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مقدمه   

دو مسئوليت اصلي مدير فيلم برداري)تصويربرداري(، نورپردازي صحنه و عملكرد 
دوربين است. وقتي زمان اجراي كار در صحنه و تصويربرداري فرا  مي رسد، وي بايد 
نورپردازي، محل استقرار چراغ ها در صحنه و تمامي عملكرد دوربين شامل حركت، 
تركيب بندي، نوردهي، وضوح و... را با كمك گروه خود انجام دهد. روند كار به  اين 
شكل است كه وقتي دكور، كم و بيش آماده شد، دستوراتي براي استقرار نورهاي 
صحنه مطابق طرحي كه قباًل تهيه كرده است به برق و گروه نور مي دهد. در مرحله 
بعد وقتي دكور كامل شد، بازيگران براي تمرين وارد مي شوند. مدير تصويربرداري 
از نزديك ماجرا را مي بيند و آرايش نوري را براي حركت آنها در صحنه بررسي 

مي كند و هرگونه اصالح مورد نياز را انجام مي دهد. 
اكنون براي به دست آوردن بهترين تركيب بندي، در صورت لزوم حركات دوربين 
نيز طراحي مي شود. در اين مرحله هر جا الزم باشد چراغي در خالل نما، حركت 
داده مي شود يا چراغي ديگر به خاطر سايۀ نا خواسته اي كه به وجود آورده است، 

جابه جا مي شود.
وي بايد مسائل مختلف نورپردازي را حل كند. در تمرين نهايي، مدير تصويربرداري 
از دريچه دوربين صحنه را نگاه مي كند و تمرين را انجام مي دهد. وقتي آخرين 
تنظيمات و اصالحات انجام شد، صحنه تصويربرداري مي شود. اگر نتيجه قابل قبول 
نبود، در برداشت هاي بعدي موفقيت كامل مي شود. در مواردي كه تصويربرداري 
بيرون از استوديو است، وي بايد جلوه هاي بصري كار خود را با استفاده از عناصر 
طبيعي يا تركيبي از جلوه هاي طبيعي و مصنوعي تأمين كند. بنابراين او بايد، براي 
و چگونگي  آمادگي  ابري  روز  يك  در  آفتابي  قانع كنندۀ،  نماهاي  ايجاد  چگونگي 
تصويربرداري از باران و برف و هرگونه جلوه تصويري ديگر را داشته باشد. شايد او 
مجبور شود با رفلكتور هاي بسيار عظيم و پروژكتورهاي پرتوان كه انرژي آن توسط 

ژنراتور برق تأمين مي شود صحنه را نورپردازي كند.
بسته به چگونگی نورپردازی می توان در نمود موضوعی، دخل و تصرف انجام داد. 
می توان در خصايص موضوع مبالغه كرد يا نكرد و به طور ضمنی نمود جنبه هايی 

را كه بالقوه موجود نيست، به وجود آورد.

واحد انتخاب تجهیزات و طراحی فنی نور
یادگیری 1

پودمان 3 : نورپردازی
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مواد و تجهیزات   

لوازم  انواع  مربوط،  كابل های  و  تغذيه  منابع  انواع  كامل،  ابزار  جعبه  كاغذ،  قلم، 
انواع  )با دمای رنگی مختلف(،  انواع پروژكتورها  و...(،  پايه  نور)گيره ها، سه  نصب 

بازتابنده ها.

دانش افزایی  

جهت نور
جهت نوري كه به موضوع مي تابد، بيشتر به نقطه ديد ما مربوط مي شود تا به جهت 
اشاره موضوع. اگر موضوع را در تمركز يك صحنه افقي ساعت فرض كنيم، نقطه 

ديد دوربين روي ساعت H6( 6( قرار مي گيرد.
اگر نور از ساعت H6(6( بتابد، سايه هاي موضوع مستقيماً پشت آن قرار مي گيرند 
و ديده نمي شوند. با اين حال از ديگر زواياي ديد قابل رؤيت اند. هر چقدر نور به 

در تكنيك های عملی اولين هدف كارگردان، تعيين اين نكته است كه كدام جنبۀ 
موضوع را می خواهد با قّوت و اهميت و كدام را بی اهميت نشان دهد. می توانيد 
موضوع را نسبت به محيط قياس كنيد يا آن را از محيط جدا سازيد. ممكن است 
بخواهيد توجه را به جالی موضوع و يا به تأللؤ، نرمی، ريزی، شفافيت، ظرافت، 
تقارن، شكل ناهموار، خطوط مرزی، جثه، وزن و ... جلب يا از آن منحرف كنيد. 

نور مهار شده ما را قادر می سازد تا از راه های زيركانه ای عمل كنيم.

نکـته

)مثل( ساعت 9)مثل( ساعت3

)مثل(ساعت12
 نور پشت

پهلوپهلو موضوع

موقعیت          جلویی        دوربین

 کاماًل
جلویی

 کاماًل
پشت

3 پشت
3/4 پشت4/

نور اصلی 

متقاطع
متقاطعنور اصلی 
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تخت تر مي شود.  ديد  نقطه  اين  از  موضوع  باشد،  نزديك تر  دوربين  محور عدسي 
برجسته نمايي و هم بافت سطح، به وسيله نوري كه از روبه رو مي تابد، از بين  مي رود. 
برجسته  و  كرده  جلوگيري  اضافي  سايه هاي  ايجاد  از  مي تواند  جلو  از  نورپردازي 
نمايي را كاهش دهد. اين امر ما را قادر مي سازد تا چين و چروك ها را پنهان و 
چهره ها را جوان تر نشان دهيم. همچنين ناهمواري هاي سطح ديواره  هاي دكور را 
حذف كنيم. بهتر است نوري كه در كنار عدسي دوربين قرار مي گيرد از جنس نرم 
باشد تا سايه اي تند ايجاد نكند. به محض اينكه نور از كنار محور عدسي به سويي 
حركت مي كند، جلوه موضوع به طرز فزاينده اي تغيير مي يابد. نور در آن سمتي از 

