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  حل مشكالت ومیض الصورة عند التصویر فائق السرعة باستخدام اإلضاءة الصناعیة الحدیثة 

Solving image flicker problems in using modern artificial light for high-speed 
shooting in cinematography and television 

  
  عناني وائل دمحم احمد /د

  الفنون التطبیقیة ـ جامعة حلوانكلیة ;ا والسینما والتلیفزیون، بأستاذ مساعد بقسم الفوتوغرافی
 

  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
  یدرس ھذا البحث تأثیر یة من األقمشة

التلیفزیون بالتصویر عالي السرعة في مختلف المجاالت ،وقد واجھت الصورة و تھتم صناعة السینما
مشاكل مختلفة أثناء ھذه النوعیة من الصور و لمتحركة فائقة السرعة عیوباالتلیفزیونیة او السینمائیة

إطار في الثانیة الواحدة ،ومن ھذه العیوب أن تظھر  1000،خاصة عندما یصل معدل تصویر إلى  
إذ تبدو الصورة للمشاھد مختفیة تلقائیا حیث  )Flicker image(الصورة مرتعشة وذات ومیض سریع 

تري مساحة سوداء في الصورة ثم تعود الصورة و كثافتھا الضوئیة ثم تختفي فجأة تري الصورة بكامل
یھدف البحث إلى دراسة المشكالت التي تظھر بالصورة المتحركة فائقة السرعة ودراسة  .مرة أخرى 

من خالل ) .Flicker(العوامل المؤثرة علیھا للوصول إلى حلول عملیة لمشكلة ومیض الصورة 
یسلك  .الصناعیة الحدیثة والتي تتوافق مع التصویر السینمائي والتلیفزیوني الرقمیین مصادر اإلضاءة

الباحث المنھج الوصفي التحلیلي لبعض العناصر الخاصة بإنتاج الصورة المتحركة فائقة السرعة من 
 التي تري منو خالل مصادر اإلضاءة ،وآالت التصویر ،التي یتم بھا إنتاج ھذا النوع من التصویر

دراسة تكنولوجیا اإلضاءة بأنواعھا المختلفة في وتوصلت الدراسة الى  ضرورة  .خاللھا ھذه المشكلة
عمل التجارب وإلى انھ من الضرورى  .التلیفزیونو المؤسسات التعلیمیة المھتمة بصناعة السینما

المھتمة بصناعة العملیة لمصادر اإلضاءة المختلفة مع التصویر عالي السرعة في المؤسسات التعلیمیة 
متابعة التطور التكنولوجي كما ان  .التلیفزیون لتدریب الطالب علي تالفي ومیض الصورةو السینما

التلیفزیونیة عالیة الحدة لمعرفة كافة مشاكل و االت التصویر السینمائیة الرقمیةو لمصادر اإلضاءة
  .واالضاءه وكیفیة حلھا التصویر

 ومیض الصورة  
Image Flicker  

ضاءة الصناعیةاإل  
Artificial Light  

 التصویر فائق السرعة
High-Speed Shooting  
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 :Introductionمقدمة 
ي عندما استطاع اإلنسان تسجیل الحركة بواسطة التصویر السینمائ

،فتح آفاقا رحبة لتوظیف الصورة المتحركة،لیس فقط في مجال 
السینما الروائیة ،التي سرعان ما صار لھا جمھورھا ،وتطورت 
صناعتھا بشكل سریع ،وكذلك سرعان ما كان لھا وظائف أخري 

والطب ،والعلوم ، غیر درامیة ،لخدمة مجاالت الصناعة
أثناء حركتھا  ،وغیرھا،فصار من الممكن تسجیل حركة األجسام

ثانیة ،ثم أمكن زیادة عدد اإلطارات /إطار 24،بالسرعة المعتادة 
ثانیة ،وتثبیت الصورة على أحد اإلطارات ،أو /إطار 64حتى 

مشاھدة إطار بإطار صار من الممكن تحلیل الحركة ،ولم یكن ھذا 
األسلوب كافیا لتحلیل حركات األجسام فائقة السرعة كحركة 

یل حركة مقذوف ناري لقیاس معدل دورانھ أثناء المحركات ،أو تحل
الحركة كأحد عناصر اختبارات الجودة ،وغیر ذلك من 
االستخدامات العلمیة وتطبیقاتھا الصناعیة ،وھذا ما دعا إلى اختراع 

