺪت ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻃﺮحﻫﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎدرﺑﻨﺪی و ٔ
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻠﻮزآپ ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﮏ ﻃﺮح ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﺬارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺰاﺣﻢ و ﭼﻴﺰﻫﺎی

اﻃﺮاف ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﺎب ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﮐﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی را ﺑﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ  :ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٢ــ ٤دو ﻃﺮح را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﮐﺮده ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮازی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ و ﻃﺮز ﻗﺮارﮔﻴﺮی
ﺧﻮد ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ زاوﻳﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ
ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﮐﺎدر ﺗﺼﻮﻳﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و ﻣﺴﻄﺢ آن ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮر روز ﮐﻪ ﻧﺮم و ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ
ٔ
اﺳﺖ اﻳﺪهآل ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪوﺟﻮد آوردن
ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ و ﺑﻪﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﯽ ﺧﻄﻮط
ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﻫﻢ از ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ و ﻫﻢ از زﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٢ــ٤

ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ  :در روز روﺷﻦ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﻃﺮحﻫﺎی
ﺟﺬاﺑﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺮدهﻫﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٣ــ ٤ﮐﻪ در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻻ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪه
واﺳﻄﻪ ﻧﺮده ﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد
ﺗﺎ از ﺗﻘﺎرن ،ﻧﻈﻢ و ﺗﮑﺮارﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ .ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ ﺗﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
آﻣﺪه ،ﻋﮑﺲ را از ﺗﺨﺖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ از ﭘﻴﺎدهرو روﺷﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﺮه و ﺑﯽﺷﮑﻠﯽ درآﻳﻨﺪ و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺮدهﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۳ــ٤

٧٩

ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ  :ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی اﻏﻠﺐ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﻳﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺷﮑﻞداری ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺲ ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻴﺶزﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً در ﺗﻀﺎد و از ﻫﻢ
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ ﻃﺮحﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﻢ ،ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﺮﺑﻊ روی ٔ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﺳﺎده و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺪل ﮐﺮدهاﻧﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٤ــ(٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۴ــ٤

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٨٠

ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ  :ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع و
ﺟﺬاﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﮏ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم
ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﻨﺪ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮژهﻫﺎ ﻧﺎﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و ژﺳﺖ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .در
)ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٥ــ (٤ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ دورﺑﻴﻦ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﯽ در
ﺛﺒﺖ ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻪ ﺳﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﻳﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ در ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ آن را ﻫﻢ
دورﺑﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده( .ﺑﻪ راﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﭗ رﻓﺘﻦ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ از
ﺷﺪه ﺳﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﮑﺮار ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۵ــ٤

ﻣﻨﻈﺮه
واﺳﻄﻪ ﺷﻴﺎرﻫﺎی ﺑﺮف در
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻇﺮ  :ﻃﺮح رﻳﺘﻢدار و ﺳﺎدهای ﺑﻪ
ٔ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٦ــ ٤اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺎرﻫﺎی ﺑﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ اﺻﻼ ً
ﺟﺬاب ﻧﺒﻮده و ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ ،ﺟﺬاب
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﯽ از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎی ﮐﻤﺮﻧﮓ را در ﺧﻮد دارد در
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .اﺷﮑﺎل ﻇﺮﻳﻒ درﺧﺘﺎن و
ٔ
واﺳﻄﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺟﺬاب ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۶ــ٤

ﺷﮑﻞ ﻳﺎ Shape

ﺷﮑﻞ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﺷﻴﺎء را
واﺳﻄﻪ آن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ اﮐﺜﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﻴﻢ و ﺑﻪ
ٔ
واﺳﻄﻪ آن ﺑﻪوﺟﻮد
ﺷﮑﻞ ،ﻋﻨﺼﺮی دوﺑﻌﺪی اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﻃﻴﻒ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﯽآﻳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن وﻳﮋﮔﯽ ﻳﺎ ﻓﺮم ﺳﻪﺑﻌﺪی دﻫﺪ .ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮم آﺳﻴﺐ ﺑﺰﻧﺪ ﻳﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﺗﻴﺮه ،ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار دادن آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪای ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن( ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ و اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮﻳﻦ ٔ
واﺳﻄﻪ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺿﺪﻧﻮر ﻳﺎ ﺳﻴﻠﻮﺋﺖﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ٔ
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دﻳﮕﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ و ﻓﺮم ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ از اﺷﮑﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ و ﮐﺎدرﺑﻨﺪی
٨١

ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻳﺎ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ از روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮده
و ﺿﺮب آﻫﻨﮓ ﻳﺎ رﻳﺘﻢ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ در
ٔ
ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ  :ﻳﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺷﺪت ﺑﺨﺸﻴﺪن و ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻠﻮه دادن اﺷﮑﺎل ،ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ
زاوﻳﻪ دﻳﺪ در )ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٧ــ (٤دو ﺷﮑﻞ ﭼﺎدر و آدم را ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه داده
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪای ﺳﺎده اﺳﺖٔ .
و ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﻣﺘﻮازن و ﺟﺬاﺑﯽ را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۷ــ٤

ﺷﮑﻞ و ﺿﺮب آﻫﻨﮓ ﻳﺎ رﻳﺘﻢ  :ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮﻗﺪرت آب ﺑﺮ روی ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٨ــ ٤ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دورﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎسﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ
آﺳﻤﺎن در آب را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻄﻮط ﭘﺮﻗﺪرت آب ،ﺷﮑﻞ ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درﺟﺎت ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٨٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۸ــ٤

ﺷﮑﻞ و اﻧﻌﮑﺎس  :ﺗﺼﺎوﻳﺮ آﻳﻨﻪای اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮروی آب ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺮدن
ﺗﻮدهﻫﺎی اﺷﮑﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ و ﺧﻄﻮط ﮐﻮهﻫﺎ
در )ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٩ــ (٤از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻢﻧﻮردﻫﯽ ﻋﻤﺪی ،ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ روﺷﻦ روی
درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺗﻴﺮه ﺑﺪون ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎسﺷﺎن ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﮑﻞ
ﻣﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﺗﺮی دارد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺻﺨﺮه ﮐﻪ
ﺧﺎص و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .آﺳﻤﺎن ﮐﻪ رﻧﮓ ٔ
ﺳﻄﺢ آب را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻘﺎرن در ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۹ــ٤

ﮐﺎدرﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺧﻂ و ﺷﮑﻞ  :ﺧﻂ و ﺷﮑﻞ ﻫﺮ دو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺿﻌﻴﻒ اﻏﻠﺐ ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﻄﻮط و اﺷﮑﺎل ﻏﺎﻟﺒﯽ در ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮژه اﺻﻠﯽ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﻨﺪه را از
ٔ
اﺷﮑﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ در ﮐﺎدری دﻳﮕﺮ ،ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﺟﺬب
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ از داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻳﺎ از درون در ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎدری درون ﮐﺎدر ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد و ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺷﮑﺎل درون ﻗﺎب ،ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎب ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ً ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از داﺧﻞ در ورودی
ﺣﻴﺎﻃﺶ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎب ﻳﺎ ﮐﺎدر ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽﺗﺎن ــ درﺧﺘﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دﺳﺖ ﺑﺸﺮ و ﺣﺘﯽ آدمﻫﺎ ــ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪِ .
ﮐﺎدر ﺧﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮﺗﺎن ﻧﻴﺰ
ﺧﻮدش ﻳﮏ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد را ﺗﺪاﻋﯽ و ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺷﮑﺎل
ﮐﺮوی داﺧﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻮن در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎدر ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻗـﺎب و ﻣﺪﺧﻞ ﻳـﺎ ﻧﻘﻄﻪ ورودی ) : (Lead - inﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٠ــ  ٤از اﺷﮑﺎل
٨٣

ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻗﺎب و ﻧﻘﻄﻪ ورودی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻮﻫﻨﻮرد در ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎ در ﺻﺨﺮهﻫﺎ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮم و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳۰ــ٤

دو ﻓﺮد ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان درﺗﺼﻮﻳﺮ ٣١ــ ٤از ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ از
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ٔ
ٔ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﭘﻠﻪﻫﺎی ﮐﺮوی ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﯽ
درﺳﺖ ﮐﺮده و ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﺑﺎر
ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﭘﻠﻪﻫﺎ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮای
ﻣﻴﺰ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ،ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ
ﮐﺎدرﺑﻨﺪی دﻗﻴﻖ و درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،دورﺑﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی
ﭘﺎراﻟﮑﺲ ﻧﺪارد ،ﻻزم اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳۱ــ٤

ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﮏ اﺗﻔﺎق
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٨٤

ﻧﻮرﭘﺮدازی  :ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازیﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻮژهﺗﺎن
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ از
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮر ﺑﺮروی ﺳﻮژه ﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
روز ﺷﻮﻳﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮ ٔ

ﺑﺎﻓﺖ  :ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮری ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺮ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎﻓﺖ در ﺗﺼﻮﻳﺮﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻮی ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪﻫﻢ رﻳﺨﺘﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد.
ﺧﻂ  :ﺧﻂ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ وﺳﻂ در زﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻨﺼﺮی ﻗﻮی و ﻣﻬﻢ را در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻳﺎ از اﻫﻤﻴﺘﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ ﻳﺎ  :Shapeﻧﻮرﭘﺮدازی در ﺷﮑﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻋﮑﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻧﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻏﻴﺮﻻزم ﺑﮑﺎﻫﺪ و اﺷﮑﺎل ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮده و ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.
رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ  :ﻃﻴﻒ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ ،ﻓﺮم و ﻋﻤﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎ و ﺣﺎل و ﻫﻮا ﻳﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ ﻃﺮز دﻗﻴﻖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ اﺗﻔﺎق  :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻳﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺬاب ،اﻏﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﮑﺮارﻧﺸﺪﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ از ﻗﺒﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪیﺗﺎن را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺮ روی
ﺳﻮژه ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ﻓﻮﮐﻮس ﮐﻨﻴﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٢ــ(٤
ٔ
ﻃﺮح ﻳﺎ ﻧﻘﺶ  :ﻧﻘﺶ ﻳﺎ ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺿﺮﺑﺂﻫﻨﮓ ﻳﺎ ﻧﻈﻢ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻳﮏ
وﻗﻔﻪ در ﻧﻘﻮش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﻋﯽ آﺳﻮدﮔﯽ و راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺷﺪه و ﮐﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٢ــ٤

