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 محاضرات الفصل الثانً مادة )التقنٌات االذاعٌة والتلفزٌونٌة (

تمنٌات التلفزٌونٌة وآلٌة االذاعٌة والٌة عملها والسبك وان اخذنا فً الفصل االول من هذا العام التمنٌات 

 االذاعٌة والتلفزٌونٌة . توجمٌع المتطلبات التمنٌة للستودٌو هاعملها 

ستكون محاضرتنا االولى فً هذا الفصل عن ) استخدام تقنٌة الفٌدٌو فً االنتاج المرئً ( والتً تتضمن 

 -الموضوعات االتٌة :

 .عملها  اوال : اهمٌة كامٌرا التصوٌر الفٌدٌوي والٌة

ان الكامٌرات الفٌدٌوٌة ال تختلف كثٌرا عن االلكترونٌة االخرى اال فمط فً طبٌعة الوظائف التً تؤدٌها 

علما ان االستودٌوهات التلفزٌونٌة  وما تنتجه ٌعتمد على ما تسجله الكامٌرات الملحمة بها من اشرطة 

 المسجلة علٌها .متضمنة للمواد 

التً تحتاجها الكامٌرا  لذلن نلحظ ان جمٌع االستودٌوهات  تستخدم اإلضاءة الموٌة لتامٌن االنارة الكافٌة

علما ان دلة اي مشهد مصور ٌعتمد على مهارات المصور  ،الفٌدٌوٌة  لغرض تسجٌل مشهد لعمل معٌن  

 والمستوى المتطور للكامٌرا .

 -الفٌدٌو حٌث ٌكون عند تصوٌر مشهد وفك االتً :اما عن الٌة عمل كامٌرا 

ٌدخل المشهد عن طرٌك العدسة الموجودة فً الكامٌرا  بعدها من خالل اله منشورٌة الشكل )اي تشبه 

المكعب او متوازي السطوح ( لٌصل الى لوحة زجاجٌة مرشحة  تموم  بترشٌح االضواء التً تمر من 

 حٌث ٌتوزع كل ،االساسٌة وهً االحمر واالصفر واالزرق  خاللها وذلن عن طرٌك فصل اشعة الطٌف

بعدها تتحول اشعة الضوء الى نبضات كهربائٌة  تمر من خالل لناة خاصة  ،لون فً كاشف خاص به 

 لتسجٌل المشهد المصور على الشرٌط الفٌدٌوي .

تتصل كل كامٌرا  وٌمكن للكامٌرا الفدٌوٌه البث بصورة مباشرة وعرض تفاصٌل المشهد بدلة عالٌة حٌث

وٌموم المخرج بمرالبة الكامرات من خالل شاشات  ،فٌدٌوٌة بشاشة عرض لعرض ما تلتمطه من مشاهد 

العرض  هذه الملحمة بكل كامٌرا بعدها ٌتم اختٌار اللمطات المناسبة لكل مشهد ٌراد تسجٌلة او بثة على 

 الهواء بصورة مباشرة 



فنٌٌن من اجراء جمٌع التعدٌالت سواء كان من خالل الحذف او الدمج وتمكن الكامٌرا الفٌدٌوٌه المخرج وال

)اي دمج مشهدٌن معا إلخراج مشهد مبتكر( وٌكون الدمج لغرض تمدٌم رسوم بٌانٌة او صور توضٌحٌة او 

 تعٌٌن امكان معٌنة على الخرائط الى جانب صورة المذٌع او ممدم البرامج .