  .آالت التصویر فائقة السرعة لخدمة ھذه األغراض 
مع ظھور التقنیات الرقمیة للصور المتحركة ،وانحسار الفروق 
الجوھریة بین الصورة السینمائیة ،والصورة التلیفزیونیة ،وتنامي 
الحاجة إلى توظیفھما في إنتاج وسائط مرئیة بالتصویر فائق 
السرعة في كثیر من المجاالت ،اھتم مصنعو آالت التصویر 
الرقمي بإنتاج الكامیرات التي تنتج ھذا النوع من الصور ،كما اھتم 

ذه الكامیرات ،بدراسة تقنیات إنتاج المصورون الذین یستخدمون ھ
صورھم وفق المنظومة الرقمیة ،وھذه الدراسة ھي إحدى ھذه 
الجھود العلمیة لدراسة مشكالت اإلضاءة الصناعیة ،لحل المشكالت 
.  التي تظھر بالصورة المتحركة عند التصویر الرقمي فائق السرعة

  : Problemمشكلھ البحث 
یون بالتصویر عالي السرعة في التلیفزو تھتم صناعة السینما

التلیفزیونیة و مختلف المجاالت ،وقد واجھت الصورة السینمائیة

مشاكل مختلفة أثناء ھذه النوعیة من و المتحركة فائقة السرعة عیوبا
إطار في  1000الصور ،خاصة عندما یصل معدل تصویر إلى  

ات الثانیة الواحدة ،ومن ھذه العیوب أن تظھر الصورة مرتعشة وذ
إذ تبدو الصورة للمشاھد مختفیة  )Flicker image(ومیض سریع 

 تلقائیا حیث تري الصورة بكامل كثافتھا الضوئیة ثم تختفي فجأة
  .أخرىتري مساحة سوداء في الصورة ثم تعود الصورة مرة و

  :  Objectivesھدف البحث 
یھدف البحث إلى دراسة المشكالت التي تظھر بالصورة المتحركة 

السرعة ودراسة العوامل المؤثرة علیھا للوصول إلى حلول  فائقة
من خالل مصادر ) .Flicker(عملیة لمشكلة ومیض الصورة 

اإلضاءة الصناعیة الحدیثة والتي تتوافق مع التصویر السینمائي 
  .والتلیفزیوني الرقمیین 

  :Methodologyمنھج البحث 
ر الخاصة یسلك الباحث المنھج الوصفي التحلیلي لبعض العناص

بإنتاج الصورة المتحركة فائقة السرعة من خالل مصادر اإلضاءة 
التي و ،وآالت التصویر ،التي یتم بھا إنتاج ھذا النوع من التصویر

  .تري من خاللھا ھذه المشكلة
  : فروض البحث

إذا تم استخدام مصادر اإلضاءة ذات مصابیح  المیتال ھالید  .1
)HMI (لسرعة سوف یقل تأثیر الحدیثة عند التصویر فائق ا

 .الومیض بالصورة أو یخفیھ تماما
) LED(إذا تم استخدام مصادر اإلضاءة النبعاث الدایودي  .2

عند التصویر فائق السرعة سوف یقل تأثیر الومیض 
 .بالصورة أو یخفیھ تماما

إذا تم استخدام مصادر اإلضاءة ذات مصابیح الفلوریسنت  .3
یثة عند التصویر الحد Cool Light (Kinoflo(الباردة 
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فائق السرعة سوف یقل تأثیر الومیض بالصورة أو یخفیھ 
 .تماما

 :تساؤالت البحث 
إلى أي مدي یكون لسرعة غالق آلة التصویر عند التصویر  .1

 فائق السرعة أثره الملحوظ على تأثیر الومیض بالصورة؟
ما ھي أنسب آالت التصویر الرقمیة الحدیثة التي باستخدامھا  .2

ر فائق السرعة یقل ھذا التأثیر أو یكاد یختفي في التصوی
 تماما؟ 

إلى أي مدى یؤثر تردد التیار الكھربي لمصادر اإلضاءة  .3
المستخدمة بالتصویر فائق السرعة في حدوث عیب الومیض 

 بالصورة؟

  Theoretical Frameworkاالطار النظرى 
ر ـ التقنیة التقلیدیة للتصویر السینمائي فائق السرعة قبل ظھو1

 :التقنیة الرقمیة
قبل ظھور التقنیة الرقمیة كانت التقنیة الفیلمیة لكامیرات التصویر 

وھي كامیرات مصممة لتعمل ، فائقة السرعة ھي التقنیة المستخدمة
ً عن  ثانیة ،فمن المفترض أن  . إطار 64على سرعات تزید كثیرا
وكانت .ثانیة . إطار 1800:  100تعطي سرعات تتراوح ما بین 