موضوع كه دورترين فاصله را از چراغ دارد، كاهش مي يابد.
اگر چراغ به گرد موضوع به سمت پهلو حركت كند، يعني در موقعيت ساعت 3 
يا 3H( 9 تا 9H( از نقطه ديد ما كه روي ساعت 6 )6H( هستيم، زاويه اي بسيار 
كوچك نسبت به سطح مقابل ما مي سازد. در اين حال برخطوط مرزي موضوعاتي 
كه از پهلو روشن شده اند، تأكيد مي شود. اين جلوه را در طبيعت زماني مي بينيم 
كه نور خورشيد غروب بر چين خوردگي هاي زمين سائيده مي شود. اگر نور را به 
موقعيت ساعت 1 يا 1H( 11 يا H 11( حركت دهيد، به شكلي كه چراغ مستقيماً 
به عدسي بتابد، شروع به روشن كردن حاشيه هاي جانبي موضوع و تأكيد بر خطوط 
3 است. اگر اين عوامل تأثيرگذار 

4 مرزي آن قسمت مي كند. در اين حالت نور پشت 
گوناگون را بشناسيد، متوجه مي شويد كه جلوه كامل بسياري از موضوع ها، بسته 
به اينكه با نور نرم روشن شوند يا نور سخت و يا بسته يه تغيير موقعيت منبع نور 
اصلي، به حد قابل توجهي تغيير مي يابد، زيرا در اين فرايند درخشش آشكار سطوح 
مختلف بسته به شكل دوبعدي، اندازه و زاويه شان تغيير مي يابد و اهميت نسبي 

آنها را كم يا زياد مي كند.
بررسي نور در اطراف ما در هر محل، زمان، آب و هوا و فصل هاي مختلف بهترين 
روش براي شناخت ويژگي هاي نور است. روش ديگر اين است كه ضمن تماشاي 
فيلم، نورپردازي آن  را در ذهن خود مرور كنيد، جاي پروژكتور ها را در صحنه از 
جهت سايه هاي ايجاد شده بيابيد و بدين طريق رازهاي طراحي نور و نورپردازي 

را كشف كنيد.

توازن نور رنگي با رنگ هاي صحنه
يكي از چالش هاي بزرگي كه طراح نور، با آن روبه روست، هنگامي است كه وي در 
نورپردازي صحنه، از نورهاي رنگي بهره مي گيرد. او بايد بداند كه اين نورهاي رنگي 
چه تأثيري بر رنگ هاي پيگمنتي يا شيميايي موجود در صحنه )رنگ هاي موجود 
در اشياء و عناصر صحنه، رنگ لباس و گريم بازيگران( خواهد گذاشت و در تصوير 
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نهايي چه رنگي از اين درهم آميزي رنگ ها، حاصل مي شود. براي تعيين اثر نورهاي 
رنگي بر رنگ هاي صحنه سه روش وجود دارد:

 روش اول
بر  را  رنگي  نور  اين  اثر  و  كنيد  تركيب  هم  با  ذهني  به صورت  را  رنگي  نورهاي 
به  نماييد. الزم  به صورت ذهني پيش بيني  رنگ هاي شيميايي موجود در صحنه 
نورهاي رنگي  با رنگ هاي اجسام، كاماًل فرق دارند.  نورهاي رنگي  ذكر است كه 
ـ  آبي RGB هستند و رنگ هاي شيمياي كه مادي هستند عبارت اند  قرمزـ سبز 
از: قرمزـ آبی ـ زرد RBY با تركيباتي كاماًل متفاوت با فراگيري كامل فيزيك نور 
و رنگ، فرد مي تواند به شكل تئوريك اثر نورهاي رنگي را بر رنگ هاي شيميايی 
گوناگوني وجود  اشباع  با درجات  رنگ ها هميشه  آنجا كه  از  اما  كند.  پيش بيني 

دارند،  انجام اين پيش بيني مشكل، ناكامل و فوق العاده پيچيده خواهد بود.
 روش دوم

رنگ هاي  بر  را  رنگي  نورهاي  تأثير گذاري  عملي،  تست  تصويربرداري،  از  پيش 
شيميايي در صحنه، برروي لباس، گريم چهره بازيگران و اشياء انجام دهيد و با 
اطالعات به دست آمده و پس از اصالح روش ها و شيوه هاي آزمايش خود اقدام به 

تصويربرداري كنيد.
 روش سوم

از جدول تأثير نورهاي رنگي مختلف بر رنگ هاي شيمياي )راه حل تجربه شده( 
استفاده كنيد. 

نورو سایه
يك تصوير به واسطه نور و سايه شكل مي گيرد. هر قدر منبع نور بهتر باشد، سايه 
ناشي از آن مشخص تر خواهد بود. محل قرارگيري منبع نور، زاويه و طول سايه را 
تعيين خواهد نمود. سايه ها نشانه هاي بعدي مربوط به موضوع را آشكار مي سازند، 
ابعاد موضوع است. سايه ها روشي مؤثر در ايجاد  يعني عاملي براي آشكار كردن 
تفكيك بين سطوح مختلف تصوير محسوب مي شوند. سايه ها ممكن است زشت 

باشند.
و  تصويربرداران  نورپردازان،  دغدغه هاي  مهم ترين  از  يكي  سايه  ايجاد  فرايند 
نامطلوب  و  ناخواسته  سايه هاي  براي حذف  تالش  و همچنين  است  فيلم برداران 
بايد دقت داشت كه اگر نورپردازي به شكلي كامل،  از ديگر دغدغه ها است.  نيز 
بدون سايه و تخت باشد؛ عوارضي نظير كاهش وضوح تصوير، كاهش عمق تصوير، 

از دست رفتن بافت اشياء و در نهايت بي روح شدن تصوير را ايجاد خواهد كرد.
نبايد از سايه ها اجتناب نمود. بلكه بايستي آنها را كنترل كرد. يك راه براي كنترل 

