
١١٧

هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود :
ـ از روش های مختلف نورسنجی استفاده کند. 

ـ نوردهی مناسب را تشخيص دهد.

۷فصل
نورسنجی

تصوير ١ــ٧

روش های نورسنجی
نورسنجی  و  نور  شناخت 
يکی از دانش ها ومهارت های بسيار 
عکاسان  است.  عکاسی  در  مهم 
و  نورسنجی  بر  تسلط  با  تجربه  با 
نوردهی  ميزان  در  دخل و تصرف 
عکس هــای  مــی تــوانند  عکس، 
دلخواه شان را تهيه کنند.(تصاوير 

١ــ٧ و ٢ــ٧)
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به خاطر داريد که برای تهيه عکس هايی با نوردهی درست و باسرعت ها و ديافراگم های مختلف 
می بايست در ازای بستن ديافراگم سرعت را کاهش می داديم و يا برعکس.

بيش  يا  نوردهی  کم  دچار  عکس  دهيم  تغيير  را  ديافراگم  يا  و  سرعت  عوامل  از  يکی  تنها  اگر 
نوردهی خواهد شد.

گاهی استفاده از اين روش باعث ايجاد تأثيرات مطلوب زيبايی شناسانه می گردد.
ميزان نور محيط هر چقدر که باشد، می توانيم با کم نوردهی و بيش نوردهی آن جا را روشن تر يا 

تيره تر نشان دهيم.(تصاوير ٣ــ٧ تا ٧ــ٧) 
دو روش اصلی برای نورسنجی وجود داردکه موضوع بحث ماست. هر يک از شيوه ها نکات 

بسيار ظريف و دقيقی دارد که نيازمند تجربه و تمرين است.

تصوير ٢ــ٧

تصوير ٣ــ٧ــ دوپله پيش نوردهی



١١٩

 تصوير ٥ــ٧ــ نوردهی نرمالتصوير ٤ــ٧ــ يک پله پيش نوردهی

تصوير ٦ــ٧ــ يک پله کم نوردهی

تصوير ٧ــ٧ــ دو پله کم نوردهی
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١ـ روش نورسنجی بازتابی١ 
  اين شيوه همان است که که در دوربين های عکاسی به کار گرفته می شود. لنز دوربين تصويری 
از موضوع مقابل خود ايجاد می کند و در جايی از دوربين، يک سلول کوچک حساس به نور مقدار 

نور را اندازه گرفته و به ما اطالع می دهد.
علت اين نام گذاری آن است که نورسنج، نورهای بازتابيده از موضوعات را محاسبه می کند. 
اين روش به دليل وابستگی به بازتاب های موضوع در پاره ای از موارد ممکن است خطا داشته باشد. 

(تصوير ٨ ــ٧).

Reflective Light Metering ــ١

تصوير ٨ ــ٧ــ نورسنجی بازتابی از موضوع 

بسته به اين که در موضوع مقابل دوربين، رنگ روشن يا تيره غالب باشد، اعدادی که نورسنج 
نشان می دهد 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 مالحظه می شود که چيزی در حدود۴ تا ۵ پله تفاوت خواهند داشت 
۳۲ برابر کاغذ سياه نور را بازتاب می دهد، حال آنکه مقدار نوری که به  و به عبارتی کاغذ سفيد تقريباً 
آن ها تابيده شده يکسان بوده است. برای آنکه خطای اين روش را از بين ببريم کافی است که ميانگين 
در  درست  کامالً  شيوه  اما  بگيريم.  عکس  کرده و  محاسبه  را  موضوع  تيره  روشن و  های  قسمت  نور 



١٢١

نورسنجی بازتابی استفاده از کارت خاکستری١ يا بازتاب دهندٔه ۱۸٪٢ است. علت اين نام گذاری آن 
است که اگر ۱۰۰ واحد نور به اين کارت  بتابد تنها ۱۸٪ آن را بازتاب می دهد. فاصله اين کارت درست 
محل  در  را  کارت  بازتابی،  روش  به  دقيق  سنجی  نور  برای  است.  قرار گرفته  سياه  و  سفيد  ميانٔه  در 