لیة التي تعمل بھا الكامیرات السینمائیة فائقة السرعة في بدایتھا اآل
ھي آلیة الخطاف إلحداث الحركة المتقطعة ،وعندما تكون 

ثانیة ،وھي أنسب سرعة لتسجیل .إطار  300السرعات تصل إلى 
ینبغي أن تكون كل من الخطافات ، الحركة في ھذه الكامیرات

فة إلى شباك الفیلم واآللیة المستخدمة ،ودبابیس التثبیت باإلضا
المرافقة مصممة بحیث تتم موازنتھا بأقصى درجة ممكنة ،ولكن إذا 
زادت السرعة عن ذلك ،فإن الحمل الواقع على كل من ثقوب الفیلم 
ً بحیث ال یمكن تحاشي  ً جدا ،ودبابیس الخطاف سوف یصبح كبیرا

ة األسباب المؤدیة إلى عدم ثبات الصورة، باإلضافة إلى زیاد
   .احتمال إتالف الفیلم الحساس نفسھ

  
آلیة التصویر فائق السرعة بتقنیة المنشور الدوار حیث یتم ) 1(شكل 

 التعریض أثناء الحركة 
ثانیة .إطار  1800إلى  300للحصول على سرعات تتراوح ما بین 

تم ابتكار تقنیة التصویر بالتعریض على الفیلم المتحرك باستمرار 
م فتحة التعریض ،ویتم ذلك باستخدام منشور دونما تثبیتھ أما

، زجاجي دوار أمام الفیلم ،إلحداث ما یطلق علیھ الموازنة البصریة
یبین آلیة عمل التعریض بالموازنة البصریة ،حیث ) 1(والشكل رقم 
بالشكل یوضح إحداث الفواصل بین اإلطارات حیث ) أ(أن الوضع 

یعمل عمل الغالق  یثبت بحواف المنشور ساتر أو حاجب مستدیر
وباستمرار الدوران كما في ، فیحب وصول الضوء إلى الفیلم

ویسقط ، یبدأ تعریض الفیلم المستمر في الحركة) ب(الوضع 
الضوء على الفیلم بعد أن یقوم المنشور بعملیة انكسار لضوء 

یوضحان التعریض مع ) ز(، )ج(وكل من الوضع ، التعریض
) و(تى یصل المنشور للوضع حركة كل من الفیلم والمنشور،ح

  فیتوقف التعریض إلحداث الفاصل بین اإلطارین 
والجدیر بالذكر أن آالت التصویر التي كانت تعمل بھذه التقنیة مثل 

التي أنتجتھا شركة البصریات  (Fastax))فاستاكس(كامیرا 
 6000قد أتاحت العمل بسرعات تصل إلى )  وولینساك(األمریكیة 

إطار   9000سعات تصل إلى . ملم  35اس الفیلم ثانیة لمق. إطار 
ملم إلى سعات 8في حین تصل اإلفالم .ملم 16ثانیة لمقاس أفالم .

  ثانیة .إطار 18000تبلغ 
ورغم وجود ھذه السرعات الفائقة لكامیرات التصویر إال أن 
المشاكل التي كانت تظھر في الصورة كان سببھا الرئیسي ھو 

التنجستین لم تكن إضاءتھا كافیة حیث أن مصابیح ، اإلضاءة
ولھذا كان من الضروري ، إلحداث التعریض الضوئي المناسب

 Stereoscopic)استخدام مصابیح التفریغ االستریوسكوبیة 
discharge lamps)  وھي مصابیح تعطي شرارة ذات شدة

 .إضاءة عالیة ومتقطعة  على ھیئة ومیض 
في التصویر عالي  عالیة الحدة  آالت التصویر الرقمیة  - 2

 :السرعة
تتمتع آالت التصویر الرقمیة عالیة الحدة الحدیثة بمزایا متعددة 

،و یتعامل مدیرو التصویر مع آالت التصویر  وإمكانات مختلفة
لتالفي عیوب الومیض الناتج من اإلضاءة بعدة إجراءات للضبط 

 وذلك عند القیام بمھام ، من خالل  أدوات التحكم بآلة التصویر
ومن ھذه ، التصویر عالي السرعة ،أو التصویر العادي أو النمطي

  :األدوات
 :  Frame rateضبط معدل تصویر اإلطارات   -  أ

إطار في الثانیة إلى  1ضبط معدل سرعة اإلطارات من 
  .إطار في الثانیة 10000

 :ضبط زاویة الغالق   -  ب
درجة ،وكلما زادت زاویة  180ضبط زاویة الغالق لتكون 

ما زاد الومیض في الصورة ،وذلك طبقا لقانون الغالق ،كل
 .التعریض ،فإن سرعة الغالق ستصبح أبطأ