سايه ها، نرم كردن نور با استفاده از ديفيوزرها )نرم كننده ها( است.
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دیفیوزر چیست؟
وقتي از يك منبع نقطه اي بر يك شيء سه بعدي مي تابد، سايه ها ايجاد مي شوند، 
سايه ها مناطقي هستند كه نور بدان جا نمي تابد. در طبيعت، خورشيد در يك روز 
بدون ابر مثال خوبي از يك منبع نقطه اي است و در نتيجه سايه هاي غليظي ايجاد 
مي كند. اين مباني پايه اي به اغلب تجهيزات نورپردازي مورد استفاده در توليدات 
فيلم و ويدئو قابل تعميم است، يعني هر چقدر تجهيزات نورپردازي، شامل منابع 
نور، نقطه اي )Spot( باشند، سايه هاي غليظ ايجاد مي كنند. در بيشتر پروژكتورها 
نقطه اي متمركز  به صورت يك منبع  را  نور المپ  رفلكتورهايي موجود است كه 
مي سازد. از اين رو پرتوهاي نور حاصل از اين پروژكتورها، به شدت جهت دار خواهد 
بود. كاربرد اين پروژكتورها، بدون استفاده از ديفيوزر مي تواند عوارضي به شرح زير 

به همراه داشته باشد.
الف( محدوده اي كه توسط پرتوهاي نور حاصل از اين پروژكتورها روشن مي شود، 

ممكن است شدت يكنواختي نداشته باشد.
ب( حاشيه هاي اين محدوده نور مي تواند، بسيار خشن و واضح باشد.

كه  باشد؛  غليظ  و  واضح  آنقدر  است  ممكن  پروژكتورها،  اين  از  حاصل  سايه  ج( 
غيرقابل اغماض به نظر آيد.

د( نور تيز حاصل از اين پروژكتورها بافت اشياء را بيشتر به شكل نامطلوبي اغراق 
شده جلوه خواهد داد كه معروف ترين مثال در اين مورد تأكيد و تشديد چين و 

چروك صورت بازيگر است.
ديفيوزرها ابزاري هستند كه در مقابل مسير پرتوهاي نور پروژكتور قرار داده  مي شوند 
و با متفرق كردن پرتوهاي نور، به آنها اجازه مي دهند كه به شكل مؤثرتري حول 
اشيای سه بعدي قرار بگيرند يا بچرخند و مناطقي از صحنه كه قباًل بدون نور مانده، 
نرم تر شده يا در برخي موارد كاماًل از  سايه روشن شود و در نتيجه سايه ها غالباً 
بين  مي روند. معموالً هر قدر پهناي پرتوهاي ساطع شده از منبع نور )به واسطه وجود 
ديفيوزر( بيشتر باشد، سايه ها نرم تر خواهند بود. وقتي پرتو هاي نور، متفرق مي شوند 

كاهش شدت منبع نور و در غالب اوقات تغيير در دماي رنگ نور نيز رخ مي دهد.

انواع دیفیوزرها
ديفيوزرها را مي توان در دو دسته كلي تقسيم كرد: ديفيوزرهای مصنوعي و طبيعي. 
در مورد ديفيوزرهاي مصنوعي بايد گفت كه هر ماده اي كه پرتوهاي نور به هنگام 
عبور از درون آن متفرق مي شوند، مي تواند ديفيوزر محسوب شود. پرده هاي نازك، 
كاغذ  كاغذي،  دستمال  كاغذ،  آكرليك،  پالستيك  مختلف،  پارچه هاي  توري ها، 
كالك اسپان گالس همه مثال هايی از ديفيوزرهاي مصنوعي هستند، كه هر كدام 
در جايي مورد استفاده قرار مي گيرند )بسته به ساختمان و ميزان مقاومت آنها در 
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برابر گرما( و جلوه خاصي را به دنبال خواهد داشت. همه  اين مواد بر كيفيت منابع 
نور اثر مي گذارند. از جمله مثال های ديفيوزر طبيعي، بخار آب است. در يك روز 
كاماًل ابري، بخار آب موجود در پوشش ابري آسمان، كيفيت كاماًل جهت دار نور 
خورشيد را تغيير مي دهد و اين كار از طريق متفرق كردن و منحرف كردن پرتوهاي 
نور خورشيد انجام مي شود. نوري كه بدين ترتيب حاصل مي شود گويي از تمامي 
آسمان ساطع شده است و كاماًل نرم و ديفيوز خواهد بود. در چنين حالتي سايه ها 
ضعيف و غيرقابل تشخيص خواهند بود و كنتراست عمومي تصوير و صحنه كم 
خواهد بود. به هر حال همه ديفيوزرها عملكرد يكساني ندارند. برخي از آنها برروي 
پروژكتورهاي بدون لنز بهتر عمل مي كنند و برخي برروي پروژكتورهاي لنزدار. 
برخي از آنها مي توانند پرتوهاي نور را نرم كنند، بدون آنكه لبه هاي محدوده نور 
نرم مي كند. مهم آن است كه مواد  را  نور  ببرند و برخي كل محدوده  بين  از  را 

ديفيوزكننده را مورد آزمايش قرار دهيد و با ويژگي هاي آنها آشنا شويد.

محل قرارگیري دیفیوزرها
هر قدر ماده ديفيوزكننده دورتر از منبع نور قرار گيرد، اثر بيشتري بر نور خواهد 
منبع  نور  پرتوهاي  مي گيرد،  فاصله  نور  منبع  از  ديفيوزكننده،  وقتي  گذاشت. 
قبل از رسيدن به آن بيشتر متفرق مي شوند و در نتيجه سطح بيشتري از ماده 
بيشتر  ماده ديفيوزكننده  قدر سطح  نتيجه هر  در  و  را مي پوشانند  ديفيوزكننده 
باشد، اثر بيشتري حاصل مي شود چون در اين حالت خود ماده ديفيوزكننده در 
حكم منبع نور عمل مي كند. در نتيجه هر قدر اندازه  اين منبع نور بزرگ تر باشد 

نور حاصله نرم تر خواهد بود.
اندازه قاب فيلتر )قابي است  ماده ديفيوزكننده مانند اسپان گالس را مي توان به 
را در خود جاي داده و مقابل  اسپان  و  فيلتر  اندازه هر پروژكتور كه  با  متناسب 
پروژكتور نصب مي شود( بريد و مستقيماً در برابر نور قرارداد و يا آن  را به وسيله 
گيره به شيدر يا Barn doors وصل نمود. توصيه مي شود از ديفيوزر درون قاب 
فيلتر استفاده شود، مگر اينكه جلوه نرم تري بخواهيد كه در اين حالت بايستي از 