موضوع قرار داده و از آن نورسنجی می کنيم.(تصوير ٩ــ٧)

Incident Light Metering ــ٣                   Ref lector %18 ــ٢                   Gray Card ــ١

تصوير ٩ــ٧ــ نورسنجی بازتابی از کارت خاکستری

۲ـ روش نورسنجی مستقيم٣ 
روش ديگر نور سنجی که معموالً مورد استفاده افراد حرفه ای قرار می گيرد، نورسنجی مستقيم 

نام دارد، و بيشتر در استوديوهای تبليغاتی و چهره نگاری به کار می رود.
اندازه گيری  نور  منبع  مستقيماً  موضوع،  از  تابيده  باز  نورهای  محاسبه  جای  به  شيوه  اين  در 

می شود. اين روش فقط با نورسنج های دستی قابل اجراست.
روی نورسنج های دستی کالهکی 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 

می کند.
در اين روش نورسنج را از کنار موضوع به طرف دوربين نشانه  می رويم.  روش نورسنجی مستقيم 
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معموالً کمترين خطا را دارد و تيرگی و روشنی موضوع و بازتاب های آن تأثيری در نورسنجی نخواهد 
داشت.(تصوير ١٠ــ٧)

گاه برای به دست آوردن نتيجه بهتر الزم است از هر دو روش به صورت ترکيبی استفاده کنيم. 

تصوير ١٠ــ٧ــ نورسنجی مستقيم 

ــ كم نوردهی و بيش نوردهی را شرح دهيد.

ــ روش نورسنجی بازتابی را شرح دهيد.

ــ اشكاالت احتمالی روش نورسنجی بازتابی را شرح دهيد.

ــ كارت خاكستری را شرح دهيد.

ــ روش نورسنجی مستقيم را شرح دهيد. ی 
ظر
ی ن
شياب

ارز
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ــ از يك موضوع، با نوردهی نرمال، با يك پله بيش نوردهی و با يك پله كم 

نوردهی عكس بگيريد و آن ها را با هم مقايسه كنيد.

از  نورسنجی  مبنای  بر  است  مختلف  رنگمايه های  دارای  كه  موضوعی  از  ــ 

رنگ های مختلف عكس گرفته و آن ها را با هم مقايسه كنيد.

ــ از همان موضوع با نورسنجی از كارت خاكستری عكس بگيريد و با عكس های 

قبلی مقايسه كنيد.

مستقيم عكس بگيريد و با عكس های  همان موضوع با روش نورسنجی  ــ از 

قبلی مقايسه كنيد.

ــ در يك فضای محدود مثل يك اتاق، در شرايط مختلف نوری (ساعات مختلف 

و  كنيد  يادداشت  را  عكسبرداری  زمان  كنيد،  عكاسی  شب)  عصر،  ظهر،  صبح،  روز؛ 

دوربني را در وضعيت خودكار قرار دهيد. از فالش استفاده نكنيد، وضعيت نور را 

در عكس های مختلف مقايسه كنيد. 

قرار  دستی  تنظيم  وضعيت  در  كرده  خارج  خودكار  وضعيت  از  را  دوربني  ــ 

در  دهيد؛  تغيير  دستی  به  خودكار  از  نيز  را  واضح سازی  امكان  صورت  در  دهيد، 

همان اتاق و با همان شرايط متغير نور عكاسی كنيد. سپس عكس های تنظيم دستی 

را با عكس های تنظيم خودكار مقايسه كنيد. ايراد كار خود را پيدا كرده يادداشت 

مناييد. 

ارزشيابی عملی 
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هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود :
ـ بتواند فالش را در روز و شب به کار گيرد.