 :معرفة الترددات المختلفة ألنواع اإلضاءة   -  ت
البد لمدیر التصویر من أن یتحقق من التردد الكھربي 

 50للمصدر الذي یغذیھ بالطاقة ،ففي أوروبا یستخدم التردد 
ز ،أما في الوالیات ھرت 100ھرتز للكامیرات ،ولإلضاءة 

ھرتز للكامیرات  60المتحدة األمریكیة یستخدم التردد 
مصادر االنبعاث الدایودي  ھرتز ،وإضاءة 120،ولإلضاءة 

(LED)  60ھرتز ،و في مصباحھا من  200إلى  30من 
 ).10(ھرتز ،ویوضح ذلك بالجدول  رقم  400إلى 

مائیة الرقمیة ھذه األمور تعتبر ضوابط عامة لآلالت التصویر السین
للتصویر عالي السرعة ،وسوف تستعرض الدراسة بعض أنواع 
آلالت التصویر السینمائیة الرقمیة عالیة الحدة للتصویر فائق 

  :السرعة ،وطرزھا المختلفة ،وأھم مواصفاتھا ،وأفضل ممیزاتھا
  : (Phantom Flex)آلة التصویر ماركة   1- 2

وضحة بالشكل والم(Phantom Flex) تعد آلة التصویر  
من آالت التصویر عالیة الحدة ذات معدالت سرعة ) 2(رقم 

التصویر العالیة والفائقة ،حیث أن بھا معدل سرعات التصویر من 
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إطار في الثانیة الواحدة ،وبحده مقدارھا  2570إطارات حتى  10
1080 X 1920  بكسل.  

) 1200ASA(و لھا حساسیة للسطح الحساس تصل إلى 
)   Sampling4:2:2( صورة عالیة الحدة بأسلوب  وتقوم بإنتاج

عند )  Sampling4:4:4( عند أي معدل سرعة تصویر ،وأسلوب 
إطار في الثانیة فقط ،ویوضح الجدول رقم  60أقصى معدل سرعة 

اختالف حدة الصور التي تنتجھا باختالف معدل سرعة ) 3(
ً لإلضاءة عند ترد. التصویر د وتنتج صورھا بومیض ضعیف جدا

ھرتز للملف اإللكتروني لمصدر الضوء ،ویوضح ذلك  300
  ) .4(الجدول رقم 

  
  (Phantom Flex) آلة التصویر ) 2(الشكل رقم 

  
  )1(الجدول رقم 

  
  )2(جدول رقم 

  : (Phantom HD Gold)آلة التصویر ماركة   2- 2
والموضحة بالشكل  (Phantom HD Gold)آلة التصویر 

لتصویر عالیة الحدة عالیة السرعة ،ھي من آالت ا) 5(رقم 
إطار في الثانیة  1000،وعندما تكون سرعة التصویر بھا بمقدار 

بكسل ،أما عند  X 1080 1920،فتكون حدة الصورة مقدارھا 
إطار في الثانیة فیكون مقدار حدة الصورة   1500سرعة مقدارھا 

720 X 1280  1بكسل ،وبھا إمكانیة تغییر زاویة الغالق بھا من 
ً عند  360درجة إلى  درجة ،وتنتج صورھا بومیض قلیل جدا

ھرتز ویضح ذلك الجدول رقم  300استخدام مصادر إضاءة بتردد 
)6.(    

  (Phantom HD Gold)آلة التصویر) 3(الشكل رقم 

  
  )6(الجدول رقم 
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 ARRI Alexa)آلة التصویر السینمائیة الرقمیة ماركة  3- 2
Plus)  :  

  (ARRI Alexa Plus)مائیة الرقمیة آلة التصویر السین
ھي من أفضل أنواع آالت التصویر ) 7(الموضحة شكل رقم 

ً تصل  K 4إلى  السینمائیة الرقمیة التي تقدم صورھا بحدة عالیة جدا

بكسل ،ومعدل سرعة تصویر  X 2880 2160أي بحدة مقدارھا 
إطار في الثانیة ،ویمكن التحكم في زاویة الغالق  1000تصل إلى 

درجة ،وقادرة على إنتاج صور تصل  358درجات إلى  5بھا من 
 Sampling4:4:4في حدتھا بأسلوب 