قطعه بزرگي از ديفيوزر در خارج از پروژكتورها استفاده نمود.
بسياری از دستياران نور، براي اجتناب از بريدن ديفيوزرها آنها را با گيره به شيدرها 
وصل مي كنند. البته كار نادرستي است، زيرا در اين حال كنترل هايي كه به وسيله 
شيدرها مي توان بر محدوده نور صورت بگيرد از كف مي رود و در نتيجه مجبور 
خواهيد بود كه از پرچم ها )flay( براي جهت دادن و كنترل محدوده نور استفاده 

كنيد.
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براي پروژكتورهاي بدون لنز و حفاظ بهتر است كه ديفيوزها را دور از آنها استفاده 
كرد. اين پانل ها مي توانند منابع متعدد نور را به صورت يك منبع نور واحد و نرم و 
داراي روشنايي كم كنتراست در آورند. اين پانل ها مي توانند در باالي صحنه هاي 
خارجي و داخلي نصب شوند تا يك حجم نوري نرم )مانند روزهاي ابري( ايجاد 
كند و همچنين اين پانل ها در موقعيت هاي مختلف براي نرم كردن نور خورشيد 

نيز كاربرد دارند.

طراحي نور در لوکیشن خارج از استودیو
هميشه  اين فرصت وجود ندارد كه مدير تصويربرداري يا نورپرداز بتواند از قبل، 
لوكيشن را بازبيني كند. برنامه هاي خبري و گزارشي يا برخي از مستند ها از اين 
نوع هستند. در اين موارد بايد بعد از حضور در لوكيشن و بررسي آن، خيلي سريع 
برق  يا  باتري  به وسيله  را  آنها  و  كرد  را مشخص  نور  پايه هاي  استقرار  محل هاي 
شهري روشن كرد. دقت كنيد كه چراغ ها در تيررس لنز دوربين نباشد و بدون 

اينكه سايه هاي زشت ايجاد كند نوري قابل قبول به صحنه بدهد.
در كارهاي خبري و گزارشي مهم  نيست كه تصوير از اكسپوز قابل قبولي برخوردار 
بهتر  هستيد،  نوري  طرح  سريع  اجراي  به  مجبور  مستند  موقعيت  در  اگر  باشد، 
آنها  كنترل  و  محيطي  نورهاي  كمك  با  و  صحنه  واقعيت  از  وام گرفتن  با  است 
از چند چراغ محدود  استفاده  با  نهايت  در  و  پرچم  پايه  و  رفلكتور  ديفيوزرها،  با 
نورپردازی را انجام دهيد. اين طرح نوري با وفاداري به وجوه مستند صحنه، شما 
داستاني  كارهاي  در  فيلم كمك خواهد كرد.  پيام  انتقال  به هدف  در رسيدن  را 
عمدتاً بازبيني لوكيشن از قبل انجام مي شود و اين امكان را به تمام عوامل صحنه، 
به خصوص كارگردان، تصويربردار، نورپرداز، صدابردار و طرح صحنه مي دهد كه 
با آمادگي كامل و طرح هاي دقيق از قبل تعيين شده كار را شروع كنند. دغدغه 
از  جاهايي  چه  در  را  چراغ ها  كه  است  اين   نورپرداز  يا  تصويربرداري  مدير  مهم 
صحنه مخفي كند، باري كوداها را كجا نصب كند، محل استقرار جعبه تقسيم برق 
تابلو به چراغ ها و شيوه كابل كشي چگونه خواهد  از  انتقال برق  كجاست و نحوه 
بود. صدابردار نيز با توجه به جاي چراغ ها مي تواند حركات بوم صدا در صحنه و 
با  و مشورت  نياز  در صورت  كند. طراح صحنه هم  كنترل  را  احتمالي  سايه هاي 
نور پرداز مي تواند چند چراغ دكوري مثل آباژور، چراغ ديواري، لوستر يا المپ نئون 
را در بعضي جاها در صحنه نصب كند و در نهايت گروه برق كار و نور هم محل هاي 

عبور كابل و مخفي كردن آن را خواهند يافت.
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شیوه تدریس  

توازن نور رنگي با رنگ هاي صحنه 
و  شده  انجام  عملي  تست  جدول،  طبق  فرايند،  اين  با  هنرجويان  آشنايي  براي 
تصويربرداري شود. با استفاده از چارت رنگي پيگمنتي و فيلترهاي رنگي ژالتيني 

و تأثير نورهاي رنگي در چارت اين تست را انجام دهيد.

طراحي نور
در فعاليت طراحي و اجراي نور ميزانس ساده در كالس، بهتراست اين تمرين را با 
چندين طرح نوري تصويربرداري كنيد و هنرجويان را در چند گروه تقسيم كرده 
و اين تمرين را اجرا كنند. بعد از تصويربرداري و نمايش آن در كالس، تمرين هاي 

نوري را با يكديگر مقايسه كنند و نقاط قوت و ضعف هر كدام را بررسي نمايند.

نکات ایمنی و بهداشت   

رعايت نكات ايمني مربوط به استفاده از جريان برق، ارتفاع، آتش سوزی با استفاده 
از سيم كشی مناسب، استفاده از نردبان مناسب، دستكش كار، كفش مناسب

شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي  

فعاليت هاي كالسي و كارگاهي، مشاهده عملكرد، آزمون عملكردي
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 ارزشیابی شایستگی انتخاب تجهیزات و طراحي فني نور

شرح کار:
باز بينی طرح دكور در استوديو يا لوكيشن خارج از استوديو براساس متن، بررسی فنی محل نورپردازی، طراحی پالن 
نور، تهيه تجهيزات براي لوكيشن خارج از استوديو، بررسي تجهيزات نور داخل استوديو، بررسی منابع انرژی برق و 

باتری در لوكيشن خارج از استوديو

استاندارد عملکرد: 
انتخاب تجهيزات و تهيه نقشه نورپردازی و استفاده از آن در يك برنامه كوتاه تلويزيونی براساس طرح برنامه

