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 عنوان المحاضرة : تقنيات االنتاج واألجهزة المساعدة في استوديوهات التلفزيون

 -ٌمكن ان نقسم االجهزة والمعدات فً استودٌوهات التلفزٌون الى االقسام االتٌة :

 انتاج برامج الفيديو اجهزة -1

مله االجٌال السابق لتقنٌات الفٌدٌو اجٌال متطورة ولكل جٌل من هذه االجٌال خصائص ومواصفات قد ال  تح

وتعد هذه التطورات شًء طبٌعً كونها تعزز دور تلك االجهزة فً ادائها لوظائفها ، سوى كان ذلك فً 

 مجال التصوٌر او التسجٌل او العرض .

 اجهزة التسجيل . -2

دي وتستخدم هذه االجهزة فً وحدات تسجٌل البرامج من االستودٌو مباشرة او من اجهزة التلفزٌون االعتٌا

 وقسم منها ٌستخدم فً اجهزة الفٌدٌو .

 اجهزة التصوير )الكاميرات(. -3

هناك عدة اشكال من هذه االجهزة منها الثابتة وتكون داخل االستودٌو ومنها المحمولة وهً االكثر شٌوعا 

عند الصحفٌٌن والمراسلٌن ومنها المتحركة على قواعد ذات عجالت وتستخدم فً تصوٌر المؤتمرات 

 وغٌرها ، ومنها ماٌحمل على عربات النقل الخارجً لتصوٌر االستعراضات .

 

 



 هزة السيطرة .اج -4

تكون هذه االجهزة فً غرف السٌطرة التً ترتبط باالستودٌو مباشرة وٌفصل بٌنهما قاطع زجاجً ٌمكن 

 المخرج من مشاهدة عملٌات التصوٌر .

 اجهزة االلتقاط ) السماعات ( . -5

ة ، ولهذا وتعد هذه االجهزة من التقنٌات التً ال غنا عنها فً االستودٌوهات سواء اذاعٌة او تلفزٌونٌ

اصبحت تصنع بأشكل واحجام  ومواصفات متنوعة ، وٌتم توزٌعها فً غرف السٌطرة ، ومنها ثابتة 

 ومتحركة بحسب الحاجة .

 اجهزة اإلضاءة ومعداتها . -6

االضاءة من العناصر المهمة فً االستودٌوهات التلفزٌونٌة الحدٌثة ، وان التطور شمل تقنٌات االضاءة كافة 

ضاءة علم وفن وٌحسب حسابها فً عملٌات االنتاج المرئً ، ولها مهندسٌن متخصصٌن وقد اصبحت اال

ٌعملون على تقنٌات متطورة للتحكم فً االضاءة ٌدوٌا والٌا ، حٌث اصبح فن االضاءة ٌتٌح امكانٌة تغٌر 

ستودٌو الوان المالبس واالشكال واالشٌاء دون الحاجة الى تغٌرها بشكل فعلً ،وتتوزع االضاءة فً اال

بشكل ٌغطٌها افقٌا وعمودٌا ،وكذلك اصبحت بأشكال واحجام مختلفة وترتبط بلوحة تحكم الٌة تتٌح للمخرج 

 امكانٌة اختٌار نوع االضاءة التً ٌحتاجها .

 االسالك . -7

على شكل منظومات تتعدد حسب وظائفها فناك منظومة الكهرباء والتً  تكون االسالك فً االستودٌوهات

 تربط االجهزة والمعدات والصوت والصور وغٌرها .

 

 . الية العمل في غرف المراقبة االذاعية والتلفزيونية

 

االذاعً ، غرف المراقبة االذاعٌة :هً المكان الذي تتم فٌه االعمال الفنٌة والهندسٌة المتعلقة باإلنتاج  اوال :

وخاصة مزج الصوت وموازنته ، حٌث ٌقوم المٌكروفون بتحوٌل الصوت الى طاقة كهربائٌة تجسمها 

 اجهزة التكبٌر.

وتزود غرفة المراقبة بمكبرات صوت عالٌة الدقة ، تمكن مهندسً الصوت والمخرج من سماع الصوت 

ته، وذالك بأن ٌقرأ مؤثر قوة الصوت مثلما ٌذاع للجمهور ،بعد اجاء بعض التعدٌالت علٌه وتنظٌم موازن

على لوحة المراقبة او المازج )المكسر الذي ٌحتوي على مفتاح تحكم منفصل للتحكم فً قوة الصوت 

الصادر من كل ماٌكروفون من الماٌكروفونات الموزعة فً االستودٌو حٌث ٌكون وسط المكسر عدد من 

 رفون .المفاتٌح التً تسجل قوة الصوت الصادر من كل ماٌك



وللتحكم فً موازنه الصوت ٌتم ادارة مفاتٌح الصوت بأتجاه عقارب الساعة اذا ارٌد زٌادة شدة قوة الصوت 

و العكس فً حال تقلٌل الصوت ، و فً وسط المكسر هناك صفر فً منتصف العداد الذي ٌمثل النقطة التً 

ه الطبٌعٌة و ٌمكن المخرج االذاعً ٌجب ان ال تتجاوزها ابرة المؤثر للمحافظة على توازن الصوت بصورت

االشراف على اكثر من استدٌوهٌن او ثالث استدوٌهات فً كثٌر من المحطات االذاعٌة و فً حالة تعدد 

غرف المراقبة فأن االشراف ٌتطلب اٌجاد غرفة مراقبة رئٌسٌة تستقبل البرامج لٌتم تنسقٌها و ارسالها الى 

 لجمهور .محطات االرسال لتبث كموجات اذاعٌة ل

 

 استدٌوهات التلفزٌون . ثانياً :