 
  (ARRI Alexa Plus)آلة التصویر السینمائیة الرقمیة ) 7(شكل رقم 

 ARRI Alexa)آلة التصویر السینمائي الرقمیة ماركة   4- 2
XT) :  

 ARRI Alexa) آلة التصویر السینمائي الرقمیة   
XT)یمكنھا أن تنتج صورھا بحدة ، )8(لموضحة بالشكل رقم ا

 X 1778،أو بمقدار   )2K(بكسل أي  X 3168 2880مقدارھا 

 120،ومعدل سرعة تصویر تصل إلى )  3.2K( بكسل أي  1620
( إطار في الثانیة ،وتنتج صورا تصل في حدتھا بأسلوب 

Sampling 4:4:4  ( وتنتج صورا بدون أي ومیض نظرا،
 300الحساس ،وطبیعتھ عند استخدام إضاءة ذات تردد  لسطحھا

  ) .9(ھرتز ،و یوضح ذلك الجدول رقم 

  
  (ARRI Alexa XT)آلة التصویر السینمائي الرقمیة ماركة ) 8(الشكل رقم 

  
  )9(الجدول رقم 

  : ( Red EPIC )آلة التصویر السینمائي الرقمیة ماركة   5- 2
 ( Red EPIC ) آلة التصویر السینمائي الرقمیة  

وھذه اآللة یصل معدل سرعة ، )10(الموضحة بالشكل رقم 
إطار في الثانیة ،و ھي تنتج صورا بحدة  400التصویر بھا إلى 

إطار  400عالیة لصورھا ،ولكن عند التصویر بمعدل سرعة عالي 
  1280X480في الثانیة ،إذ تصبح جودة صورھا بحدة مقدارھا 

إطار في  96اج صورھا بمعدل سرعة ،أما عند إنت) 1K(بكسل أي 
و ) . 5K( بكسل أي X5120 2700الثانیة فإن حدتھا تكون بمقدار 

مقادیر الحدة المختلفة لصورھا مع ) 11(یتضح في الجدول رقم 
أنھ ) 12(معدالت سرعة التصویر المختلفة ،و یوضح الجدول رقم 

وبتردد إطار في الثانیة ، 120عند استخدامھا بمعدل سرعة مقدارھا 
ً خالیة من عیب إحداث  300مقداره  ھرتز فإنھا تنتج صورا

  .الومیض بالصورة المنتجة
  

  ( Red EPIC )آلة التصویر السینمائي الرقمیة ) 10(الشكل رقم 
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  )11(الجدول رقم 

  
  )12(الجدول رقم 

ـ مشاكل الومیض بالصور المتحركة بالتصویر فائق السرعة 3
 Flicker Image(ءة المستخدمة الناتجة عن مصادر اإلضا

Problem:( 
إن الشدة الضوئیة لجمیع مصادر اإلضاءة الصناعیة 

 (Intensity)المستخدمة في التصویر السینمائي أو التلیفزیوني 
من خالل التیار والجھد ) Watt(بقدرة كھربیة تقاس بوحدة الوات 

الكھربي الواصل لھا والذي یستمد من التیار المتردد 
)Alternative Current. (  

ویقاس ھذا التردد بوحدة ھرتز ،ویتراوح قیمة الھرتز   
ھرتز ،وطبقا لذلك فان التیار المتردد  60إلى  50للتیار المتردد من 

ھرتز في الثانیة الواحدة  60أو  50یصل إلى مصدر الضوء بتردد 
مرة لمصدر الضوء ،وبناءً علي ذلك فإن  120أو  100،أي بمثابة 
لضوئي ینتج شدة ضوئیة متقطعة ،ولكن ال تري بالعین المصدر ا

المجردة ،ولكن إذا تم تصویر موضوعات مضاءة بھذه المصادر 
 Flicker(فإن الصورة تري مرتعشة أو بھا ومیضا 

Image.( یتوقف ظھور ھذا العیب ،ودرجة وضوحھ على
  :عنصرین 

  .مصادر اإلضاءة ونوعیاتھا : أولھما  
التصویر وضبط عدد اإلطارات في الثانیة نوعیة آلھ : ثانیھما 

  .،وسرعة الغالق ،وزاویتھ
ً وجلي عند استخدام   یظھر ھذا العیب في الصورة بشكل واضح جدا

) High Speed Cinematography(السرعات العالیة للتصویر 
حیث أن معدل سرعة تصویر اإلطارات في الثانیة یكون كبیر جدا 

لواحدة ،وبالتالي ستسجل ترددات إطار في الثانیة ا 1000حوالي 
النبضات الضوئیة في الصورة ،و على ذلك تتناول الدراسة فیما 