 لوب حٌث ٌوضح آلٌة عمل الكامٌرا الفٌدٌوٌةفً الملزمة مط 1-7مالحظه الشكل رلم 

 

 ثانٌا : اهمٌه الفٌدٌو واستخداماته فً استودٌوهات التلفزٌون 

 المشتركةبٌنهما لوٌه حٌث تعد شاشه التلفزٌون احد العوامل  العاللةدٌو من مكمالت التلفزٌون وان ٌٌعد الف

 بٌنهما والتً تجمع بٌن الطرفٌن 

لذلن نلحظ ارتباط التمدم التمنً للفٌدٌو ٌرتبط بالتمدم التمنً للتلفزٌون لذلن تعددت استخداماتهما وان التطور 

تعمل  للمرالبةالفٌدٌوٌه والٌه عملها لد ادى الى تعدد استخداماتها فمد استخدمت كأداة  الكامرةالذي حصل فً 

وفً  والمهمةوالمراكز الحساسة  الحدودٌة ساعه ، ولد استخدمت فً االسواق والمراكز 42على مدى 

 مرورٌه  ألغراضالبٌوت وفً الشوارع 

والكامرة الفٌدٌوٌه مزودة بعٌن الكترونٌة تفوق فً ادائها عٌن االنسان وهذا ولد استخدمت كذلن فً االلمار 

رصد  االصطناعٌة وخاصتا المار التجسس واالبحاث العلمٌة واستخدمت مراكز االرصاد الجوي ومراكز

 الزالزل .

على شرٌط ومن ثم امكانٌة الفٌدٌو انها تستطٌع تسجٌل الصور التً تلتمطها  كامرةلذلن نلحظ من خواص 

واالسطوانات  األشرطةعرضها على شاشات مختلفة بعده فتره زمنٌة معٌنه وذلن من خالل التسجٌل على 

والمباراة  التعلٌمٌةاصٌة فً الدروس التً تمكن المستخدم من اعادة عرضها وتستخدم هذه الخ الممغنطة

لدمت خدمات  الممغنطة األشرطةواالحداث السٌاسٌة وغٌرها ولهذا فأن  العائلٌةالرٌاضٌة والتسجٌالت 

بدال من االفالم  الممغنطة األشرطةكبٌره للكثٌر من وسائل االعالم والفنون مثال فً مجال السٌنما استخدمت 

اوجدت  األشرطةالتملٌدٌة التً كانت تعتمد على اعادة استخدمها بعد المعامالت الكٌمٌائٌة فً حٌن ان 

امكانٌة تصوٌر المشاهد وعرضها على الفور من خالل وضع الشرٌط فً جهاز الفٌدٌو فضال عن امكانٌة 

 وعادة استعمالها  األشرطةمسح هذه 

وخواص متعددة  بمٌزات الكامٌراتوتمتاز هذه  وٌه فً الدوائر التلفزٌونٌة المغلمة الفٌدٌ الكامرةوتستخدم 

التلفزٌونً ومن اهم هذه الممٌزات والخواص والمواصفات التً تتمتع بها  لإلنتاجتزٌد من اهمٌتها ودعمها 

  : هً الكامٌراتهذه االنواع من 

 .خفٌفة الوزن ٌسهل حملها  -1

 .ٌجعلها ان تعمل فً كافة االماكن  تعمل بالبطارٌة الجافه وهذا -4

 .لتسجٌل ما ٌراد تسجٌله  فدٌويمزودة بمسجل  -3

 .امكانٌة تسجٌل الصور الكترونٌاَ على شرٌط الفٌدٌو -2



 امكانٌة عرض ما تم تسجٌله او تصوٌره بواسطه جهاز فٌدو البٌت وفً جمٌع االولات  -5

من البٌت او  بالكامرةامكانٌة بث الصور مباشرتا بواسطه جهاز الفٌدٌو والتلفزٌون المتصلٌن  -6

 من اي مكان ٌتم التصوٌر فٌه 

 .فً استودٌوهات التلفزٌون  وثالثا : استخدام الفٌدٌ

من مكمالت التلفزٌون ولد ادى التطور الحاصل فً الفٌدٌو لغرض دعم انشطه سبك ان ذكرنا ان الفٌدٌو 

التلفزٌون فمد زاد من دوره كوسٌله اتصال جماهرٌة ، مما جعله تمنٌه ال ٌم االستغناء عنها فً استوٌدوهات 

 التلفزٌون .

