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  رابعالالمحاضرة  111تصوير وطبيعة    ي 

 : Exposure التعرض لمضوء
مصطمح يقصد بو فترة و كمية الضوء الداخل لحساس ا لكاميرا ففي الصورة المعتمة يكون التعريض 

 والصورة الصحيحة يجب أن يكون توزيع الضوء و كثير التعرضقميل بينما في الصورة الفاتحة يكون 
 . الظل فييا بالتساوي

 
 
 

 توجد ثالث أمور تتحكم بالتعريض ىي:
 Apertureـ فتحة العدسة 2
 Shutter speedـ سرعة الغالق 3
 ISOـ اآليزو 4
 
 :Apertureـ فتحة العدسة 2

كمما كانت فتحة العدسة كبيرة كانت كمية الضوء الداخمة لمكاميرا كبيرة و العكس صحيح ، يرمز لرقم 
  F-stopأو  Fبالحرف  فتحة العدسة

 ( صغيرة كمما كانت فتحة العدسة كبيرة و العكس صحيح.F** ىذا يعني أنو كمما كانت قيمة )
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 :Shutter speedـ سرعة الغالق 2

الغالق عبارة عن بوابة تفتح وتغمق بسرعة معينة لتسمح بمرور الضوء لمرة واحدة فقط من خالل 
 عمى الحساس . ليسقطالعدسة 

ثانية( وىذه سرع بطيئة  3ثانية ،  2عة الغالق ب )الثانية( فمثال تكون سرعة الغالق )تقاس سر 
ثانية عمى التوالي، بيما في السرع العالية يمكن أن  3ثانية و  2ومعناىا أن الغالق يبقى مفتوحا لمدة 

 2لى ثانية( وىذا يعني أن سرعة الغالق تصل إ 2/3111ثانية و  2/2111تصل سرعة الغالق إلى )
جزء من الثانية عمى التوالي ، وبمعنى آخر أن الغالق  3111من  2جزء من الثانية أو  2111من 

 مرة بالثانية عمى التوالي . 3111مرة أو  2111يمكن أن يفتح ويغمق 
يتحكم الغالق بكمية الضوء الساقطة عمى الحساس ، فإذا كانت السرعة عالية كانت كمية الضوء 

لعكس صحيح. لذلك يجب ان تستخدم السرعة العالية في حالة وجود كمية ضوء كبيرة الداخمة قميمة و ا
 فيما تستخدم السرعة الواطئة في حالة وجود كميات قميمة من الضوء.

الحركة واضحة في حالة  تظيرلمحركة في حين أو تثبيت  لة السرعة العالية نحصل عمى تجميدفي حا
 .تظير صورة ميتزة في حالة سرعة الغالق البطيئةكما يمكن ان  السرع المنخفضة لمغالق
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 :ISOو ـ اآليز 3

ويقصد بو المنظمة العالمية  International standards organizationوىو مختصر لكممة 
لممعايير القياسية  ، وفي التصوير يقصد باآليزو حساسية الكاميرا لمضوء، فكمما كان اآليزو عالي 

مى لمضوء والعكس صحيح. ففي حالة اإلضاء الواطئة يجب استخدام آيزو كانت حساسية الكاميرا أع
عند زيادة األيزو يظير النويز  عالي بينما يمكن استخدام اآليزو المنخفض في حالة اإلضاءة العالية.

noise  لذلك يجب عدم  التصويريعتبر من األمور غير المرغوب فييا في  وأو التشويش في الصورة
 العالي إال في حالة األضاءة القميمة . استخدام اآليزو

 4311، 2711، 011،  511،  311و تزداد الى  211قيمة اآليزو في معظم الكاميرات تبدأ من 
 ... وىكذا.
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 :Focusingالتركيز 
يقصد بو التركيز عمى العنصر المراد تصويره و إىمال بقية العناصر في الصورة. لذلك فالعنصر 

فيما يكون العنصر الميمل خارج التركيز أو  In focusيو يكون في التركيز ويسمى المراد التركيز عم
Out of focus . 

 
 في الكاميرات:يوجد نوعان من التركيز 

 : Auto focusالتركيز األوتماتيكي  - أ
 النقاط المراد التركيز عمييا . آليا وفيو تحدد الكاميرا

 :Manual Focusingالتركيز اليدوي   - ب
لتركيز يدويا بتغير تركيز العدسة باستخدام حمقة توجد في العدسة تتحرك بشكل دائري حتى وفيو يتم ا

 يتم توضيح العنصر المراد تصويره.

 
 
 
 
 