التي ینشأ عنھا ھذا التردد و یلي سأتناول نوعیات مصادر اإلضاءة
  .في الشدة الضوئیة لھا

فھناك نوعان رئیسیان لمصادر الضوء من حیث طرق تغذیتھا 
  : الكھربیة وھي 

 ) Incandescent Lamps(ح التنجستین اإلضاءة بمصابی  1ـ3
استخدام مصابیح التنجستین تعطي إضاءة ذات درجة حرارة 

كلفن ،وھي مصابیح إضاءة یتم التحكم في شدة الضوء  3200لونیة 
الصادر منھا ،حیث أن تغذیتھا الكھربیة تتم بشكل مباشر من خالل 

بالتالي فمشكلة ومیض الصورة تكاد و.فرق الجھد ،والتیار الكھربي 

تكون منعدمة عند استخدام ھذه المصادر ،حیث أن مصدر اإلضاءة 
یتم توصیلة بشكل مباشر مع التیار الكھربي بدون وجود أي ملفات 

  .بین التیار الكھربي ،والمصباح) Ballasts(كھربیة 
ولكن ھناك بعض العوائق تحول دون استخدام ھذه المصادر 

ي عند التصویر فائق السرعة ،منھا درجة الحرارة بشكل أساس
اللونیة للخرج الضوئي لھذه المصادر ،وكذلك درجات الحرارة  
العالیة المنبعثة من المصابیح تؤثر على حركة األجسام فائقة 
السرعة ،وكذلك مشكالت التصویر الخارجي التي تؤثر على تراجع 

غنى عنھا في  استخدام ھذه المصادر التي كانت أساسیة ،وال
  ،السابق

  اإلضاءة  مصابیح التفریغ الكھربي  2- 3
ھناك أنواع عدیدة من مصادر اإلضاءة الصناعیة   

المزودة بمصابیح التفریغ الكھربي ،ھذه األنواع  ھي المصابیح 
،ومصابیح الفلوریسنت الباردة ) HMI(المیتال ھالید 

)Fluorescent Cool Light (ومصابیح إضاءة االنبعاث، 
  ) .LED(الدایودي 

تعمل ھذه النوعیات من مصابیح اإلضاءة من خالل 
المصباح و بین التیار الكھربي) Ballasts(وجود وحدة ملفات 

الضوئي حیث أن ھذه المصادر تعمل بنظریة التفریغ الكھربي 
،واألقطاب السالبة والموجبة ،حیث أنھا تعتمد علي وجود شبة 

جزئین یمثال قطبین ،األول موصل بالمصباح الكھربي ،متصل ب
) آنود(،وھو القطب السالب ،و القطب اآلخر ھو ) كاثود(عبارة عن 

وبالتالي یصبح لدینا وسطین أحدھما یحتوي .،وھو القطب الموجب 
علي كھربیة موجبة ،واآلخر یحتوي على إلكترونات سالبة ،وعند 
ضغط الوسطین مع بعضھما یتولد بینھما وسطان موجب وسالب 

د مرور التیار الكھربي تقوم اإللكترونیات السالبة بدفع الوسط ،وعن
الثالث ناحیة الكھرباء الموجبة ،وبالتالي تتقابل اإللكترونات السالبة 

  .،والشحنات الموجبة ،فتصدر الشدة الضوئیة
وعلى ذلك فإن ما استقر في األذھان أن مصادر اإلضاءة المعتمدة 

كھربیة بین مصدر اإلضاءة  علي التفریغ الكھربي ووجود ملفات
،ومصدر الطاقة یجعلھا معرضة إلى حدوث ومیض بالصورة 
المنتجة ،والمضاءة بھذه المصادر ،ویظھر ھذا الومیض واضحا 

إال أن ھذه الدراسة تقوم على تحلیل .عند التصویر فائق السرعة 
أداء ھذه المصادر على ضوء ما حدث بھا من تطورات للوقوف 
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مصادر لالستخدام بالتصویر فائق السرعة مع على أنسب ھذه ال
  .تالفي حدوث عیب ظھور الومیض 

  )HMI(إضاءة مصابیح  المیتال ھالید  2-1- 3
ھي إضاءة لھا نفس درجة ) HMI(إضاءة مصابیح المیتال ھالید 

كلفن ،وتعتمد في إضاءتھا  5600الحرارة اللونیة لضوء النھار 
بینھا وبین مصدر الطاقة  ،وتشغیلھا على توصیلھا بملفات كھربیة