شاخص ها:
انتخاب تجهيزات نوری استاندارد باتوجه به ويژگی های موجود در طرح و تصوير مورد نظر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

زمان : 30 ساعت
مکان: كارگاه تصويربرداری

ابزار و تجهیزات:  
قلم، كاغذ، جعبه ابزار كامل، انواع منابع تغذيه و كابل های مربوط، انواع لوازم نصب نور )گيره ها، سه پايه و...(، انواع 

پروژكتورها )با دمای رنگی مختلف(، انواع بازتابنده ها

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

بازبينی طرح دكور در استوديو يا لوكيشن خارج از استوديو بر اساس 1
1متن

2بررسی فنی محل نورپردازی2

2طراحی پالن نور3

2تهيه تجهيزات براي لوكيشن خارج از استوديو4

2بررسي تجهيزات نور داخل استوديو5

2بررسی منابع انرژی برق و باتری در لوكيشن خارج از استوديو6

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: مسئوليت پذيري )N72(، رعايت نكات ايمني مربوط به استفاده از جريان 
برق، ارتفاع، آتش سوزی با استفاده از سيم كشی مناسب، استفاده از نردبان مناسب، 
دستكش كار، كفش مناسب، عدم تخريب محيط زيست طبيعي و انساني در هنگام 

استفاده از تجهيزات، روحيۀ كار جمعی

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: اجراي نور صحنه واحد یادگیری 2ـ پودمان 3

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

پالن 3اجراي نور صحنهجلسه 1 براساس  نورپردازي  براي  كابل كشي  چگونگي 
31نور

31آشنايي با نورپردازي كالسيك3اجراي نور صحنهجلسه 2

4ـانجام نورپردازي كالسيك )عملي(3اجراي نور صحنهجلسه 3

4ـنورپردازي چهره ساكن )عملي(3اجراي نور صحنهجلسه 4

4ـنورپردازي گروهي )عملي(3اجراي نور صحنهجلسه 5

4ـنورپردازي در حركت )عملي(3اجراي نور صحنهجلسه 6

4ـاجراي نور در دكور استوديويي )عملي(3اجراي نور صحنهجلسه 7

2ـارزشيابي، اجراي نور در استوديو براساس پالن نور3اجراي نور صحنهجلسه 8
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مقدمه   

کابل کشي
اطالعات  سكانس،  يك  تصويربرداري  براي  نوري  لوازم  و  نيازها  ارزيابي  هنگام 
مختصري درباره كابل ها و ظرفيت آنها براي برق كارها يا كارگردان فني گروه نور 

بسيار الزامي است.

مواد و تجهیزات   

قلم، كاغذ، جعبه ابزار كامل، انواع منابع تغذيه و كابل های مربوط، تابلوي برق، انواع 
لوازم نصب نور )گيره ها ، سه پايه و...( انواع پروژكتورها )با دمای رنگی مختلف(، 

انواع بازتابنده، انواع فيلتر.

دانش افزایی   

افزايش  كابل ها  ظرفيت  يا  و  باشد  زياد  برق  انرژي  منبع  از  چراغ ها  فاصله  اگر 
يابد،ولتاژ موجود در سر چراغ ها به ناچار افت خواهد داشت. با افت ولتاژ، شدت 
نور و دماي رنگ )كلوين( نيز افت پيدا مي كند. از اين رو طول كابل ها بايد در حد 
افت  تا  باشند  باشد و همچنين خود كابل ها هم داراي قطر مناسب  امكان كوتاه 
برق به حداقل برسد. هنگام كار در مكان هاي واقعي، ممكن است ولتاژ در خالل 

واحد اجرای نور صحنه
یادگیری 2

پودمان 3 : نورپردازی
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مدتي كه بيشترين بار برق مصرف مي شود، افت كند، يعني موقعي كه همسايه ها 
وسايل برقي پرمصرف را هم زمان روشن كنند، كابل ها تا حدي مي توانند بار اضافه 
از  بيش  كه  كابل هايی  دمای  كنند.  تحمل  كوتاهي  مدت  براي  را  خود  بركشش 
كشش عادی خود بار حمل می كنند زياد شده و احتمال آتش گرفتن آن وجود 
شود.  خنك  لزوم  حد  در  بايد  )آتش سوزی(  فاجعه  اين  از  جلوگيری  برای  دارد. 
كار  اين  گرفت،  به كار  است  پيچيده شده  قرقره  دور  حالي  كه  در  نبايد  را  كابل 
سبب مي شود، القا، گرماي بيش از حد به وجود آيد و ظرفيت كابل تا حدود نيمي 
كاهش يابد. استفاده از تابلوي برق سه فاز در كابل كشي و نورپردازي لوكيشن هاي 
خارجي بسيار ضروريست. كابل سه فاز اصلي از منبع اصلي انرژي مثل كنتور يا 
تير برق يا مولد سيار توليد برق به وسيله جك به تابلو منتقل مي شود. كابل سه 
فاز بسيار قطور بوده و داراي ظرفيت بااليي است. تابلو مجهز به دسته اصلي روشن 
نام شاتل است و براي هر فاز برق، يك فيوز جداگانه در آن  يا خاموش كردن به  

طراحي شده است.
هر فاز داراي تعدادي پريز است كه براي انتقال برق از تابلو به چراغ ها از آنها استفاده 
فاز تقسيم كرد كه مشكالت  بين سه  را  انرژي مصرفي  بايد  مي شود، هنگام كار 
احتمالي گرفته شود. استفاده از لوازم ايمني به خصوص دستكش مخصوص، براي 

برق كار الزامي است.