ال تختلف كثٌراً عن غرف المراقبة االذاعٌة كمعدات الصوت فً استدٌوهات التلفزٌون تناظر مثٌالتها فً 

االستدوٌهات االذاعٌة و ان لوحة التحكم فً االزرار )المكسر( ٌماثل ما موجود فً غرف المراقبة االذاعٌة 

ان تكون فً اجهزة المونٌتورات الخاصة بالكامٌرات التلفزٌوٌنة التً تتمثل وظائفها  ، اما االختالفات فٌمكن

فً مراقبة الصور التً تلتقطها الكامٌرات بما ٌتالئم و طبٌعة المشاهد المراد انتاجها و عرضها من المنتور 

قبل ارسالها و ٌوجد الرئٌسً الذي ٌسمى ب منوتور االرسال الذي ٌتٌح امكانٌة فحص البرامج التلفزٌونٌة 

فً غرف المراقبة التلفزٌونٌة اكثر من مونٌتور لفحص االفالم و االشرطة التً تأتً من غرف العرض او 

 من االذاعات الخارجٌة او من استودٌوهات ارخرى .

و تٌم التحكم فً االضائة من المكسر الموجود فً غرفة المراقبة التلفزٌوٌنة ، اما الٌة العمل فً غرفة 

 مراقبة التلفزٌوٌنة فٌتم التحكم بها وفق االتً :ال

مثال التمام المشهد  3او  2الى الكامٌرة رقم  1عندما ٌتطلب العرض التلفزٌونً النقل من الكامٌرة رقم 

المراد انتاجه او لبث ما تصوره كل من هذه الكامٌرات على الهواء على التوالً فأن الٌة العمل تتلخص 

 باالتً :

ثم ٌأتً دور  2متستخدمة تضبط الصورة المأخوذة بالكامٌرة رقم  1الذي تكون فٌه الكامٌرة رقم ففً الوقت 

االخرى كأن ٌقوم بها احد المهندسٌن  المشاهد على الهواء الواحدة تلو و هكذا تظهر 3الكامٌرة رقم 

واذا ما اشرف هذا المتخصٌٌن فً هذا المجال وقد ٌكون هو ذات الشخص المسئول عن المونتاج االلكترونً 

المهندس على جمٌع فرٌق العمل فأن هذا المهندس ٌسمى المدٌر الفنً للبرنامج و فً السنوات االخٌرة تم 

ابتكار نظام جدٌد ٌمكن المخرج او المنتج من القٌام بعملٌات سوٌتش او تنظٌم عملٌات النقل بٌن الكامٌرة 

 وان هذه المهام من المهام الصعبة و المعقدة .

لك ال تأتً جمٌعها من الكامٌرات و ذالبد من االشارة الى ان الصور التً ٌراه المشاهد على التلفزٌون و 

لوجود وحدات اخرى فً غرف عرض االفالم تقوم بتزوٌد المخرج بالعدٌد مما ٌحتاجه من الشرائح و 

قالها للهواء و لهذا قبة قبل انتالمناظر التاثبة و االفالم المختلفة و ان جمٌع هذه ال بد ان تمر فً غرف المرا

خاص لكل وحدة من واحدات االفالم فً غرف المراقبة  و خالصة القول ٌمكن القول ان  ٌتورٌكون مون

 -العمل فً غرف المراقبة التلفزٌونٌة ٌعتمد على عاملٌن اساسٌاً و هما :



 التقنٌات .ٌتعلق االول بنوع التجهٌزات التً تجهز بها غرف المراقبة و مستوى تطور  -1

 حدٌثة . تقنٌاتاما العامل الثانً فٌتعلق بدور المخرج و خبراته و خاصتاً فً حال عدم وجود  -2

 : مستوٌات غرفة المراقبة

تورات  و مهندسو الفٌدٌو الذٌن ٌقومون بتشغٌل الكامٌرات و اجهزة المستوى االسفل حٌث توجد المونٌ

 المراقبة الخاصة بها .

لس المسؤولون على االخراج و هم المخرج و مساعده الفنً اما المدٌر الفنً المستوى العلوي حٌث ٌج

 فٌجلس فً المستوى االسفل و قد ٌجلس فً المستوى العلوي فً احٌان اخرى .

 

ص فً تشغٌلها و ادارتها مهندسو الصوت ، اما ما ٌتعلق فً جهاز المراقبة فأن تخاما اجهزة الصوت فٌ

الذي هو عبارة عن جهاز ٌمثل تلك االجهزة  تسطوانااألت و اجهزة ادارة ناٌتحكم فً جمٌع الماٌكروفو

 المستخدمة فً االذاعات الموجودة فً محطات االذاعة الصوتٌة .

اما غرف المراقبة الصوتٌة التلفزٌونٌة حٌث تظم العدٌد من مكبرات الصوت و االجهزة التً تمثل الجزء 

االستودٌو محمالً على خط االرسال لٌذاع بواسطة جهاز ارسال الصوتً فً البرنامج الذي ٌخرج من 

مستقل و ٌجلس مهندسً الصوت فً غرف صغٌرة مجاورة مجهزة بأجهزة للمراقبة الصوتٌة و ٌتم عزلها 

لك ٌولونها اهمٌة ز التوجٌه و القٌادة ألي محطة لذبواسطة عازل زجاجً واخٌراً تمثل غرف المراقبة مرك

نها تمثل الجانب كو إلدارتهاو تجهٌزها بأحدث المعدات التقنٌة و تخصٌص افضل الفنٌن كبٌرة فً اعدادها 

 فً العالم . تلفزٌونٌةاذاعٌة او  سسةمؤالتنفٌذي ألي 

 

 