٨٥

ــ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻓﻴﻠﻤﯽ ﻭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﭼﻴﺴﺖ؟

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی

ــ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩﻫﺎی ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﻋﻜﺲ
ــ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﻋﻜﺲ
ــ ﺭﻧﮓﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻋﻜﺲ
ــ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ  Low Keyﻭ  High Keyدﺭ ﻋﻜﺎﺳﯽ
ــ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﻋﻜﺲ
ــ  Patternﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﺩﺭ ﻋﻜﺲ

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ــ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻓﺼﻞ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی  High Keyﻭ  Low Keyﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ )ﻧﺮﻡ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ ﻭ …( ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﻮﺭی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺎﺳﯽ
ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﲤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺼﺮی »ﺧﻂ« ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﲤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺼﺮی »ﺳﻄﺢ« ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﲤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺼﺮی »ﺷﻜﻞ« ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﲤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﻮﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﻓﺼﻞ

۵

ﻧﻘﺶ ﺷﺎﺗﺮ و دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود:
ـ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ـ راﺑﻄﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ و ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﻴﺮد.
ـ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﻟﺨﻮاه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
ـ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺪﻳﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﻴﺮد.
ـ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه )ﺷﺎﺗﺮ ( را درﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻋﮑﺲ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ـ روش ﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻳﺎ ﺗﺎر ﺷﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح
ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮرده اﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺎﻣﻼ ً واﺿﺢ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر
ﻫﻢ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ را دﻳﺪه اﻳﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻮﺿﻮع در آن دارای وﺿﻮح ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ
١
ﻧﺎواﺿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 Depth of Fieldــ١

٨٧

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﮐﺎﻣﻼ ً واﺿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ٔ
ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح ﻳﺎ ﻋﻤﻖ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ
ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح را در ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﻟﺨﻮاه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﻢ.
اﻓﺰاﻳﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
۱ــ اﻧﺪازه دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ
۲ــ ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ روی آن واﺿﺢ ﺳﺎزی ﮐﺮده اﻳﻢ
۳ــ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
١ـ اﻧﺪازه دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ
ـ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻳﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮردﻫﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫﻢ در ﻋﮑﺎﺳﯽ
دارد.
ﺑﺎز ﮐﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح در ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ از دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزﺗﺮی )ﻣﺜﻼ ً  (f.2.8اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ،ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح
ﮐﻤﺘﺮ و ﻫﺮﭼﻪ از دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ )ﻣﺜﻼ ً  (f.16اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎ و دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﻳﮑﺴﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از آن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ً ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ  ۲ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
f.2.8
t.1000

f.16
t.30

اﻳﻦ دو ﻋﮑﺲ ﻫﺮ دو از ﻧـﻮردﻫﯽ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑـﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  f.2.8ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
دارای ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان ﮐﻢ و ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  f.16ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪه ،دارای ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ
١ــ  ٥و ٢ــ .(٥
٢ـ ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ وﺿﻮح ﺗﺎ دورﺑﻴﻦ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ در ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ دوری و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ روی آن واﺿﺢ ﺳﺎزی ﮐﺮده اﻳﻢ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ  ٥ــ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  f.2.8ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ  ٥ــ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  f.16ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺜﻞ  f.8ﻳﮏ ﺑﺎر روی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی دورﺑﻴﻦ
واﺿﺢ ﺳﺎزی ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ روی ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح در
ﻋﮑﺲ دوم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﮑﺲ اول اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ در ﻫﺮ دو ﻋﮑﺲ ﻳﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٣ــ  ٥و ٤ــ .(٥
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ را روی ﻧﻘﻄﻪ دورﺗﺮی
اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ  ٥ــ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

٨٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤ــ  ٥ــ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ۱۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

٣ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ در ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح
ــ

ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻳﺪ و ﻗﺒﻼ ً راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻟﻨﺰﻫﺎی واﻳﺪ ،ﻧﺮﻣﺎل و ﺗﻠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻳﺪ.
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان وﺿﻮح ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻟﻨﺰﻫﺎی واﻳﺪ دارای ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺗﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٥ــ  ٥ﺗﺎ ٧ــ (٥

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٩٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ  ٥ــ ﻟﻨﺰ واﻳﺪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ  ٥ــ ﻟﻨﺰ ﻧﺮﻣﺎل

ﺗﺼﻮﻳﺮ٧ــ  ٥ــ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای واﺿﺢ ﺳﺎزی ﮐﺮدن
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه روی ﻧﻘﻄﻪ ای واﺿﺢ ﺳﺎزی ﮐﻨﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان ﺑﻪ
1
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ ﻋﺪد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف دورﺑﻴﻦ و  2ﺑﻪ ﻃﺮف اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع
3
3
ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱/۵ﻣﺘﺮ از دورﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ دورﺑﻴﻦ ﻣﺎ روی ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺎ
ٔ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺜﻼ ً  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ۲۰،ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺟﻠﻮی آن ﻧﻘﻄﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دورﺑﻴﻦ و
 ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ آن در ﭘﺸﺖ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای
واﺿﺢ ﺳﺎزی ﻳﮏ ﺳﻮمِ اﺑﺘﺪای ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
٩١

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻮق ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
اﮔﺮ ﻟﻨﺰ را روی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ واﺿﺢ ﺳﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻪ اﺷﻴﺎء در آن
واﺿﺢ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻮق ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ دورﺑﻴﻦ را روی اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ
ﮐﻠﻴﻪ اﺷﻴﺎء واﻗﻊ در ﻧﺼﻒ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ واﺿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻳﮏ ﻋﮑﺎس ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان را ﮐﻢ
ﻳﺎ زﻳﺎد ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ دﻟﻴﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﻴﻢ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺼﺮی را ﮐﻪ در ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎواﺿﺢ ﻧﺸﺎن دادن از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان ،ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻗﻴﻘﯽ از ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ،ﻳﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻳﺎ ﻳﮏ ﺑﻨﺎی ﻣﻌﻤﺎری را در
ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.

ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻋﮑﺲ
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٩٢

ﻗﺒﻼ ً آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻮردﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ،اﻣﺎ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً اﺷﺎره ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﺎر ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه در دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن ﻧﻮردﻫﯽ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار و ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
١
ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻳﺎ ﺗﺎر ﺷﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻮﭘﯽ را از ﻧﻘﻄﻪ  Aﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻘﻄﻪ  Bﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ،ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن ﻫﻢ از
ﻧﻘﻄﻪ  aﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ  bﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻮپ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را در ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه
دورﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ روی ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻮپ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از اﻳﻦ ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ روی ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﺣﺴﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و در واﻗﻊ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ
ﻧﻘﻄﻪ  aﺗﺎ  bﻳﮏ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮپ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﻴﺮ  Aﺗﺎ  Bرا
در ﻫﻤﺎن ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه دورﺑﻴﻦ ﻣﺎ  1ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﻴﻤﯽ از اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را
2
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻳﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی از ﻣﺴﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
 Bluringــ١

1
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﻣﺜﻼ ً )
500

ﺛﺎﻧﻴﻪ( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮپ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده

اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎل روﺑﺮو ﻋﻠﺖ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺤﺮک را در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ،ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻳﺎ ﺗﺎر ﺷﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ (٥

.

A

B

a

.

b

ﺳﺮﻋﺖ ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ
١
ﺳﺮﻋﺖ __ ﺛﺎﻧﻴﻪ
٢
١
ﺳﺮﻋﺖ __ ﺛﺎﻧﻴﻪ
٤
١
ﺳﺮﻋﺖ __ ﺛﺎﻧﻴﻪ
٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﺠﻤﺪ از ﻣﻮﺿﻮع

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ  ٥ــ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭘﺪﻳﺪۀ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ از
اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دورﺑﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٩ــ  ٥و ١٠ــ (٥
٩٣
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٩٤

ﺳﺮﻋﺖ __ ١ﺛﺎﻧﻴﻪ
٢

١
ﺳﺮﻋﺖ __ ﺛﺎﻧﻴﻪ
٤

ﺳﺮﻋﺖ __ ١ﺛﺎﻧﻴﻪ
٨

ﺳﺮﻋﺖ ١
__ ﺛﺎﻧﻴﻪ
۱۵

ﺳﺮﻋﺖ ١
____ ﺛﺎﻧﻴﻪ
۱۲۵
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ  ٥ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﺤﺮک

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠ــ  ٥ــ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ

وﻗﺘﯽ از اﺷﻴﺎء و اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺤﺮک ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎدی دارﻧﺪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
آﻧﻬﺎ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﻢ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻳﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺐ دواﻧﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
1
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ دورﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻ و در ﺣﺪود
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ آﻧﻬﺎ را ﺛﺎﺑﺖ و دﻗﻴﻖ
1000
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ و اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع و دورﺑﻴﻦ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آن را ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
ﺣﺎﻟﺖ اول  :دورﺑﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺤﺮک

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻋﮑﺎﺳﯽ از اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه،
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺟﺪوﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺤﺮک زﻣﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاول ﭼﻨﺪان دﻗﻴﻖ و ﮐﺎر ﺑﺮدی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در اﻳﻦ ﮐﺎر
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ـ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ  :ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮک در ﭼﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﺮدن
آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﻣﺜﻼ ً ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل دوﻳﺪن اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات دورﺑﻴﻦ و ﻳﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻳﻞ و ﻳﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ آن ﺑﺪود ،ﻣﻴﺰان ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن ﻳﮑﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ١١ــ ٥
ﺗﺎ ١٣ــ (٥
٩٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ١١ــ  ٥ــ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮازی ﺑﺎ
دورﺑﻴﻦ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٢ــ  ٥ــ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٩٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣ــ  ٥ــ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ
دورﺑﻴﻦ