سبک های نورپردازی
بسته به داستان فيلم و سليقۀ مدير تصويربرداری، سبك های نورپردازی متعددی 
وجود دارد ولی در شكل كالسيك، سه سبك اصلی در نورپردازی می توان تعريف 

كرد:
1   سبک نورپردازی مایه روشن1

در اين روش صحنۀ مورد نظر به شدت روشن شده و از نورهای زيادی در صحنه بهره 
گرفته می شود. در اين سبك كه به آن حمام نوری نيز می گويند، نور چراغ ها پراكنده، 
نرم و بدون سايه هستند. حالت طبيعی و شفافيت نقاط روشن در اين روش نورپردازی 
بسيار قابل توجه است. به همين دليل هماهنگی نورپرداز با دكوراتور و طراح صحنه و 
لباس از اهميت خاصی برخوردار است. در فيلم های شاد، كودكانه و كمدی از اين سبك 
نورپردازی بيشتر استفاده می شود. البته بايد دقت داشت برای عدم توهم در روشن  بودن 
بيش از حد تصوير يا اوراكسپوز شدن آن، می توان از وسايلی با رنگ های تيره در صحنه 
يا در لباس بازيگران بهره جست. نورپردازی مايه روشن كه با نواحی تيره مشخص و 

كوچك تری تحقق يابد، درخشش و حيات، شادی و لطافت را القا می كند. 

High Key ـ1
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2   سبک مایه تیره1 
در اين سبك برخالف سبك مايه روشن، بيشتر از نورهای لكه ای و اسپات بهره 
گرفته می شود و برای ايجاد فضاهای خيالی، دلهره آور و مرموز و پر از ترس استفاده 
می گردد. كنتراست و اختالف سايه روشن در اين سبك زياد است و سايه ها كاربرد 

ويژه ای در نورپردازی دارند.
 

3   سبک سایه  روشن2 
نورپردازی عادی و معمولی كه سايه  روشن های بدون اغراق در كنار يكديگر، فضای 
غالب نوری صحنه را خلق می كند. فيلم های واقع گرايانه با بهره جويی از نورپردازی 

طبيعی در اين سبك نورپردازی می شوند. 

Broad Lighting ـGraduated Tonality                           3 ـLow Key                              2 ـ1

کار کالسی هنری  نقاط  نورپردازی،  متفاوت  سبك های  در  مختلف  فيلم  چند  ديدن  با 
بپردازيد. گفت وگو  و  بحث  به  در كالس  و  كنيد  بررسی  را  هركدام 

نورپردازی کالسیک چهره ثابت
1  نورپردازی پهن3

در اين روش منبع نور اصلی طوری قرار می گيرد تا گونۀ نزديك به دوربين روشن 
شود و گونه ای كه از دوربين دورتر است نسبتاً در تاريكی واقع شود. ارتفاع اين نور 
حدود 60 تا 100 سانتی متر باالی خط نگاه است و حدود 70% صورت را روشن 
می كند. به مثلث زير چشم راست، خوب توجه كنيد )تصوير1(. دقت كنيد اين نور 
كه نور اصلی يا كی اليت است، نقطه ای نباشد. در مرحله بعدی نورهای مكمل يا 
فيل اليت را، هم ارتفاع خط نگاه )تصوير2( و سپس نور پس زمينه و بك اليت را 

اضافه كنيد.

تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
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2   نورپردازی باریک1
در اين روش منبع نور،گونۀ دورتر از دوربين را روشن كرده و گونه ای كه به دوربين 
نزديك است، نسبتاً در تاريكی قرار دارد و حدود 30% آن روشن است )تصوير 5( 
به مثلث نور روی گونه سمت چپ كه در ناحيه تيره تشكيل شده است دقت كنيد. 

نورهای مكمل، پس زمينه و پشت سر هم در تصاوير بعدی اضافه شده است.

Butterfly Lighting ـNarrow Lighting                      2 ـ1

تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8

در ارزيابی شما بين تصوير 4 و 8 كدام يك جوان تر است؟

3   نور پروانه ای2
در اين روش منبع نور اصلی در مقابل صورت قرار می گيرد 
و بيشتر برای بانوان كاربرد دارد. در اين حالت نوری تخت، 

صورت را روشن می كند. 
آيا اين روش نورپردازی را می پسنديد؟

با هنرجويان خود به فعالیت کارگاهی از 4 پروژكتور روش های نورپردازی فوق را  با استفاده 
دقت تمرين و اجرا كنيد؛ سپس از آن تصويربرداری يا عكاسی كنيد و در مورد 

آن تصاوير در كالس به بحث و گفت وگو بپردازيد.
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 نورپردازی در حركت     

اگر موضوع ساكن باشد، قاعدتاً بايد جزئيات چهره را به دقت بررسي كرد؛ تصميم 
را كم اهميت جلوه  تأكيد كرد و كدام جنبه ها  به كدام جنبه هاي موضوع  گرفت 
داد. با اندك تغييري در جاي نور يا ارتفاع آن مي توان جلوۀ نور چهره را متفاوت 
 كرد و عيوب احتمالي را از بين برد. حال اگر بخواهيم موضوعي در حال حركت 
را نورپردازي كنيم، چه اتفاقي مي افتد؟ در تلويزيون و سينما، آرايش نور بايد به 
نحوي باشد كه علي رغم حركت موضوع و دوربين، جلوۀ صحنه تداوم داشته باشد. 
بيننده نبايد تغييري در نمود خصايص موضوع احساس كند؛ مانند شكل، اندازه، 

سن و سال، جذابيت و نيز زمان و شرايط محيط.
مثاًل به نحوي كه با قطع از نماي يك دوربين به دوربين ديگر، يكي در روز جلوه 
باشد و ديگري در  از شادي داشته  نما، حالتي  يا يك  كند و ديگري در شب؛ و 
چه  بيننده  اينكه  جمله  از  دارد؛  بستگي  عامل  چند  به  پيچيدگي  اين  مصيبت! 
چيزي را نگاه مي كند و عيوب را تا چه حدي مي بيند و به دليل درگير شدن ذهن 
با موضوع از كنار برخي اشكاالت به راحتي بگذرد. همچنين برجسته نمايي چهره در 
حركت در نماهاي باز تمام قد و از فاصله اي دورتر كمتر مورد توجه قرار مي گيرد، 
اما در نماي متوسط و بسته تر اين امر اهميت بيشتري مي يابد. اگر حركت سوژه در 
نما تند باشد، برجسته نمايي ضعيف چهره در نورپردازي ممكن است ناديده گرفته 
شود. اما با آرام شدن سوژه مي توان با به كارگيري اصول نورپردازي ساكن، جلوه 

بهتري خلق كرد.