نداشته  وجود  عکاسی  برای  کافی  نور  اگر  
باشد، بديهی است بايد به طريقی نور محيط را  افزايش 

بدهيم.
يک  نور  افزايش  روش های  ترين  ساده  از  يکی 

مکان استفاده از فالش های الکترونيکی است.
که  هستند  کوچکی  فالش ها،   وسايل  اغلب   
کم،  وزن  دليل  به  کنند،  ايجاد  زيادی  نور  می توانند 
حمل و نقل آن ها ساده است و می توانند هميشه همراه 

عکاس باشند.(تصوير١ــ ٨)

۸فصل
فالش

تصوير ١ــ ٨
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يک فالش١ چگونه کار می کند؟
جريان برق شهر و يا انرژی موجود در يک يا چند باتری کوچک توسط يک مدار الکترونيک 
در يک خازن که درون فالش قرار گرفته ذخيره می شود 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 می شود. درست مثل اين که يک سطل بزرگ را 

به تدريج با يک ليوان پر از آب کرده و به يکباره آن را خالی کنيم.

٢G.N عدد راهنما
وقتی از فالش استفاده می کنيم اگر فالش ما فاقد سيستم های اتوماتيک باشد مجبور هستيم که 
متناسب با فاصله موضوع از دوربين، ديافراگم خاصی را اعمال نماييم. اين ديافراگم مناسب را به دو 
طريق می توانيم به دست بياوريم. اول از طريق جداولی که در پشت فالش قيد شده است و دوم از طريق 

محاسبه.
با استفاده از فرمول زير می توانيم ديافراگم درست را پيدا کنيم.    

در اين فرمول f ديافراگم مناسب، G.N عدد راهنما و d فاصله دوربين تا موضوع است. عدد 
راهنما عددی است که يا روی بدنه فالش قيد شده و يا در بروشورهای مربوط به آن نوشته می شود.

  ISO۱۰۰ حساسيت  با  و  متری  يک  فاصله  در  فالش  يک  که  ديافراگمی است  راهنما  عدد 
به دست می دهد.

از  متری   ۳ فاصله  از  بخواهيم  است   ۲۴ آن  راهنمای  عدد  که  فالشی  با  اگر  مثال،  عنوان  به 
موضوعی عکس بگيريم ديافراگم مناسب به اين شکل به دست می آيد.

G.Nf f f
d
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8
3  

عکس  برداری  حالت  چند  معموالً  نيست  مراحل  اين  طی  به  نيازی  اتوماتيک  فالش های  در 
اتوماتيک با فالش وجود دارد که با رنگ های مختلف مشخص می شود مثالً زرد، سبز، قرمز. 

بـه عنوان مثال حالت زرد بين فـواصل نيم متر تـا ۲ متر، سبز ۱ متر تـا ۴ متر و قــرمز ۳ متر تا 
۸ متر را پـوشش می دهد. در مقابل هـر رنگ يک ديافراگم هم نوشته شده است. کافی است که حالت 

Guide Number ــ٢                                  Flash ــ١
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مورد  نظر را انتخاب کرده و ديافراگم توصيه شده را نيز روی لنز اعمال نموده و در محدوده ذکر شده 
عکاسی کنيم. 

صورت  به  و  اتوماتيک  کامالً  عکاسی  امکان  پيشرفته  و  قيمت  گران  فالش های  از  بعضی  در 
١T.T.L نيز وجود دارد.

به جز فالش های کوچکی که بر روی دوربين ها نصب می شوند، انواع بزرگتری از فالش وجود 
دارد که به فالش استوديو معروف اند.گاهی ابعاد اين فالش ها به چندين متر می رسد و برای عکاسی از 

موضوعاتی مثل اتومبيل ساخته شده اند. 
توجه داشته باشيد که با تمام محاسنی که فالش ها دارند، چون معموالً از روی دوربين به موضوع 

نور می دهند باعث تخت شدن موضوع می شوند و احجام به خوبی در عکس ديده نمی شوند. 
بيشترين مورد استفاده فالش های روی دوربين در کارهای خبری و مطبوعاتی و استفاده های 
پيدا  بيشتری  اهميت  شناسانه  زيبايی  ويژگی های  از  مراسم  و  واقعه  ثبت  و  خبر  که  است  خانوادگی 

می کند. 