ً بنسبة تتراوح ما بین    %. 70إلى %  40الكھربي وتعطي ومیضا
كانت الملفات التي تقوم بتشغیل ھذا المصدر في السابق  ملفات 
مغناطیسیة ،وأصبحت اآلن ملفات كھربیة ،حیث أنھا تقوم بعمل 
ازدواج موجي كھربي حتى ال یحدث أي ومیض في إضاءتھا 

ً لإلضاءة من خالل تعدیل ،ولكن ھناك وق تا تحدث فیھ ومیضا
وھي تعمل حالیا علي خلق ترددات كھربیة عالیة . موجاتھا الكھربیة

ھرتز ،وھي خاصة  85أو  65لمصدر اإلضاءة تصل الي 
  .لیست عالیة السرعةو بالتصویر بمعدالت السرعة العادیة

 لعالج عیوب) HMI(تحلیل أداء مصابیح المیتال ھالید  1- 2-1- 3
  :الومیض بالتصویر فائق السرعة على ضوء المستحدث منھا 

بعد دراسة تقنیة عمل ھذه المصابیح التي تقوم على إحداث ومضات 
وكیف تم تعدیل ملفاتھا لتالفي حدوث ظھور ھذا ، سرعة ومتقطعة

ً مع  العیب أثناء التصویر ،یمكن القول بأن ھذا التحدیث كان ناجحا
ا العیب ظل قائما عند التصویر فائق السرعات العالیة إال أن ھذ

السرعة ،حیث یوجد منھا مصادر  ذات مصابیح  بقدرات كھربیة 
كیلو وات ،وتعتمد علي  18وات إلى  20مختلفة تتراوح مات بین 

مصدر الطاقة الكھربیة ،وقد و ملفات كھربیة بین المصدر الضوئي

  ).Flicker(كانت تعتمد علي ملفات مغناطیسیة ینشأ عنھا الومیض 
ثم تطورت ھذه الملفات لتصبح معتمدة علي دوائر الكترونیة مع 

ذلك في و ذلك لكي تمنع حدوث الومیض بشكل كبیرو ملفاتھا
فالملفات . كیلو وات 18المصادر ذات القدرات الكھربیة العالیة 

والتي یتضح تركیبھا في شكل رقم  (Choke Ballast)القدیمة 
ھي و مصدر الطاقة الكھربیةفتصل بالمصدر الضوئي ،و) 13(

  .لكن بشكل متقطعو تقوم بتوصیل الجھد الكھربي للمصباح الضوئي
ذلك من خالل ھذا و وبالتالي ینشأ الومیض في المصباح الضوئي

) 14(یتضح الشكل البیاني لإلضاءة من خالل شكل رقم و الملف
یري و والذي یظھر التردد الموجي لإلضاءة بتشغیلھا لفترة زمنیة ما

التي تعبر عن و المنخفضة للمنحنيو مناطق اإلضاءة العالیة
  .الومیض الضوئي الصادر منھا

التي أصبحت و اما بالنسبة الي التصمیم الحدیث في صناعة الملفات
فقد أصبحت ال تنتج ). 15(تحتوي علي دوائر الكترونیة شكل رقم 

 ذلك باستخدام ترددات عالیة جدا من التیار المترددو ومیضا
تصل ھذه و HMIالتالي تعطي ترددات عالیة جدا لمصباح بو

ذلك و كیلو ھرتز 500كیلو ھرتز او  20الترددات الي اكثر من 
قد تعددت االختبارات و لخفض الومیض الضوئي من المصدر

قد حددت بمعدل مناسب یصل و لمعدالت التردد المناسبة للمصباح
من المصدر الذي ال یوجد معھ أي ومیض و كیلو ھرتز 200الي 

في ھذه الحالة فان تكلفة ھذا المصباح تكون عالیة القیمة ، والضوئي
  .المالیة

  
  (Choke Ballast)الملفات القدیمة تركیب ) 13(شكل رقم 

  
  (Choke Ballast)الرسم البیاني لإلضاءة لملفات ) 14(شكل رقم 
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  التصمیم الحدیث في صناعة الملفات) 15(شكل رقم 

الرسم البیاني لشدة اإلضاءة بالطول ) 16(ل رقم و یوضح الشك
الموجي الثابت بدون زیادة لإلشارة او نقصانھا كما كان یحدث في 

  ).14(الملفات القدیمة في شكل رقم 

  
  للملفات الحدیثھالرسم البیاني لشدة اإلضاءة ) 16(الشكل رقم 

  :ةملفاتھا اإللكترونیو و من الممیزات الھامة للمصادر الحدیثة
الحفاظ علي درجة الحرارة اللونیة لضوئھا طوال فترة عمرھا   -  أ