شیوۀ نورپردازي در حركت    

براي نورپردازي موضوعات متحرك، شيوه  هاي متعددي وجود دارد، ولي تمام اين 
روش ها  از اصل مثلث نور )نور اصلي، پُركننده، پشت( پيروي مي كنند. ذكر اين اين 
نكته ضروري است كه در بعضي موارد مي توان با روش هاي سليقه اي و شخصي، در 
موضوعات خاص، مكان هاي خاص و البته با رعايت اصل نورپردازي، جلوه هاي ويژه اي 

خلق كرد. 
بهتر است براي كسب جلوۀ مطلوب، هر نما را به طور جداگانه نورپردازی كرد. اين 
اينكه زواياي دوربين  امر در سينما يك اصل است و در تلويزيون نيز مشروط به 
محدود باشد و دقيق طراحي شده باشد، امكان پذير است. حتي در برداشت هاي كاماًل 
طوالنی و متداوم نيز نورپردازي مطلوبي كه بتواند به خوبي حركت موضوع و زواياي 
مختلف دوربين را تغذيه كند، امكان پذير است. در صورتي كه حركات، تنوع زيادی 
داشته باشند، ممكن است كاستي هايي را بپذيريد و بخشي را با كيفيتي باالتر و بخشي 
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را در حد مطلوب نورپردازي كنيد. 
نورپردازي به روش های زير انجام می شود:

1   نورپردازي سراسري با روش مثلث نور براي نواحي كوچك )تصوير1( يا به صورت 
تفكيك شده براي نواحي گسترده )تصوير2( اين اولين روش به اصطالح نورپردازي 
عمومي است. در اين روش اگر دوربين ها از نماهاي ضربدري اجتناب  كنند، با كمي 
شانس ممكن است به نتايج خوبي دست يافت. اين نوع نورپردازي تابع محدوديت هاي 

صحنه مثل ساختمان دكور يا بازوي ميكروفون است.
2   نورپردازي ناحيه اي با دو نور اصلي، نور پشت و نور پركننده: اين نورپردازی روش 
بهتری است كه موقعيت را به دو بخش، كه يك يا دو نور پشت دارند، تقسيم می كند. 

)تصوير3(

تصویر 3تصویر 2تصویر 1

3   نورپردازي با نور نرم جلو همراه با نور پشت سه چهارم )تصوير4( در اين روش 
با تدارك يك زمينۀ نور سراسري قدرتمند و يا با اتكاي نورپردازي كل صحنه بر نور 
تخت مي توان از تاريك ماندن صحنه جلوگيري كرد. گرچه در اين روش موضوع 

غالباً به  وضوح ديده مي شود، اما نتيجه تخت و يكدست است. 
4   نورپردازي با نورهاي اصلي جانبي: نورهايي كه در امتداد اضالع دكور مي تابد و 
نور اصلي، نورپشت را نيز فراهم  مي سازد، همراه با نور نرم پُركننده از جلو )تصوير5( 
اين روشي است پيچيده تر كه زواياي طراحی   شده دقيقي را براي نور نرم جلوی 
دكور فراهم می سازد و در نهايت نور با كيفيت عالي به  دست مي  آيد. در امتداد 
موقعيت هاي  از  اقتضاي هر يك  به  لكه اي  نيز چراغ هاي  ديواره هاي جانبي دكور 
بيشتر محل های دوربين  لكه اي در  اين چراغ هاي  با دقت مستقر مي شوند.  بازي 
زواياي مناسبي به عنوان نور اصلي و نور پشت دارند و براي دوربين هاي مستقرشده 
در جوانب نور به شمار مي روند و براي دوربين هاي جلو كه تصاوير نيمرخ مي گيرند، 

نور جانبي مناسبي به حساب مي آيند.
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تصویر 5تصویر 4

5   موقعيت هاي متمركزي كه با روش مثلث نور و به طور مجزا نورپردازي شده اند 
موضوع  هر  روش هاست.  ممتازترين  و  پيشرفته ترين  اين  روش  )تصاوير6     و 7   ( 
حتي االمكان به طور مفرد با نور اصلي، پركننده و نور پشت مخصوص خود روشن 
مي شود. اين طراحي ظريف نور كه با پراكنده بودن مواضع و محدود بودن حركات 
ارائه  فوق العاده اي  نور  پرداخت  مي شود،  انجام  بيشتري  سهولت  با  بازيگران  سر 

مي دهد.

تصویر 7تصویر 6

6   مي توان موضوع را با چراغ هاي خاص 
آن دنبال كرد )Follow( مثاًل با نور لكه اي 
دنبال كننده )تصوير 8( در اين روش صحنه 
به اندازۀ نياز روشن می گردد و سوژۀ اصلي 
به وسيلۀ نور لكه اي دنبال شده و برجسته 
مي شود. اين روش براي برخي از موقعيت ها 

كاربرد دارد.
تصویر 8
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تمرین هایي براي نورپردازي در حرکت

در تصاوير زير نمونه های ديگري از نورپردازي در حركت ترسيم شده است كه 
هنرجويان مي بايست آنها را اجرا نموده و نور سوژه را در موقعيت هاي مختلف 

صحنه بررسي كنند.

روش هاي فوق را به دقت اجرا نمایيد و در موقعيت هاي مختلف دوربين در فعالیت کارگاهی
صحنه، نور سوژه را بررسي كنيد. كدام روش بهتر است؟ معایب و محاسن 
به بحث و گفت و گو  با یکدیگر  را بررسي كنيد و در مورد آن  هر روش 

بپردازید.

فعالیت کارگاهی
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آنچه در نورپردازی بسيار اهميت دارد، اين است 
كه موضوع در روشنايی ها و تاريكی ها در موقعيت 
مناسب نور قرار بگيرد و بيننده را با خود همراه 
تكنيك  و  اصول  از  نورپردازی  گرچه  سازد. 
كالسيك بهره  می برد ولی هميشه سليقه و ذوق 

نورپرداز، تكميل كننده آن خواهد  بود.