٢ـ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮک  :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮک ﻫﻢ ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ را در آﺳﻤﺎن دﻳﺪه اﻳﺪ ،ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ از روی زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ
اﺳﺖٔ ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ١٠٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ دارﻧﺪ .ﭘﺲ اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺤﺮک ﻫﺮﭼﻪ از دورﺑﻴﻦ
دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﻤﺎد ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.
٣ـ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ  :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﻧﻴﺰ در ﺛﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ
1
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺜﻼ ً ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی واﻳﺪ ،ﻧﺮﻣﺎل و ﺗﻠﻪ ﻋﮑﺲ
60
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮑﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﮑﺴﺒﺮداری و اﻋﻼم ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای
ﻣﺜﻼ ً اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،اﺳﺐ ،ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده و ﻏﻴﺮه ﮐﺎر ﺑﻴﻬﻮده ای اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺤﺪوده ای از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای اﺷﻴﺎء ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﻢ و در ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﮑﺴﺒﺮداری و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ و ﻳﺎ اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ،ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﻢ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺪون ﺷﮏ ﻳﮑﯽ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎﻟﺖ دوم  :ﺟﺴﻢ ﺳﺎﮐﻦ ،دورﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮک

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دورﺑﻴﻦ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
درون ﻳﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻳﺪ و از ﭘﻨﺠﺮه اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در ﺣﺎل ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﻫﺴﺘﻴﺪ ،در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﮐﻠﻴﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ اول ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﺗﺎ آن ﺟﺎ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻟﻨﺰﻫﺎی واﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
دارﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤ــ (٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٤ــ  ٥ــ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ
ﻼ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دوردﺳﺖ ﮐﺎﻣ ً
واﺿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٩٧

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
در ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﻮازﺗﺮ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ ﮔﺮدد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
١٥ــ (٥
ﻣﺜﻼ ً در ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻫﻴﺠﺎن ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺣﺪ درﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺒﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦ــ (٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ  ٥ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

٩٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦ــ  ٥ــ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﺎﺑﻪ ﺟﺎ از ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم  :دورﺑﻴﻦ و ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ دو ﻣﺘﺤﺮک

اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ از اﺷﻴﺎء ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ از ﻋﮑﺎﺳﯽ
از روﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﻧﻴﻨﮓ ١ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ١٧ــ  (٥در اﻳﻦ روش ،ﻋﮑﺎس از ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب دورﺑﻴﻦ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ روی ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﺑﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺤﺮک را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺗﺮﮐﻴﺐ دﻟﺨﻮاه ﻓﺮا رﺳﻴﺪه ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﻴﺪن اﺳﺖ دﮐﻤﻪ دﮐﻼﻧﺸﻮر را ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮک ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دورﺑﻴﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﮐﻦ و اﺟﺴﺎم ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺮﮐﺖ
دورﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮک واﺿﺢ و اﺟﺴﺎم
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﺣﺮﮐﺖ وﻫﻴﺠﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم روش ﭘﺎﻧﻴﻨﮓ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ دورﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ
در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺧﻴﻠﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﻮﺿﻮع را ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن داد).ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨ــ (٥
اﮔﺮ از اﻳﻦ روش در ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﺷﻴﺎی ﻣﺘﺤﺮک در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪ
ﻋﮑﺲ ﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آورد.
ﻧﮑﺘﻪ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﺮزش دﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ
اﺳﺖ .ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ زﻳﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ و
دﻗﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻟﺮزش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻨﯽ ﻟﺮزش دﺳﺖ در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ
1
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻋﮑﺲ واﺿﺢ و ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ اﻣﺎ
30
درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻟﺮزﻳﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩ــ (٥
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﮐﺜﺮ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ و ﻟﻨﺰﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﺮزه ﮔﻴﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود
زﻳﺎدی اﻳﻦ ﻧﻘﺺ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﻮد .ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارﻳﺪ از ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺣﺘﯽ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎری
از ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺷﯽ ﺑﻮدن و ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﯽ
ﻧﻴﺴﺖ.

 Panningــ١

٩٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ  ٥ــ روش ﭘﺎﻧﻴﻨﮓ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨ــ  ٥ــ اﻏﺮاق در ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
دورﺑﻴﻦ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩ــ  ٥ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﺮزش دﺳﺖ
ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ــ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻴﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی

ــ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻛﺸﻴﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺩﺭ ﻛﺸﻴﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺭﻭﺵ ﭘﺎﻧﻴﻨﮓ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺮﺯﻩ ﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﺿﻮﺡ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﺿﻮﺡ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ــ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﭘﺎﻧﻴﻨﮓ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺍﺳﺖ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ.
1
ــ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ
60

ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺭﻭی ﺩﺳﺖ ﻋﻜﺎﺳﯽ

ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﺮﺯﺵ ﻫﺎی ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

1
ــ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺍﺯ ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ
60

ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﻜﺲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﻜﺲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﻋﻜﺲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
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ــ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﺷﱳ ﻋﻜﺴﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺯ ﭼﻬﺮۀ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ
ﺩﺭﻣﺤﻴﻂ ،ﭼﻪ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻤﯽ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﺮﺍ؟
ــ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﯽ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯی ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻜﺲ ﻭﺍﺿﺤﯽ
ﺑﮕﻴﺮﱘ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﱘ؟
ــ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻮﺭﺳﻨﺠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﱘ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺭﻭی  1/30ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻭ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﺭﻭی  5/6ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ
ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻋﻜﺲ ﻭﺍﺿﺤﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺟﮥ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ ﺭﻭی ﭼﻪ ﻋﺪﺩی ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﺩ
ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ؟ ﭼﻘﺪﺭ؟
ــ ﺑﺮﺍی ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭی ﺩﺭ ﺯﻣﲔ ﻭﺭﺯﺵ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﻮﺭی ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺍﺳﺖ ،ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﺭﻭی  5/6ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﻭی  60ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺗﺮ
ﻛﻨﻴﻢ ﺩﺍﻣﻨﮥ ﻭﺿﻮﺡ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﲔ ﺑﻴﺎﻭﺭﱘ ﺣﺮﻛﺎﺕ
ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭼﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﻭ ﺷﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺳﻴﺪ؟
ــ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﲔ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺍی ﺩﺭ ﭘﻴﺴﺖ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺮﺍﻧﯽ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪۀ ﺷﺘﺎﺏ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻢ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪ،
ﻛﺪﺍﻡ ﺷﻴﻮۀ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﻓﺼﻞ

۶

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻟﻨﺰﻫﺎ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود :
ـ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻟﻨﺰﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده و از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻟﻨﺰﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ
اﺧﺘﺮاع ﻋﺪﺳﯽ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺸﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از
اﻋﻤﺎق ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺗﺎ رﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و روی آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ وﺳﻴﻠﻪ ای را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪﺳﯽ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از در ﺑﺎزﮐﻦ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی
ﻣﻨﺎزل ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﺳﯽ دی رام ﻫﺎ و ...ﻫﻤﻪ از ﻟﻨﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﻨﺰﻫﺎ در ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻳﮏ ﻋﮑﺎس ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻼوه
ﺑﺮ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ از ﺗﺄﺛﻴﺮات زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻧﻴﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻟﻨﺰﻫﺎ
ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﯽ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎر ﻳﮏ ﻋﮑﺎس دارد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ ﻟﻨﺰ ﻣﺮﮐﺐ
ﻗﺒﻼ ً ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻳﻢ .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﻴﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ
ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ.
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ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﺮا ١و واﮔﺮا  ٢ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎده ﻫﻤﮕﺮاﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻘﻴﻘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ
ﻫﺮ ﻋﺪﺳﯽ ٔ
ﻓﻴﻠﻢ ﺧﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻳﺎ ﺣﺴﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪن را دارد.
اﮔﺮ ﺟﺴﻤﯽ در ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای از ﻋﺪﺳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻟﻨﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ از آن دور ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ در
اﻧﺪازه ﺟﺴﻢ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻋﺪﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻢ
ٔ
واروﻧﻪ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻟﻨﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ
اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ ٣ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻋﺪﺳﯽ ﺳﺎده دارای ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن
اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭼﻨﺪ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮا را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﻴﻖ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻴﻦ از ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎ ﻋﺪﺳﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻟﻨﺰ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از
ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ (٦ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺗﻼف ﻧﻮر ،روی ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎی
ﻟﻨﺰ را از ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزﮐﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ
ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ را رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ (٦ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﮐﺜﻴﻒ ﺷﺪن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻳﻦ
ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻟﻨﺰﻫﺎ اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٠٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ١ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮی از داﺧﻞ ﻳﮏ ﻟﻨﺰ
 Life Sizeــ٣

 Diverging Lensــ٢

 Converging Lensــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢ــ ٦ــ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی روی ﻟﻨﺰ رﻧﮕﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

روﺷﻨﺎﻳﯽ  ،ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻨﺰ و ﻳﺎ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻧﺴﺒﯽ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻟﻨﺰ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ در روی ﺣﻠﻘﻪ ﺟﻠﻮی آن اﻋﺪادی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﺜﻼ ً  ٥٠mm ١:١/٤ﻋﺪد  ٥٠ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺴﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ ﻋﺪد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻮر را
دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﺪد ﮐﻪ ﻫﻴﭻ واﺣﺪی ﻫﻢ ﻧﺪارد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺪﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻟﻨﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻧﻮر را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺜﻼًﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺼﻒ ﻧﻮر ورودی را از ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ دﻻﻳﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎری دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺲ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎی
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎی آن ،اﻣﺎ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮر ﻗﻄﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎزﺗﺮﻳﻦ
دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻟﻨﺰ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮏ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و در ﭘﺸﺖ آن ﮐﺎﻏﺬی ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﻢ ،داﻳﺮه
روﺷﻨﯽ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ .ﻗﻄﺮ اﻳﻦ داﻳﺮه ﻣﻌﺎدل ﻗﻄﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻨﺰ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد را ﺑﺮ ﻋﺪد ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.
ﻗﻄﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻋﺪﺳﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ

= روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻟﻨﺰ ﻳﺎ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻧﺴﺒﯽ

١٠٥

ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻳﮏ ﻟﻨﺰ  ٢٥mmو ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ آن  ٥٠mmﺑﺎﺷﺪ روﺷﻨﺎﻳﯽ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ:
⇒ ١:٢

٢٥ = ١
٥٠ ٢

اﮔﺮ ﻟﻨﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ آن ﻣﻌﺎدل  ١:١ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﺰ
ﻣﯽ رﺳﺪ از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدرﻧﺪ و ﻣﺼﺎرف ﺧﺎص دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﮐﺴﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻟﻨﺰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖٔ .
روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻨﺰ ﺑﺎﻻ ،ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﻟﻨﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ آن ﻫﺎ در
ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮری ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺌﺎﺗﺮ
و ﺑﻌﻀﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﻳﯽ  ١:٤ﻳﺎ  ١:٥/٦ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﻮاع ﻟﻨﺰﻫﺎ
ﻗﺒﻼ ً ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل ،واﻳﺪ و ﺗﻠﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻳﺪ).ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٣ــ ٦ﺗﺎ  ٥ــ(٦
در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی  ١٣٥ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻟﻨﺰﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻳﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی از ﺣﺪود ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ  ٨mmﺗﺎ  ١٥mmﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﯽ ١ﻣﻌﺮوف
ﻫﺴﺘﻨﺪ .زاوﻳﻪ دﻳﺪ اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ در ﺣﺪود  ١٨٠درﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺳﻮﭘﺮ واﻳﺪ اﻧﮕﻞ  ٢ﻳﺎ اوﻟﺘﺮا واﻳﺪ اﻧﮕﻞ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ  ١٧ mmﺗﺎ
 ٣٥ mmواﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮐﺜﺮ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی  ١٣٥ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ  f.50 mmﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﻨﺰﻫﺎی  ٧٠mmو  ٨٥mmو  ١٠٠mmو  ١٣٥mmو  ١٥٠mmو  ٢٠٠mmو ٣٠٠mm
ﻟﻨﺰﻫﺎی زاوﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ  ٤٠٠mmﺗﺎ  ١٢٠٠mmﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ ٣ﻣﻌﺮوف اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ.(٦
ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻨﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ
ﺧﺮﻳﺪ ﻟﻮازم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٠٦

 Super Tele Photoــ٣

 Super Wide Angleــ٢

 Fish Eyeــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ واﻳﺪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ ﻧﺮﻣﺎل

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ

١٠٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ ٦ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﮏ ﻟﻨﺰ ﺳﻮﭘﺮ ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٠٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ٧ــ ٦ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻨﺰ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﮏ از آن ﻫﺎ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٨ــ ٦ــ دﻳﺎﮔﺮام زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٩ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ واﻳﺪ ،ﻏﺎر ﻋﻠﯽ ﺻﺪر ،ﻫﻤﺪان

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٠ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ ﻧﺮﻣﺎل ،ﺳﯽ و ﺳﻪ ﭘﻞ ،اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ١١ــ ٦ــ ﻟﻨﺰﺗﻠﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﺟﺮدﻳﻬﺎ ،ﮐﺎﺷﺎن

١٠٩

ﻟﻨﺰﻫﺎی زوم

١

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از واﻳﺪ ﺑﻪ واﻳﺪ،
دﺳﺘﻪ ای از ﻟﻨﺰﻫﺎ دارای
ٔ
از واﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ،از واﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ و ﻳﺎ از ﺗﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ.(٦
Wide to Wide
Wide to Normal
Wide to Tele
Tele to Tele

٢٠~٤٠
۵۰~۲۰
٣٥ ~٧٠
٧٠~٢٠٠

اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ را ﻟﻨﺰﻫﺎی زوم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﻨﺰ ،ﻋﮑﺎس را از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻨﺰ ﺑﯽ ﻧﻴﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻟﻨﺰﻫﺎی زوم ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻟﻨﺰﻫﺎی زوم  ٢ﻋﺪد ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻨﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﻪ دﻟﻴﻞ آن وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً:
١:٢/٨-٥/٦

٧٠~٢٠٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٢ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ زوم ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ٣٠٠ f.4.5-5.6 ،ــ١٠٠

ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١١٠

٢

ﮐﻠﻴﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ
ﻟﻨﺰﻫﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ ﻟﻨﺰ  ٥٠mmﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ٥٠mm
 Macro Lensesــ٢

 Zoom Lensesــ١

ﺗﺼﺎوﻳﺮ واﺿﺢ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪه و ﺗﺼﺎوﻳﺮی
درﺷﺖ از آن ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.از اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺳﮑﻪ ،ﺗﻤﺒﺮ ،ﺟﻮاﻫﺮات ،ﺣﺸﺮات و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻏﻠﺐ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺼﻒ ﻣﻮﺿﻮع روی ﻓﻴﻠﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
١٣ــ.(٦
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻟﻨﺰﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻟﻨﺰﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫﻢ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ و
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٣ــ ٦ــ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮو ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤ــ ٦از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ ٦ﭼﺎپ
ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
ٔ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ١٦ــ ٦ﺗﺎ ١٨ــ ٦ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻟﻨﺰ واﻳﺪ ،ﻧﺮﻣﺎل و ﺗﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ ﻫﻤﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از
ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ١٤ــ ٦و ١٨ــ٦
ﻳﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﮑﺲ ١٤ــ ٦از ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ ﻋﮑﺲ ١٥ــ ٦ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ دارای ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ
ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.در آن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎی واﻳﺪ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮی ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻨﺪ دارﻧﺪ و
ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺗﻠﻪ دارای ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮی ﻓﺸﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ١٩ــ ٦و ٢٠ــ.(٦
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در ﻟﻨﺰﻫﺎی واﻳﺪ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ
ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺗﻠﻪ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ و ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﻫﻢ
از ﺣﻴﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه.
١١١

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٤ــ٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٥ــ٦

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١١٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٦ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ واﻳﺪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٧ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ ﻧﺮﻣﺎل

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٨ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٩ــ ٦ــ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ ﻟﻨﺰ واﻳﺪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٠ــ ٦ــ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ

١١٣

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٢١ــ٢٢ ،٦ــ ٦و ٢٣ــ ٦ﺗﻨﻬﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻟﻨﺰﻫﺎی واﻳﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ وﻳﮋه
آن ﻫﺎ ﭘﺮاﻧﺮژی ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺗﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زاوﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﺘﺮی را در ﻋﮑﺲ ﺟﺎی داده و
ﺗﺼﺎوﻳﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آرام ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٢٤ــ ٦ﺗﺎ ٢٦ــ.(٦
ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢١ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ واﻳﺪ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١١٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٢ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ ﻧﺮﻣﺎل

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٣ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٤ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ واﻳﺪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٥ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ ﻧﺮﻣﺎل

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٦ــ ٦ــ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ

ــ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﻤﮕﺮﺍ ﻭ ﻭﺍﮔﺮﺍ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی

ــ ﻓﺎﻳﺪۀ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺭﻧﮕﯽ ﺭﻭی ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻓﺎﻳﺪۀ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻟﻨﺰ ﻭﺍﻳﺪ ،ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻭ ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺯﻭﻡ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎﻝ ،ﻭﺍﻳﺪ ﻭ ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
١١٥

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ــ ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻭﺍﻳﺪ ،ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻭ ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﻭﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻭﺍﻳﺪ ،ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻭ ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﮥ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺍﺳﺖ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﻭ ﻋﻜﺲ ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻭﺍﻳﺪ ﻭ ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ
ﻋﻜﺴﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﻭﺍﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﺪ ﻛﺎﺩﺭ ﻋﻜﺴﯽ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪﻓﺘﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ
ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﺗﻠﻪﻓﺘﻮ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﮥ ﻳﻚ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥﺟﺎ ﻋﻜﺎﺳﯽ
ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻪ ﻟﻨﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯽﺑﺮﻳﺪ .ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎی ﻟﻨﺰ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﺮﺍی ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺑﻴﻤﺎﺭیﻫﺎی ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ« ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻭﺳﺎﻳﻠﯽ ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺍﺭﻳﺪ .ﺩﻻﻳﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻟﻨﺰی ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻋﻈﻤﺖ ،ﺷﻜﻮﻩ ،ﻓﻀﺎ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ ﻗﻠﻌﮥ ﻓﻠﻚﺍﻻﻓﻼﻙ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ.
ــ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺍی ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺍﺯ ﻟﻨﺰﻭﺍﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﳕﯽﺷﻮﺩ.
ــ ﺩﻭ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﻛﺮﻭ ﻭ ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
ــ ﺑﺮﺍی ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪﺍی ﺁﻓﺖﺯﺩﻩ ﻳﻚ ﻋﻜﺎﺱ ﻟﻨﺰ  110ــ  35ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻟﻨﺰ 210ــ50
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺎﻛﺮﻭ  300ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧــﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻜﺲﻫﺎی ﻛﺪﺍﻣﻴﻚ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﻚ
ﻣﯽﻛﻨﺪ؟
ــ ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻛﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺩﻭﺭﺑﲔﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی ،ﺩﺭ ﻋﻜﺎﺳﯽ
ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺖ .ﭼﺮﺍ؟
ــ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﮥ ﻭﻳﮋۀ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻜﺲﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١١٦

ﻋﻜﺲ ،ﻟﻨﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﻴﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯﺗﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﻓﺼﻞ

۷

ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود :
ـ از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ـ ﻧﻮردﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.