سرعت همزمانیسرعت همزمانی٢
حتماً ديده ايد که هنگام طناب بازی درست در لحظه ای 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 فالش و با دوربين هايی که دارای مسدود کننده کانونی هستند نيز، فالش دوربين 
بايد زمانی نورافشانی کند يا تخليه شود که مسدود کننده دوربين کامالً باز شده باشد. در کليه دوربين ها 
 ١   ____
___  ١ و  ۱۲۵

سرعتی مشخص شده است که مخصوص عکاسی با فالش است. معموالً سرعت های ۶۰
____   ١ ثانيه برای اين کار در نظر گرفته شده است. به اين 

ثانيه و در بعضی از دوربين های جديد سرعت ۲۵۰
سرعت ها سرعت همزمانی می گويند. اگر سرعت های باالتر از اين سرعت ها انتخاب شود بخشی از 
تصوير نور نخواهد ديد و سياه خواهد شد، انتخاب  سرعت های پايين تر از سرعت های همزمانی مشکلی 

به وجود نخواهد آورد.

Synchronization ــ٢                                  Through The Lens ــ١
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موارد استفاده فالش در روز 
استفاده از فالش منحصر به شب و فضاهای تاريک نيست گاهی اوقات در روز هم از فالش 
استفاده می کنيم مثالً هنگامی که از چهره کسی زير نور آفتاب عکس می گيريم برای از بين بردن سايه های 
تند صورت می توانيم از فالش استفاده کنيم.(تصوير ٢ــ ٨) هم چنين برای ايجاد تعادل بين نور بيرون 

پنجره و داخل اتاق استفاده از فالش راه حل ساده و مناسبی است.(تصاوير ٣ــ ٨ و ٤ــ ٨)

عکاسی بدون فالش در نور روز

تصوير ٢ــ ٨

عکاسی با فالش در نور روز
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تصوير ٣ــ ٨ ــ عکاسی بدون فالش 

تصوير ٤ــ ٨ ــ عکاسی با فالش
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ــ طرز كار فالش را شرح دهيد.

ــ عدد راهنما را شرح دهيد.

ــ سرعت همزمانی را شرح دهيد.

ــ موارد استفاده از فالش را در روز شرح دهيد.

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، آن ها را با هم مقايسه كنيد.

ــ چه تفاوتی ميان فالشی با GN = 64 و فالشی با GN = 32 وجود دارد؟ 

كنيم؛  تهيه  عالی  عكسی  بزرگی  شام  ميز  از  رستوران؛  يك  در  می خواهيم  ــ 

بني فالش GN = 16 و GN = 125 كدام را انتخاب كنيم؟

ــ برای عكاسی از نقش برجسته ای روی ديوار، آيا می توان از فالش استفاده 

كرد؟   چرا؟ 

ــ در يك مراسم جشن با دوربني فيلمی عكس هايی با فالش گرفته امي. پس 

شما  نظر  به  است.  خورده  نور  كادرها  نصف  تنها  كه  شومي  می  متوجه  فيلم  ظهور  از 

اشكال كار در كجاست؟ 

ــ با فالش GN = 16   با ديافراگم 16 عكسبرداری كرده امي، اگر يك متر از سوژه 

دورتر شومي چه تغييری در ديافراگم ايجاد می شود؟ 

ــ عكس هايی با فالش و بدون فالش از يك موضوع يكسان تهيه كنيد و نتيجه 

را در كالس درس ارائه دهيد. 

ی 
ظر
ی ن
شياب
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هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود :
ـ بتواند با ابزارهای مختلف از اشيای کوچک عکاسی کند.

عکاسی از اشيای کوچک (ماکروگرافی) ١
کنيم  ،  حشره شناسان  ،   گياه شناسان،  تهيه  عکس  کـوچک  اشيای  از  کـــه  نيازمنديم  گـاهـی 
ديگر  افراد  بسياری  و  سکه ، تمبر،جواهر  مجموعه های  به  مندان  پزشکان  ،  عالقه  چشم   پزشکان ، دندان 
در زمينه های مختلف علوم به اين عکس ها احتياج دارند. بعضی از هنرمندان با استفاده از عکس هايی 

ـ  ٩)  ـ  ٩ و ٢ـ که از اشيای کوچک تهيه می کنند آثار جالبی را به نمايش می گذارند.(تصاوير ١ـ
تهيه اين گونه عکس ها که به طور کلی به آن ماکروگرافی می گويند با ابزار مختلفی امکان پذير 
است. با توجه به اين که تا چه حد به کيفيت باال نياز داشته باشيم و يا اين که به چه مقدار بتوانيم هزينه 

کنيم يکی از ابزارهای آن را به کار می گيريم.