فٌدٌو  بأجهزةللتلفزٌون الى ان تصبح اجهزه التلفزٌون الحدٌثة مزوده   المصنعةلذلن سعت الشركات 

فً ولت اخر ، علما ان التطورات التً لتسجٌل ما ٌراد االحتفاظ به من برامج وغٌرها لغرض عرضها 

فً عملٌات التولٌف ) اي التركٌب او  المساعدةكانت كثٌره وخاصتا فً مجال  األجهزةحصلت على هذه 

ٌوهات التلفزٌون الى الحد الذي ال ٌمكن االستغناء عنه كونه دالمونتاج ( ولد ازد استخدام الفٌدٌو فً استو

به وغالبا ما ٌستخدم  الملحمة الكامٌراتلفزٌونً حٌث هو اداة تسجٌل الى من العناصر االنتاج االذاعً والت

 لتسجٌل مشهد متكامل من زواٌا مختلفة . كأمراتالمخرج ثالث 

  الفٌدٌوٌه التقنٌة األجهزةاسس اختٌار رابعا : 

تختلف التمنٌات الفٌدٌوٌه على العدٌد من التمنٌات الحدٌثة ومن اهم تلن االختالفات هو فً حال شراء اي 

حٌث ٌوجد هنان  الشركةجهاز فٌدٌو ومن اي شركه مصنعه ٌعتمد على تحدٌد نوع النظام التً تعتمده تلن 

فً اشكال اشرطه الفٌدٌو الفٌدٌو وٌترتب على هذا التنوع حصول تعدد  األجهزةالعدٌد من االنظمة 

 . المستخدمة

تشغٌلها اال مع انظمتها فمط  ال ٌمكنلذلن  األنظمةحٌث ٌوجد هنان اجهزه ال تعمل اال مع نوع معٌن من 

لذلن فان التعامل مع اجهزه الفٌدٌو فً عملٌات االنتاج ٌتطلب ان نراعً العدٌد من الشروط والمواصفات 

 -:ومنها ما ٌلً 

 تحدٌد نوع النظام  -1

 تحدٌد نوع شرٌط التسجٌل مع مواصفاته  -4

 تحدٌد االستفادة من النظام الذي سٌتم اختٌاره -3

وٌمكن ان نشٌر هنا الى ان التطورات التً حصلت على صناعه الفٌدٌو ادت الى حدوث تطورات كثٌره فً 

لى التوسع واالرتماء بخطط مجال تطور االنتاج الفنً واتساع دوائره وانتشاره بشكل واسع مما نعكس ع

والتغٌٌر فً العدٌد من المجتمعات التً استفادة من هذه التمنٌات فً تطوٌر مجتمعاتها ، وهذا ما  التنمٌة

 -:ٌظهر لنا دور الفٌدٌو كاسٌت فً حٌاه المجتمعات لما ٌتسم به من سمات او خصائص ومنها 

 سب الطلب وح  األشرطةعلى  المسجلةاالسترجاع الفوري للمعلومات  -1

 ٌتٌح امكانٌة التولٌف ) التركٌب او المونتاج (  -4



  المسجلةللصور  الحركة بمرونةٌتسم فٌدٌو كاسٌت  -3

 امكانٌة استخدام التكراري للكاسٌت  -2

 التنوع باالستخدام -5

من  مختلفةاي تسجٌل اي مادة من مصادر اتنوع مصادر التسجٌالت على اشرطه الكاسٌت  -6

 الم وغٌرها التلفزٌون او النمل من االف

 فً ظروف عادٌه  األشرطةعرض  -7

 وسٌله تعلٌمٌه واٌضاحٌه شامله جامعه   -8

 وٌساعد فً حل العدٌد من مشكالت التلفزٌون التعلٌمً  -9

 ٌساعد فً حل مشكالن نمص اعداد المدرسٌن  -11

 ٌستخدم فً برامج التطوٌر والتدرٌب  -11

  والجاذبٌة واألثارةٌساعد فً تحمٌك عناصر التشوٌك  -14

 سهل االستخدام حتى من غٌر المتخصصٌن  -13

 اشرطه الفٌدٌو ال تحتاج الى التحمٌض  -12

    منخفضهٌساعد فً انتاج االفالم التعلٌمٌة بكلف  -15

 

 