روشﻫﺎی ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮر و ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ
ﻳﮑﯽ از داﻧﺶﻫﺎ وﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻬﻢ در ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻋﮑﺎﺳﺎن
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ و
دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻣﻴﺰان ﻧﻮردﻫﯽ
ﻋﮑﺲ ،ﻣــﯽﺗــﻮاﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫــﺎی
دﻟﺨﻮاه ﺷﺎن را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ).ﺗﺼﺎوﻳﺮ
١ــ ٧و ٢ــ(٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ٧

١١٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ٧

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻮردﻫﯽ درﺳﺖ و ﺑﺎﺳﺮﻋﺖﻫﺎ و دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ در ازای ﺑﺴﺘﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺳﺮﻋﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدادﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ.
اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ و ﻳﺎ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ ﻋﮑﺲ دﭼﺎر ﮐﻢ ﻧﻮردﻫﯽ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ
ﻧﻮردﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻄﻠﻮب زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﮐﻢ ﻧﻮردﻫﯽ و ﺑﻴﺶ ﻧﻮردﻫﯽ آنﺟﺎ را روﺷﻦ ﺗﺮ ﻳﺎ
ﺗﻴﺮهﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ).ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٣ــ ٧ﺗﺎ ٧ــ(٧
دو روش اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ وﺟﻮد داردﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺳﺖ .ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﻴﻮهﻫﺎ ﻧﮑﺎت
ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻒ و دﻗﻴﻘﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺖ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١١٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ٧ــ دوﭘﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮردﻫﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ٧ــ ﻳﮏ ﭘﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮردﻫﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ٧ــ ﻧﻮردﻫﯽ ﻧﺮﻣﺎل

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ٧ــ ﻳﮏ ﭘﻠﻪ ﮐﻢ ﻧﻮردﻫﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ٧ــ دو ﭘﻠﻪ ﮐﻢ ﻧﻮردﻫﯽ

١١٩

١ـ روش ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ

١

اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﻨﺰ دورﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮی
از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺟﺎﻳﯽ از دورﺑﻴﻦ ،ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﻘﺪار
ﻧﻮر را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ،ﻧﻮرﻫﺎی ﺑﺎزﺗﺎﺑﻴﺪه از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ.(٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ٧ــ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ ،رﻧﮓ روﺷﻦ ﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺪادی ﮐﻪ ﻧﻮرﺳﻨﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﻟﻴﻞ آن ﻫﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﺗﺎب اﺟﺴﺎم روﺷﻦ زﻳﺎد و اﺟﺴﺎم
ﺗﻴﺮه ﮐﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻴﺎه را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﻫﺮ ﻳﮏ از
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻴﺰی در ﺣﺪود ۴ﺗﺎ  ۵ﭘﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ۳۲ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻴﺎه ﻧﻮر را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﻳﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﻄﺎی اﻳﻦ روش را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﻮر ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .اﻣﺎ ﺷﻴﻮه ﮐﺎﻣﻼ ً درﺳﺖ در
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٢٠

 Reflective Light Meteringــ١

دﻫﻨﺪه  ٢٪۱۸اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاری آن
ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی١ﻳﺎ ﺑﺎزﺗﺎب
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ  ۱۰۰واﺣﺪ ﻧﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎرت ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ٪۱۸آن را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﮐﺎرت درﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻴﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻮر ﺳﻨﺠﯽ دﻗﻴﻖ ﺑﻪ روش ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ،ﮐﺎرت را در ﻣﺤﻞ
در ٔ
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار داده و از آن ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ(٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ٧ــ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﮐﺎرت ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی

۲ـ روش ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

٣

روش دﻳﮕﺮ ﻧﻮر ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﺎم دارد ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و ﭼﻬﺮه ﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻮرﻫﺎی ﺑﺎز ﺗﺎﺑﻴﺪه از ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر اﻧﺪازهﮔﻴﺮی
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ روش ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.
روی ﻧﻮرﺳﻨﺞﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﮐﻼﻫﮑﯽ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻧﻴﻤﮑﺮه ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم
ﻧﻮر ﻫﺎی رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺳﻠﻮل ﺣﺴﺎس ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ آن را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻳﻦ روش ﻧﻮرﺳﻨﺞ را از ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﺮف دورﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽروﻳﻢ .روش ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 Incident Light Meteringــ٣

 18% Ref lectorــ٢

 Gray Cardــ١

١٢١

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ را دارد و ﺗﻴﺮﮔﯽ و روﺷﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی آن ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠ــ(٧
ﮔﺎه ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﺮ دو روش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠ــ٧ــ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی

ــ ﻛﻢ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻭ ﺑﻴﺶ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺭﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺍﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺭﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺭﺳﻨﺠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٢٢

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ــ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺑﺎ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻧﺮﻣﺎﻝ ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻠﻪ ﻛﻢ
ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﻧﮕﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮﺭﺳﻨﺠﯽ ﺍﺯ
ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﻧﻮﺭﺳﻨﺠﯽ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺭﺳﻨﺠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻜﺲﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕ ،ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺭی )ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺭﻭﺯ؛ ﺻﺒﺢ ،ﻇﻬﺮ ،ﻋﺼﺮ ،ﺷﺐ( ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭی ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ
ﺩﻭﺭﺑﲔ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ .ﺍﺯ ﻓﻼﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮﺭ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻋﻜﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﻫﻴﺪ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺿﺢﺳﺎﺯی ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ؛ ﺩﺭ
ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻮﺭ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﻜﺲﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﯽ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻜﺲﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ
ﳕﺎﻳﻴﺪ.

١٢٣

ﻓﺼﻞ

۸
ﻓﻼش

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود :
ـ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻼش را در روز و ﺷﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮد.

اﮔﺮ ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﯽ ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ را اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺪﻫﻴﻢ.
ﻳﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮر ﻳﮏ
ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ ﻓﻼشﻫﺎ ،وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮر زﻳﺎدی اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن ﮐﻢ،
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آنﻫﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻋﮑﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ١ــ (٨
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٢٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ ٨

ﻳﮏ ﻓﻼش ١ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺷﻬﺮ و ﻳﺎ اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ
در ﻳﮏ ﺧﺎزن ﮐﻪ درون ﻓﻼش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎزن ﭘﺮ ﺷﺪ درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ
اﻧﺮژی ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در آن ،در ﮐﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺛﺎﻧﻴﻪ درون ﻳﮏ ﺗﻴﻮپ ﺷﻴﺸﻪ ای ﮐﻪ از ﮔﺎزی ﻣﺨﺼﻮص
ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﻮری درﺧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﻄﻞ ﺑﺰرگ را
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻟﻴﻮان ﭘﺮ از آب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎره آن را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

ﻋﺪد راﻫﻨﻤﺎ G.N
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وﻗﺘﯽ از ﻓﻼش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻓﻼش ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع از دورﺑﻴﻦ ،دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺧﺎﺻﯽ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .اﻳﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ دو
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ .اول از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪاوﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻓﻼش ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و دوم از ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ درﺳﺖ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﻢ.
در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل  fدﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ G.N ،ﻋﺪد راﻫﻨﻤﺎ و  dﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﻋﺪد
راﻫﻨﻤﺎ ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺎ روی ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻼش ﻗﻴﺪ ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺪد راﻫﻨﻤﺎ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻓﻼش در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﮏ ﻣﺘﺮی و ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ISO۱۰۰
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد راﻫﻨﻤﺎی آن  ۲۴اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۳ﻣﺘﺮی از
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.
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در ﻓﻼشﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻃﯽ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﺎ ﻓﻼش وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼ ً زرد ،ﺳﺒﺰ ،ﻗﺮﻣﺰ.
ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺎﻟﺖ زرد ﺑﻴﻦ ﻓـﻮاﺻﻞ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﺗـﺎ  ۲ﻣﺘﺮ ،ﺳﺒﺰ  ۱ﻣﺘﺮ ﺗـﺎ  ۴ﻣﺘﺮ و ﻗــﺮﻣﺰ  ۳ﻣﺘﺮ ﺗﺎ
 ۸ﻣﺘﺮ را ﭘـﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫـﺮ رﻧﮓ ﻳﮏ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ
 Guide Numberــ٢

 Flashــ١

١٢٥

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه را ﻧﻴﺰ روی ﻟﻨﺰ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و در ﻣﺤﺪوده ذﮐﺮ ﺷﺪه
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻼشﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
 ١T.T.Lﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﻼش ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﻮاع ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﻓﻼش وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻼش اﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻣﻌﺮوفاﻧﺪ.ﮔﺎﻫﯽ اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﻓﻼشﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻼش ﻫﺎ دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از روی دورﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺖ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺠﺎم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻋﮑﺲ دﻳﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻼشﻫﺎی روی دورﺑﻴﻦ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺒﺮی و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ و ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ و ﻣﺮاﺳﻢ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻴﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ

٢

ﺣﺘﻤﺎً دﻳﺪهاﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻨﺎب ﺑﺎزی درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﭘﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﭙﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻃﻨﺎب از زﻳﺮ ﭘﺎی ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻨﺎب و ﭘﺎی ﻣﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﻼش و ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ،ﻓﻼش دورﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه دورﺑﻴﻦ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻠﻴﻪ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ
___ و ١
____
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﻼش اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ١
۱۲۵ ۶۰
ﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﺑﻌﻀﯽ از دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮﻋﺖ ١
____ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ
۲۵۰
ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﻳﺪ و ﺳﻴﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٢٦

 Synchronizationــ٢

 Through The Lensــ١

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻼش در روز
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﺐ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﮏ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در روز ﻫﻢ از ﻓﻼش
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻣﺜﻼ ً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﭼﻬﺮه ﮐﺴﯽ زﻳﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی
ﺗﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﻓﻼش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ  (٨ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻧﻮر ﺑﻴﺮون
ﭘﻨﺠﺮه و داﺧﻞ اﺗﺎق اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼش راه ﺣﻞ ﺳﺎده و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ).ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٣ــ  ٨و ٤ــ (٨