۹فصل
ماکروگرافی و کپی

Close Up Photography يا Macrography ــ١
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تصوير ١ــ٩

تصوير٢ــ٩ــ نـمونه 
عکسی که با لنز ماکرو 

تهيه شده است.
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ابزارهای گوناگون ماکروگرافی 
شد.  داده  توضيح  لنزها  از  نوع  اين  به  راجع  لنزها  به  مربوط  بحث  در  ماکرو :  لنزهای  ۱ـ 
بااليی  بسيار  کيفيت  از  شده  تهيه  عکس های  و  بوده  سريع  و  آسان  بسيار  ماکرو  لنزهای  از  استفاده 

برخوردار خواهد بود.
معموالً در دوربين های ۱۳۵ چند نوع لنز ماکرو و با فواصل کانونی ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ و ۲۰۰ 
پيش بينی شده است . هر چه فاصله کانونی لنز ماکرو بيشتر باشد از فاصله دورتری می توانيم از اشيای 
کوچک عکاسی کنيم. مثالً يک لنز ماکرو ۲۰۰mm اين امکان را به ما می دهد که از فاصله يک متری 
از يک حشره عکس تهيه کنيم  لنزهای ماکرويی که خوب ساخته شده باشند معموالً دارای قيمت بااليی 

هستند.(تصوير ٣ــ٩)
استفاده  ماکرو  عکس های  تهيه  روش  ارزان ترين   : نزديک  نمای  لنزهای  از  استفاده  ٢ـ 
از لنزهای نمای نزديک است، اين لنزها که گاهی به غلط به آن فيلتر کلوز   آپ هم می گويند، در واقع 
لنزهای  روی  آن ها  بستن  با  می شوند.  ساخته  متفاوتی  قدرت های  با  که  هستند  همگرايی  عدسی های 

تصوير ٣ــ٩ــ دو نمونه لنز ماکرو با فواصل کانونی مختلف
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معمولی می توانيم تصاوير درشتی از اشيای کوچک 
کلوز   آپ  عدسی  با  شده  تهيه  عکس های  کنيم.  تهيه 

دارای کيفيت چندان بااليی نيستند. (تصوير ٤ــ٩)
اين  از  استفاده  هنگام  که  باشيد  داشته  توجه 
 f.۱۶ يا f.۱۱ عدسی ها از ديافراگم های بسته مثل
وضوح  افزايش  بر  عالوه  کار  اين  کنيد،  استفاده 
عکس  رنگ  و  کنتراست  روی  گوشه ها،  در  تصوير 

نيز تأثيرات مثبتی خواهد گذاشت.
سال های  در  که  عکاسی  دوربين های  اغلب 
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 
مستقل  ماکرو  لنز  يک  شد،  اشاره  هم  قبالً  چنانچه 

هميشه کيفيتی به مراتب باالتر را ارائه می کند.

نورپردازی در عکس های ماکرو 
نورپردازی در تهيه عکس های ماکرو اهميت 
فنی  دانش  و  تجربه  بر  عالوه  کار  دارد.اين  زيادی 
نيازمند ابزار خاصی است که معموالً از قيمت بااليی 

هم برخوردار هستند.
می توان  کار  اين  برای  که  ابزاری  ساده ترين 
تهيه کرد فالش حلقوی  است. اين فالش ها طوری 
ساخته شده اند که المپ آن ها دور لنز قرار می گيرد. 
هنگامی که با اين فالش 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  ٥  ــ٩)

تصوير ٤ــ٩ــ لنزهای کلوزآپ

تصوير ٥  ــ٩ــ فالش 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.