مباحث نورپردازی هيچ وقت تمامی ندارد. برای نور هر صحنه ای به دقت انديشه 
كنيد. نورها و سايه ها را در ذهن خود مجّسم كنيد و سپس جای چراغ ها را معين 
نماييد. شايد با تغييری كوچك در زاويه، شدت، ارتفاع و كيفيت نور بتوان نتيجه 

بهتری گرفت. بنابراين فقط هنرجويان را وادار به تمرين كنيد.

چهار مقوله در نورپردازی   

خلق فضاهاي نوري براي پيشبرد داستان، ايجاد منطق نوري براساس واقعيت و 
لوكيشن، تداوم1 )راكورد( نوري براي ايجاد يك دستي در نورپردازي و نسبت هاي 
نوري براي ايجاد حالت هاي سايه روشن )كنتراستي( از جمله اهداف مهم نورپرداز 

در سينما و تلويزيون است.
1   فضای نوری 

فضای نوری رسيدن به طرحی از نورپردازی است كه داستان در بستر آن تعريف 
می شود، مثل فضای نوری در فيلمی جنايی پليسی، فيلمی عاشقانه و درام.

2  منطق نوری
 گاهی الزم است براساس شرايط نور محيطی يا در لوكيشن، نورپردازی براساس 
واقعيت نور صحنه صورت گيرد؛ مثال: در يك اتاق با دو پنجره بزرگ و يك لوستر، 
جای منابع نور در صحنه مشخص است. نوری كه از پنجره وارد می شود و نوری 
كه به وسيله لوستر صحنه را روشن كرده  است. بقيه نورها براساس اين دو منبع نور 

در صحنه تعريف می شوند.
3  تداوم نوری

بايد دقت داشت كه در يك سكانس كه از پالن های متعددی در اندازه های متفاوت 
تشكيل شده است، نوع نورپردازی پالن باز و بسته تغييری نكند؛ مثاًل اگر در پالن 

                   record ـ1
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باشد.  تاريك  بسته هم همان طرف  نمای  در  است  تاريك  راست سوژه  باز طرف 
همچنين سايه روشن های صحنه نيز در پالن های متفاوت، نبايد تغييرات محسوسی 

داشته باشد.
طراح نور يا نورپرداز بايد جای چراغ ها را به خاطر بسپارد تا با توجه به جابه جايی 
دوربين، تداوم نور صحنه به هم نريزد. بيننده همواره بايد احساس كند كه در تمام 

سكانس يك روش نوری حاكم است.
4   نسبت نوری1 

نور،  نسبت  است.  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  نورپردازی  در  به سايه  نور  نسبت   
شدت اختالف روشنايی در طرفين چهره است، اينكه نور اصلی چند برابر نور مكمل 
شدت داشته باشد. كم يا زياد بودن نسبت نورها در صحنه، كنتراست نور صحنه را 
كنترل می كند. برای مثال نسبت نور 3 به 1 به اين معنی است كه شدت نور اصلی 

در برابر شدت نورمكمل است.

شیوه تدریس   

فعالیت
نوری، کارگاهی 1 فضای  مقوله های  هنرجويان  شود.  داده  نمايش  در كالس  فيلم  چند 

بررسی كنند. را  نوری  تداوم  و  نوری  منطق 

فعالیت
نسبت های مختلف نوری را روی يك چهره ثابت نورپردازی كنند.کارگاهی 2

نکات ایمنی و بهداشت   

رعايت نكات ايمني مربوط به استفاده از جريان برق، ارتفاع، آتش سوزی با استفاده 
از سيم كشی مناسب، استفاده از نردبان  مناسب، دستكش كار، كفش مناسب، دقت 

در به كارگيري تجهيزات نورپردازي.

شیوه  ارزشیابی  اهداف توانمندسازي   

مشاهده عملكرد، آزمون عملكردي

 lighting ratio ـ1 
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 ارزشیابی شایستگی اجراي نور صحنه

شرح کار:
نصب چراغ ها، كابل كشی در لوكيشن خارج از استوديو، نصب فيلترها و بازتابنده ها، نورپردازي، نورپردازي در استوديو، 

نورپردازی در لوكيشن خارج از استوديو، آماده سازی نهايی نور جهت تصويربرداری و كنترل تصوير

استاندارد عملکرد: 
اجراي نور يك برنامه كوتاه تلويزيونی براساس نقشه نورپردازي  

شاخص ها:
1  تطابق جهت نورها با طرح داستانی و تصويری و موقعيت قرارگيری دوربين

2  عدم وجود سايه های مزاحم و سايه های چندگانه

به  توجه  با   )under ـ Exposure( اندازه  از  كمتر  و   )over ـ Exposure( اندازه  از  بيش  نوردهی  وجود  عدم    3

دوربين نورسنجی  و  نورپردازی 
4  تطابق دمای رنگی حاكم بر محيط با طرح داستانی و فضای تصويربرداری

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 30 ساعت            مکان: كارگاه نورپردازی

ابزار و تجهیزات:  
قلم، كاغذ، جعبه ابزار كامل، انواع منابع تغذيه و كابل های مربوط، تابلوي برق، انواع لوازم نصب نور )گيره ها، سه پايه 

و...( انواع پروژكتورها )با دمای رنگی مختلف(، انواع بازتابنده، انواع فيلتر

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
2نصب چراغ ها، كابل كشی در لوكيشن خارج از استوديو1
1نصب فيلترها و بازتابنده ها2
2نورپردازي3
2نورپردازي در استوديو4
2نورپردازی در لوكيشن خارج از استوديو5
2آماده سازی نهايی نور جهت تصويربرداری و كنترل تصوير6

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: مديريت مواد و تجهيزات)N66(، رعايت نكات ايمني مربوط به استفاده 
استفاده  مناسب،  سيم كشی  از  استفاده  با  آتش سوزی  ارتفاع،  برق،  جريان  از 
از نردبان  مناسب، دستكش كار، كفش مناسب، دقت در به كارگيري تجهيزات 
به كارگيري  هنگام  در  استوديو  از  خارج  محيط  تخريب  عدم  نورپردازي، 
تجهيزات، عدم آلوده كردن محيط زيست با مواد مصرفی همچون المپ ها، فيلتر 

هوا و ... روحيه كار جمعی
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*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