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﻼش در ﻧﻮر روز

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺪون ﻓﻼش در ﻧﻮر روز
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ ٨

١٢٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ  ٨ــ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺪون ﻓﻼش

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٢٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ  ٨ــ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﻼش

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی

ــ ﻃﺮﺯ ﻛﺎﺭ ﻓﻼﺵ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻋﺪﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻼﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ــ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ــ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺲ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻼﺷﯽ ﺑﺎ  GN = 64ﻭ ﻓﻼﺷﯽ ﺑﺎ  GN = 32ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ــ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ؛ ﺍﺯ ﻣﻴﺰ ﺷﺎﻡ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻋﻜﺴﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ؛
ﺑﲔ ﻓﻼﺵ  GN = 16ﻭ  GN = 125ﻛﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﻢ؟
ــ ﺑﺮﺍی ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺍی ﺭﻭی ﺩﻳﻮﺍﺭ ،ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﻼﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻛﺮﺩ؟ ﭼﺮﺍ؟
ــ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻓﻴﻠﻤﯽ ﻋﻜﺲﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻓﻼﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﱘ .ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﱘ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﺩﺭﻫﺎ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
ــ ﺑﺎ ﻓﻼﺵ  GN = 16ﺑﺎ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ  16ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭی ﻛﺮﺩﻩﺍﱘ ،ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮژﻩ
ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺷﻮﱘ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺩﺭ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ؟
ــ ﻋﻜﺲﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻓﻼﺵ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻼﺵ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻴﺪ.

١٢٩

ﻓﺼﻞ

۹
ﻣﺎﮐﺮوﮔﺮاﻓﯽ و ﮐﭙﯽ

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود :
ـ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺷﻴﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ از اﺷﻴﺎی ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﺎﮐﺮوﮔﺮاﻓﯽ(

١

ﮔـﺎﻫـﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ ﮐـــﻪ از اﺷﻴﺎی ﮐـﻮﭼﮏ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ  ،ﺣﺸﺮهﺷﻨﺎﺳﺎن  ،ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎن،
ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن  ،دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﺎن  ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺳﮑﻪ  ،ﺗﻤﺒﺮ،ﺟﻮاﻫﺮ و ﺑﺴﻴﺎری اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ
در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ از اﺷﻴﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آﺛﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ).ﺗﺼﺎوﻳﺮ ١ــ  ٩و ٢ــ (٩
ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺎﮐﺮوﮔﺮاﻓﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﮐﻨﻴﻢ ﻳﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٣٠

 Close Up Photographyﻳﺎ  Macrographyــ١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢ــ٩ــ ﻧـﻤﻮﻧﻪ
ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮو
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٣١

اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﮐﺮوﮔﺮاﻓﯽ
۱ـ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو  :در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی  ۱۳۵ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮو و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ  ۱۵۰ ، ۱۰۰ ، ۵۰و ۲۰۰
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از اﺷﻴﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮو  ۲۰۰mmاﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﮏ ﻣﺘﺮی
از ﻳﮏ ﺣﺸﺮه ﻋﮑﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮوﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دارای ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ(٩
٢ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ  :ارزان ﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو اﺳﺘﻔﺎده
از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ آن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮐﻠﻮز آپ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ،در واﻗﻊ
ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮاﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ آنﻫﺎ روی ﻟﻨﺰﻫﺎی

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ٩ــ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮو ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺼﺎوﻳﺮ درﺷﺘﯽ از اﺷﻴﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ .ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺪﺳﯽ ﮐﻠﻮز آپ
دارای ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﻳﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ(٩
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ
ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎ از دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ  f.۱۱ﻳﺎ f.۱۶
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وﺿﻮح
ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ،روی ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و رﻧﮓ ﻋﮑﺲ
ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻏﻠﺐ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی
اﺧﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ دارای ﻟﻨﺰﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮازم اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻳﮏ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮو ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ٩ــ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﮐﻠﻮزآپ

ﻧﻮرﭘﺮدازی در ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو
ﻧﻮرﭘﺮدازی در ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو اﻫﻤﻴﺖ
زﻳﺎدی دارد.اﻳﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰار ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ
ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد ﻓﻼش ﺣﻠﻘﻮی اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻼش ﻫﺎ ﻃﻮری
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ آنﻫﺎ دور ﻟﻨﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻼش ﻫﺎ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﮑﻪ،
ﭼﺸﻢ ،دﻧﺪان و ﻏﻴﺮه ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥ــ(٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥ــ٩ــ ﻓﻼش ﺣﻠﻘﻮی
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ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﻣﺨﺮوط از ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻟﮏ
و ﻗﺮار دادن آن روی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻳﻢ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ﺑﺎﻳﺪ
در اﻃﺮاف ﻣﺨﺮوط ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﮐﭙﯽﺑﺮداری از ﻋﮑﺲ و ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﺎپ ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻳﺎ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ در ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻳﺪ از آن ﻳﮏ ﮐﭙﯽ ﺧﻮب و دﻗﻴﻖ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻦ آوری دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻨﺮﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوزه اﺳﮑﻨﺮﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ را اﺳﮑﻦ ﮐﺮده و ﺗﺼﺎوﻳﺮی
ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﻨﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ(٩

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ٩ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺷﺪه

ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ ﮐﭙﯽ ﺧﻮب ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺿﺮورت دارد.
ﻳﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﻳﻪ ﮐﭙﯽ ،ﭘﺎﻳﻪ ﮐﭙﯽ از ﻳﮏ ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدی
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ای در اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ  ۶۰×۶۰cmﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .روی اﻳﻦ ﺳﺘﻮن
ﻋﻤﻮدی ﺑﺎزوﻳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دورﺑﻴﻦ روی آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻳﺎ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﭙﯽ
ﭘﺎﻳﻪ ﮐﭙﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻳﺎ ﻋﮑﺲ در ﻣﻨﻈﺮه ﻳﺎب
ﺷﻮد روی
ﺻﻔﺤﻪ ٔ
ٔ
دورﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ دﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ(٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ٩ــ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﭙﯽ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺎزوﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﻮرﻫﺎ ﺑﺎ زاوﻳﻪ  ۴۵درﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ و ﺳﻄﺢ آن را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﻣﻬﻢ ﻳﮑﺴﺎن
ﺑﻮدن ﺷﺪت ﻧﻮر در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و از ﭼﻨﺪ
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﮏ ﮐﭙﯽ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ از ﺗﺎﺑﻠﻮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی
آن ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺨﺼﻮص ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری اﺳﺖ ،ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو ﻧﻴﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻳﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ اﺑﻌﺎد آنﻫﺎ در ﺣﺪود  ۴۰×۶۰cmﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان روی
١٣٥

ﭘﺎﻳﻪ ﮐﭙﯽ ﻗﺮار داده و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﻌﺎد اﺛﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن را روی ﻳﮏ دﻳﻮار ﻧﺼﺐ
ﻧﻤﻮده و ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ارﺗﻔﺎع ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻨﺰ دﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه
ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻳﮑﺴﺎن ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﻠﻮ
را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﺷﺪت ﻧﻮر در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮرﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ زاوﻳﻪ  ۴۵درﺟﻪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﻴﻢ.
در ﻣﻮرد آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ روﻏﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و دارای ﺳﻄﻮح ﺑﺮاق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻴﭻ
ﻧﻘﻄﻪای از ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻧﺰﻧﺪ .دور ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر و ﮐﻢ ﮐﺮدن زاوﻳﻪ آن ﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ
اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﻠﻤﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی
دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﻢ از دورﺑﻴﻦ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻳﮏ ﻣﻮرد
ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .ﻓﻼش ﻫﺎی اﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻳﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر ﺑﺮای اﻳﻦ
ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﺗﺼﺤﻴﺢ رﻧﮓ در روش
ﻓﻴﻠﻤﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاز ﺳﻔﻴﺪی در دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ واﻗﻌﯽ اﺛﺮ ﻧﺰدﻳﮏ
ﺷﻮﻳﻢ.
در ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻫﺎی دﻗﻴﻖ ﮐﻨﺎر ﻳﮑﯽ از ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻳﮏ ﻣﻘﻴﺎس رﻧﮕﯽ ﻳﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آن ،ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮﻳﻦ رﻧﮓ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٣٦

ــ ﻣﺎﻛﺮﻭﮔﺮﺍﻓﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮﻭﮔﺮﺍﻓﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﳕﺎی ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی

ــ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﭙﯽ ﺍﺯ ﻋﻜﺲ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﭙﯽ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﺗﻬﻴﮥ ﻋﻜﺴﯽ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﺛﺮ ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ؟
ــ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻢ ﻧﻮﺭ ﻣﻮﺯﻩ؛ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻋﻜﺴﯽ ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺍﺛﺮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﲟﺎﻧﻴﻢ .ﭼﻪ ﻭﺳﺎﻳﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺒﺮﱘ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺩﺭﺟﮥ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ؟

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ــ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮﻭﮔﺮﺍﻓﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺳﻜﻪ ،ﲤﺒﺮ ،ﺯﻳﻮﺭﺁﻻﺕ
ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ــ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﻛﺮﻭ ﺍﺯ ﺍﺷﻴﺎ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻛﭙﯽﺑﺮﺩﺍﺭی ،ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

١٣٧

ﻓﺼﻞ

۱۰
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود :
ـ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻴﻔﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮد.

ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺻﺎﻓﯽ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ

١

ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺟﻠﻮی ﻟﻨﺰﻫﺎی دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﯽ را در
ﻋﮑﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ از ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
۱ــ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ،
٢ــ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ از ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﻮده و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در  ۲ﺷﮑﻞ
ﺷﻴﺸﻪای ﻳﺎ ژﻻﺗﻴﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ١ــ (١٠ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ژﻻﺗﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف
ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٣٨

 Filterــ١

ﻧﻮع راﻳﺞ و ﻣﺘﺪاول ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮری ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
٢ــ (١٠ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و روی آن ﭘﻴﭻ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ١٠ــ ﻓﻴﻠﺘﺮ ژﻻﺗﻴﻨﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ١٠ــ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻴﺸﻪای

۱ـ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ
ـ
ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﻧﮕﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ،ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻻزم
را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﮑﺎس ﻣﻐﺎﻳﺮت دارﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻴﺰ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎص و دﺳﺘﮑﺎری
در رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻳﯽ وﻳﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاردی دﻳﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از رﻧﮓ ﻫﺎی زرد ــ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ــ ﻗﺮﻣﺰ ــ ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد).ﺗﺼﻮﻳﺮ٣ــ(١٠
ﻗﺒﻼ ً از اﻳﻦ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی رﻧﮕﯽ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ،ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ.
١٣٩

ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺧﻮدش و رﻧﮓ ﻫﺎی ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اش اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر داده و از ﻋﺒﻮر
رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ زرد ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی زرد ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻋﺒﻮر رﻧﮓ ﻫﺎی آﺑﯽ ،و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻓﻴﺮوزه ای و ﺑﻨﻔﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ١٠ــ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٤٠

اﻳﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻪ دارای رﻧﮓ آﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮ روی ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﻋﮑﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﺘﺮ زرد از آﺳﻤﺎن آﺑﯽ
ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی اﺑﺮ در آن وﺟﻮد دارد ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﻓﻴﻠﺘﺮ زرد ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ روی رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ اﺑﺮﻫﺎ ﻧﺪارد
اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺧﻴﻠﯽ روﺷﻦ در
ﻋﮑﺲ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻤﯽ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﺷﻮد) ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ(١٠ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮ زرد از ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ و ﺣﺘﯽ ﺳﻴﺎه ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ).ﺗﺼﻮﻳﺮ
٥ــ (١٠و ﻳﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺧﻴﺎر را روی ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ و از آن ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .ﺑﺪون
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ،در ﻋﮑﺲ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از دو ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻗﺮﻣﺰ و ﻳﺎ ﺳﺒﺰ از آن ﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺒﺰ از آن ﻫﺎ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺧﻴﺎرﻫﺎ ،روﺷﻦ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎ ،ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻗﺮﻣﺰ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ١٠ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ زرد ﺑﺮ آﺳﻤﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ١٠ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن

از آنﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎ ،روﺷﻦ وﺧﻴﺎرﻫﺎ ،ﺗﻴﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ).ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٦ــ ١٠ﺗﺎ ٩ــ(١٠
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺴﭙﺎرﻳﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ
و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ رﻧﮕﯽ ،ﻋﮑﺲ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﻢ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در ﻋﮑﺎﺳﯽ رﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻴﻢ زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻳﮏ رﻧﮓ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ.
١٤١

ﺗﺼﻮﻳﺮ٦ــ١٠ــ ﻣﻮﺿﻮع رﻧﮕﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٨ــ١٠ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻗﺮﻣﺰ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٧ــ١٠ــ ﺑﺪون ﻓﻴﻠﺘﺮ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٤٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ١٠ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮﺳﺒﺰ

٢ـ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ
ـ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻳﮏ دﺳﺘﻪ از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ و ﻫﻢ در ﻋﮑﺎﺳﯽ رﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ،
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
۱ـ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ : U.V ١ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ،
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻮ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭼﺸﻢ ﻣﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻳﺪن اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ در ﻳﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﻈﺮهای را ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﻏﺒﺎر آﻟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺗﻮ  U.Vدر ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و
ﺗﺄﺛﻴﺮ آن روی ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺖ .ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی  U.Vﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ آن را روی ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ از ﻟﻨﺰﺗﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ـ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻮر آﺳﻤﺎن : S. L ٢در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺎر درﻳﺎ و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ
دﺳﺖ آﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻻﻳﻪای از رﻧﮓ آﺑﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎر ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
ﭼﻬﺮه آزار دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻮر آﺳﻤﺎن اﻳﻦ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
۳ـ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻮﻻرﻳﺰه : P.L ٣ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﺸﺖ وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻣﻐﺎزهای اﻧﻌﮑﺎسﻫﺎی
ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎﻧﻊ از دﻳﺪن ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻮﻻرﻳﺰه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی
اﻳﻦ اﻧﻌﮑﺎسﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد .ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻮﻻرﻳﺰه زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زاوﻳﻪ  ۳۳درﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ).ﺗﺼﺎوﻳﺮ ١٠ــ ١٠و ١١ــ(١٠
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻮﻻرﻳﺰه اﻏﻠﺐ اﻧﻌﮑﺎسﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﻣﺜﻼ ً اﻧﻌﮑﺎس ﺳﻄﺢ آب ،ﺷﻴﺸﻪ ،ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ و
ﻏﻴﺮه .اﻣﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﺷﺪن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻮﻻرﻳﺰه در ﻋﮑﺎﺳﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺨﺘﮕﯽ و اﺷﺒﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۴ـ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻨﺜﯽ  : ٤N.Dﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت وﺟﻮد ﻧﻮر زﻳﺎد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آورد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺪان از دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﺎی
ﺑﺎز و ﻳﺎ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ درﻋﮑﺲ از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ اﻣﺎ وﺟﻮد
اﺟﺎزه ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﻓﻴﻠﺘﺮ  N.Dوﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻧﻮر زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﺎ
ٔ
 Neutral Densityــ۴

 Polarizingــ۳

 Sky Lightــ۲

 Ultra Violetــ۱

١٤٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۰ــ١٠ــ ﺑﺪون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻮﻻرﻳﺰه

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٤٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ۱۱ــ١٠ــ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻮﻻرﻳﺰه

اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ۸،۴،۲و۱۶ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪN.D۲.ﻳﻌﻨﯽ ﻓﻴﻠﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﻮر را ﻳﮏ ﭘﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
( .ﻋﻠﺖ
ﻧﺼﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و  ND۸ﻣﻘﺪار ﻧﻮر را ﺳﻪ ﭘﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ )ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﺼﻒ ﺷﺪن
ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻨﺜﯽ در ﻧﺎم اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮕﯽ در ﻋﮑﺲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
وﺟﻮد ٔ
دﻟﻴﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از آن در ﻋﮑﺎﺳﯽ رﻧﮕﯽ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.
 ۵ـ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه  Softenﻳﺎ  : Diffuserدﺳﺘﻪای از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺮم ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺴﺎم در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در ﻣﻮاردی ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻟﻄﻴﻒ و رؤﻳﺎﻳﯽ را اﻟﻘﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭼﻬﺮه و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ۶ـ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ : ١دﺳﺘﻪ ای از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ دارﻧﺪ
و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺸﻮری ،ﺳﺘﺎره زن،
رﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎن و ﻏﻴﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاﻃﯽ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺒﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺒﺘﺬل
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.
ٔ
ﺷﺪن آﺛﺎر ﮔﺮدد.
ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮ  :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﻴﺸﻪ رﻧﮕﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻨﺰ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮر ورودی ﺑﻪ
 Visual effectــ۱

دورﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻧﻮر را ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ .اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﻳﺐ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮردﻫﯽ روی ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮد ﺿﺮﻳﺐ  ۴ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ  ۲ﭘﻠﻪ) (۲×۲و ﺿﺮﻳﺐ  ۸ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ۳
ﭘﻠﻪ ) (۲×۲×۲اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮردﻫﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ را در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻟﻨﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎورد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا
ﺑﺪون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﻧﻤﻮده وﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ و ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮردﻫﯽ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ،
اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻮﻻرﻳﺰه ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮورت دارد.
ــ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی

ــ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ــ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﺭﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﻛﺎﺭ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی  ، U.Vﻧﻮﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ N.D ،ﻭ ﭘﻮﻻﺭﻳﺰﻩ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺑﺮﺍی ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﻴﺎء ﭘﺸﺖ ﻭﻳﺘﺮﻳﻦ ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻭﺳﺎﻳﻠﯽ ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺍﺭﱘ؟

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ــ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ
ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻭ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی  N.Dﻭ ﭘﻮﻻﺭﻳﺰﻩ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﻜﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻮﻻﺭﻳﺰﻩ ﺍﺯ ﺍﺷﻴﺎء ﭘﺸﺖ ﻭﻳﺘﺮﻳﻦ ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﻫﻴﺪ.
١٤٥

ﻓﺼﻞ

۱١
ﻓﻨﻮن ﻋﺮﺿﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود :
ـ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ و ﻗﺎب ﮐﻨﺪ.