کپی برداری 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 ٦ــ٩)

تصوير ٦ــ٩ــ نمونه ای از تصوير کپی برداری شده
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برای تهيه يک کپی خوب توسط دوربين رعايت نکاتی چند ضرورت دارد.
يکی از ابزارهای الزم برای اين کار وسيله ايست به نام پايه کپی، پايه کپی از يک ستون عمودی 
ستون  اين  روی  است.  شده  نصب   ۶۰×۶۰cm تقريبی ابعاد  در  ای  صفحه  روی  بر  که  شده  تشکيل 
عمودی بازويی حرکت می کند که دوربين روی آن نصب می شود. تابلو يا عکسی که قرار است کپی 
شود روی صفحٔه پائه کپی قرار می گيرد و با تعيين ارتفاع مناسب، تصوير تابلو يا عکس در منظره ياب 

دوربين به صورت واضح ديده خواهد شد.(تصوير ٧ــ٩)

معموالً در سمت چپ و راست پايه کپی بازوهای ديگری نصب شده که منابع نوری به آن ها بسته 
نورها با زاويه ۴۵ درجه به تابلو می تابند و سطح آن را روشن می کنند.مهم يکسان  می شوند. معموالً 
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 کامالً برابر باشد.
مسئله ديگر استفاده از لنزهای بسيار مرغوب مخصوص کپی برداری است، لنزهای ماکرو نيز 

می توانند برای اين کار استفاده شوند. 
معموالً تابلوها و يا عکس هايی را که ابعاد آن ها در حدود ۶۰cm×۴۰ هستند را می توان روی 

تصوير ٧ــ٩ــ پايه کپی
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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 
توضيح داده شد شدت نور در اين روش نيز در تمام سطح اثر بايد کامالً  را روشن کند. چنانچه قبالً 

يکنواخت و برابر باشد، نورها را بايد با زاويه ۴۵ درجه و کمتر به تابلو بتابانيم.
در مورد آثاری که با رنگ روغن تهيه شده اند و دارای سطوح براق هستند بايد دقت کرد که هيچ 
نقطه ای از تابلو برق نزند. دور کردن منابع نور و کم کردن زاويه آن ها اگر چه شدت نور را کاهش می دهد 

اما می تواند 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 باالتری داشته باشند. يک مورد 
مهم ديگر استفاده از منابع نور استاندارد است. فالش 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.
قرار  خاکستری  يا  رنگی  مقياس  يک  تابلو  های  لبه  از  يکی  کنار  دقيق  های  کپی برداری  در 

می دهند، تا در هنگام چاپ عکس ها، در مقايسه با  آن، نزديکترين رنگ را بدست آورند.
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ــ ماكروگرافی را شرح دهيد.

ــ ابزارهای مختلف ماكروگرافی  را شرح دهيد.

ــ كاربرد لنزهای منای نزديك  را توضيح دهيد.

ــ تهيه كپی از عكس و نقاشی را به وسيله پايه كپی شرح دهيد.

نزديك  اثر  اصالت  به  نقاشی  تابلوی  يك  از  عكسی  تهيۀ  برای  بخواهيد  اگر  ــ 

باشيد چه عواملی را بايد رعايت كنيد؟ 

تهيه  عكسی  خوشنويسی  تابلوی  يك  از  می خواهيم  موزه؛  نور  كم  محيط  در  ــ 

درجۀ  چه  از  و  ببرمي  همراه  بايد  را  وسايلی  چه  مبانيم.  وفادار  اثر  اصل  به  و  كنيم 

حساسيتی در دوربني بايد استفاده كنيم؟ 

ــ با ابزارهای  مختلف ماكروگرافی از اشيای مختلف مثل سكه، متبر، زيورآالت 

و غيره عكس بگيريد.

ــ با لنز ماكرو از اشيا عكاسی كرده و نتيجه را در كالس درس ارائه كنيد. 

تهيه  تابلوی نقاشی به صورت كپی برداری، عكس  كتاب و يا  ــ از صفحات يك 

كنيد و در كالس در مورد آن صحبت كنيد. 
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