ﻓﻨﻮن ﻋﺮﺿﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﮑﺲ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٤٦

ﺑﺨﺸﯽ از آﺛﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﮐﻪ راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ
آن اراﺋﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ در درﺟﻪ اول ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﻮد ﻋﮑﺲ از ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و
اﺷﮑﺎﻻت راﻳﺞ ﻣﺜﻞ وﺟﻮد ﻟﮑﻪ و ﻏﻴﺮه در آن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﮑﺲ در روش ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮐﻪ از ﻓﻴﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ
و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻮد .ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ روی ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ و ﻳﺎ
رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻟﮑﻪ ﮔﻴﺮی ﻋﮑﺲ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮی ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ اﺷﮑﺎل را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ روی ﻋﮑﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺣﻮﺻﻠﻪ زﻳﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ در روش دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
وﻳﺮاﻳﺶ اﺻﻼﺣﺎت روی ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ و ﻗﺎب ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ
راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه اراﺋﻪ ﻋﮑﺲ ،ﻗﺎب ﮐﺮدن آن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﻋﮑﺲ آﻣﺎده ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر از ﻣﻘﻮاﻫﺎی ﺿﺨﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱ــ(١١

ﺷﻴﺸﻪ
ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ

ﻋﮑﺲ

ﻣﻘﻮای ﺿﺨﻴﻢ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ١١ــ ﻳﮏ روش ﺳﺎده ﻗﺎب ﮐﺮدن

رﻧﮓ ﻣﻘﻮای ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت از ﻣﻘﻮاﻫﺎی ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ،ﺳﻴﺎه و ﻳﺎ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﺎر ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ،ﺗﻴﺮﮔﯽ و ﺗﻨﺎﻟﻴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﮑﺲ
دارد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻣﻘﻮاﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻴﺮه ﮐﻪ
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﺪن ﻋﮑﺲ را دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻧﮑﻨﺪ.
١٤٧

__ ﺗﺎ ١
__
ﭘﻬﻨﺎی ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﻬﻨﺎی ﺣﺎﺷﻴﻪ را ﺑﻴﻦ ١
۴ ۲
ﻃﻮل و ﻳﺎﻋﺮض ﻋﮑﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
روی ﻣﻘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻋﮑﺲ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ
ﻋﮑﺲ را از ﭘﺸﺖ و ﺑﺎ ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﭘﻬﻦ و ﻳﺎ ﭼﺴﺐ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮا ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ.
راه ﺑﻬﺘﺮی ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻋﮑﺲ را روی ﻳﮏ ﻣﻘﻮای ﺿﺨﻴﻢ و ﻣﺤﮑﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ
ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ را روی آن ﻗﺮار دﻫﻴﻢ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ(١١

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٤٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢ــ١١ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﮥ ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ و ﻗﺎب ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ

ﺑﺮای ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻋﮑﺲ روی ﻣﻘﻮا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻋﮑﺲ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه و زﻳﺮ ﻋﮑﺲ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد آﻧﮕﺎه ﻣﻘﻮای ﺿﺨﻴﻢ ،ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺴﺐ و ﻋﮑﺲ در ﻳﮏ ﭘﺮس
ﺣﺮارﺗﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،ﮐﺎﻏﺬ ذوب ﺷﺪه و ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ ﻣﻘﻮا ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ(١١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ١١ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ

١٤٩

راه دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺻﺤﺎﻓﯽ و ﻳﺎ ﭼﺴﺐ ﭼﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺖ
ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ آن آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻋﮑﺲ را روی ﻣﻘﻮای ﺿﺨﻴﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻴﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ روی آن ،ﻋﮑﺲ ﺻﺎف و ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﻫﺎی دو ﻃﺮﻓﻪ ﭘﻬﻦ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻋﮑﺲ و ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﮐﺮدن آن ،ﺑﺎﻳﺪ آن را در ﻗﺎب ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺸﻪ روی
ﻋﮑﺲ ﻫﻤﻴﺸﻪ دﻳﺪن ﻋﮑﺲ را دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻧﻌﮑﺎسﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺷﻴﺸﻪﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻌﮑﺎس ١ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ آﺛﺎر و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮر ﻣﮑﺎن ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٤ــ ١١و  ٥ــ (١١ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن از ﻧﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ روی ﻋﮑﺲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻟﺒﺘﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻳﺪن ﻋﮑﺲ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ روﺷﻦ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﻢ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﯽ ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ١١ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٥٠

 Anti Reflexــ١

ﻧﺼﺐ زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ و ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﮑﺎت ﻇﺮﻳﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽ
و ﻣﻄﻠﻮب روی ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻳﮏ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﻨﻨﺪه روی آﺛﺎر ﺷﻮد).ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥ــ(١١

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥ــ١١ــ ﻧﻤﺎی ورودی و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﺑﺎزدﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ــ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﺍﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﻭ
ﭘﻬﻨﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳﭙﺎﺭﺗﻮ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

١٥١

ﻓﺼﻞ

۱۲
ﻧﻤﺎﻳﺶ و وﻳﺮاﻳﺶ

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود :
ـ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ و وﻳﺮاﻳﺶ را ﺷﺮح دﻫﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ و وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل را ﺑﺮای ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ و وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام دارای ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ،ﻳﮑﯽ از آن ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎص
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ACDsee
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٥٢

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ACDseeﻳﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ و وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ١ــ(١٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ١٢ــ ﻓﻀﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ACDSee

اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ،ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﮑﺲ
و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﺑﻮده ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ را ﻧﻴﺰ داراﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ.
 ACDseeﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻏﻠﺐ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻋﮑﺲ را دارا ﺑﻮده ،از آنﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ در
اﻧﺪازه دﻟﺨﻮاه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﮑﺲ را داراﺳﺖ.
ٔ
ﻳﮑﯽ از اﻣﺘﻴﺎزات اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﮑﺲﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﺧﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی
وﻳﺮاﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را واﺿﺢﺗﺮ ﻳﺎ ﺗﺎرﺗﺮ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻌﺎﻳﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺲﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ
ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻧﻮردﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻋﮑﺲ را اﺻﻼح ﮐﺮده ،آن ﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه و ﻧﺎم دﻫﻴﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آن ﻫﺎ را
ﺑﺒﺮﻳﺪ ،ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ و ﻗﺎﻟﺐ آنﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
ﻳﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﺮاﻳﺶ دﺳﺘﻪای ﻋﮑﺲ ﻫﺎﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ روی ﺗﻌﺪادی از ﻋﮑﺲ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ
در ﮐﺎر اﺳﺖ.
١٥٣

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Adobe Photoshop
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻳﮑﯽ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ و ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی ﺑﺮای اﺟﺮای
آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ(١٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ١٢ــ ﻓﻀﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ Photoshop

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ

١٥٤

ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮی در ﻋﮑﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺗﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺨﻴﻠﯽ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
۱ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮕﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی  RGBﺑﻪ CMYK
و ﻏﻴﺮه...
۲ــ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺻﻼح رﻧﮓ ،روﺷﻨﯽ و ﺗﻴﺮﮔﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﻓﺎم رﻧﮕﯽ و اﺷﺒﺎع رﻧﮓ ،اﻋﻤﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮕﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ،ﻧﻘﺎط روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ و
ﻏﻴﺮه...
۳ــ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﮑﺲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﻳﮏ ﻋﮑﺲ را ﺑﺮﻳﺪ و در ﻋﮑﺲ دﻳﮕﺮ ﺟﺎی داد ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﺮش اﺣﺴﺎس ﺷﻮد.
۴ــ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻘﻴﺎس و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﮑﺲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
دﻟﺨﻮاه ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ ،آنﻫﺎ را دﭼﺎر اﻋﻮﺟﺎج ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ،ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ،ﭼﭗ و راﺳﺖ

ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻋﻮض ﮐﻨﻴﻢ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﻴﮏ و اﻧﺪازه و ﻗﺎﻟﺐ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ.
۵ــ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻳﮋه ای در ﻋﮑﺲ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﻪای از اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ دﺳﺘﻪ ای از آن ﻫﺎ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺗﺨﻴﻠﯽ در ﻋﮑﺲ
اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
۶ــ ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ را ﻧﻴﺰ در ﻋﮑﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی آﺧﺮ ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻓﺰودن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Image readyاﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﺎت  Webﺑﻮده و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را در
اﺧﺘﻴﺎر ﻋﮑﺎﺳﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ آن ﭼﻨﺎن وﺳﻴﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش آن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﺻﻔﺤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Adobe Photoshop lightroom
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Adobeﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻﻳﺖ روم
را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﮑﺎﺳﺎن وارد ﺑﺎزار ﻧﻤﻮد).ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳ــ(۱۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ١٢ــ ﻓﻀﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ Adobe Photoshop lightroom
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اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻳﺮاﻳﺸﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺘﻮﺷﺎپ را دارا ﺑﻮده و در ﻣﻮاردی اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﺿﺎﻓﻪای ﻧﻴﺰ در آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻﻳﺖ روم ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻗﻮی ﺑﺮای ﮔﺮوهﺑﻨﺪی و آرﺷﻴﻮ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه را از ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺪ ده
ﻫﺰار ﻋﮑﺲ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮدن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی

ــ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ACDSeeﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Photoshopﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ــ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Lightroomﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ــ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﺱﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ،ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ACDSeeﺑﺮﺍی ﳕﺎﻳﺶ ﻋﻜﺲ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Photoshopﺑﺮﺍی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻋﻜﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Lightroomﺑﺮﺍی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻋﻜﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

۱ ــLeslie Stroebel, John Compton, Ira Current, Richard Zakia.
Photographic Materials and Processes,Focal Press, London, 1986
٢ ــــMichael Langford, The Step By Step Guide To Photographyـ
Guild Publishing, London 1985
۳ ــMichael Langford, Advanced Photography, Focal Press,
London, 1995
۴ ــMichael Langford, Basic Photography, Fifth Edition, Focal
Press- London, 1989
۵  ــTime Life Books, Time INC, USA, 1972
۶ ــAlfred A. Blaker, Photography Art and Technique, W.H.
Freeman and Company, San Francisco
۷ ــDigital Photography Review, www.dpreview.com
٨  ــThe step by step Guide to photography
ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی،ــ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ۹
ٔ
ﻋﮑﺎﺳﯽ
The Step By Step  از ﮐﺘﺎب،۵۸ ــ ﮐﻠﻴﻪ دﻳﺎﮔﺮامﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ دﻳﺎﮔﺮام ﺻﻔﺤﻪ۱۰
. اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖGuide To Photography
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همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:

پىشنهادات و  نظرات خود را دربارۀ محتواى اىن کتاب به نشانى
تهران   ـ صندوق پستى شمارۀ  4874/15دفترتألىف کتاب هاى درسی
فنى     و حرفه اى و کاردانش  ،ارسال فرماىند.
info@tvoccd.sch.ir
پىام  نگار(اىمىل)
www.tvoccd.sch.ir
وب گاه (وب ساىت)

این کتاب در سال تحصیلی  1390براساس نتایج استخراج شده از پرسشنامه های هنرجویان و هنرآموزان
و کتاب های حاشیه نویسی شده هنرآموزان توسط مؤلف و با نظارت کمیسیون تخصصی رشته گرافیک
مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت.