ع ،وذلك للتحكم في الطاقة الكھربیة التي  ّ المحددة من قبل المصن
 .تغذیھا

التحكم في شدة إضاءة المصدر بالزیادة أو النقصان   -  ب
Dimming  من %   100لیصبح الخرج الضوئي یعادل

یرید مدیر التصویر القدرة الكھربیة ،أو أقل من ذلك تبعا لما 
تحقیقة في العمل ،وذلك التغییر في شدة اإلضاءة ال یغیر من 

 .جودة اإلضاءة ،أو درجة الحرارة اللونیة
إطار  1000عدم وجود ومیض ضوئي حتى سرعة تصویر   -  ت

 .في الثانیة
 HMIوفیما یلي توضیحا لبعض  األمثلة التطبیقیة لمصادر إضاءة 

   :ستخدم في التصویر فائق السرعة،وخواصھا المختلفة ،وھي التي ت
 ARRI High Speed Ballast EBمصدر   2- 1- 2- 3

2.5/4HS Auto Scan :  

 ARRI High Speed Ballast EBمصدر إضاءة ضوء النھار 
2.5/4HS Auto Scan  ھي ملفات و) 17(الموضحة بالشكل رقم

تستخدم مع مصادر  Electronic Ballastكھربیة الكترونیة 
وات ،وبتردد من  4000وات ،أو  2500ھربیة لمصباحھا القدرة الك

ھرتز في  75ھرتز في السرعات العالیة ،و  1200إلى  900
التصویر بالسرعات العادیة ،ویعمل بدون ومیض ضوئي مع 

  .إطار في الثانیة 1000التصویر بالسرعات الفائقة التي تصل إلى 
  :منھا بعدة نظم ویتم التحكم من خاللھ في السرعات العالیة للتصویر

وھو نظام عمل اوتوماتیكي كامل ) . Auto Scan(نظام   •
 .بدون أي تدخل یدوي

 .وھو نظام ضبط التردد یدویا,) Man(نظام  •
، وھو نظام یجمع بین الطریقتین )Auto Man(نظام  •

  .الیدویةو االوتوماتیكیة
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 ARRI High Speed Ballast EB )17(الشكل رقم 

2.5/4HS Auto Scan  
 ARRI High speed ballast EB 6/9مصدر   1-3- 2 - 3

HS Auto Scan :  
 ARRI High speed ballast EB 6/9 HS Autoمصدر 

Scan حیث توجد ملفات كھربیة )18(،والموضح بالشكل رقم،
تعمل مع مصابیح قدرتھا الكھربیة  Electronic ballastالكترونیة 

 1200إلى  900وات ،وبتردد كھربي من  9000وات ،أو  6000
ھرتز مع السرعات  75ھرتز مع السرعات العالیة والفائقة ،و 

العادیة ،ویعمل بدون ومیض مع سرعات تصویر فائقة تصل إلى 
إطار في الثانیة الواحدة ،ویتم التحكم من خاللھ عند التصور  100

 – Auto Man – Man(بالسرعات الفائقة بالنظم السابقة الذكر 
Auto Scan(  

  
 ARRI High speed ballast EB 6/9 HS) 18(قمالشكل ر

Auto Scan  

 ARRI High speed ballast EB 12/18مصدر  4- 2-1- 3
HS  :  

  ARRI High speed ballast EB 12/18 HSمصدر 
حیث توجد ملفات كھربیة للتصویر ، )19(الموضح بالشكل رقم 

بالسرعات الفائقة بدون ومیض ضوئي بھا ،و مصابیحھا تعطي 
وات ،وبتردد كھربي من  18000أو ، وات 12000كھربیة  قدرة
 75، وھرتز في التصویر بالسرعات الفائقة 1200ھرتز إلى  900

  .ھرتز للسرعات العادیة

  
 ARRI High speed ballast EB 12/18 )19(الشكل رقم 

HS    
) Cool Light(إضاءة مصابیح الفلوریسنت الباردة  2-2- 3

Kinoflo 
ھي  Cool Light (Kinoflo(فلوریسنت الباردة إضاءة مصابیح ال

كلفن مشابھة للضوء  3200إضاءة تعطي درجة حرارة لونیة 
كلفن  5600الصناعي داخل االستودیو ،أو درجة حرارة لونیة 

وقد تم عمل الملفات الكھربیة االلكترونیة مثل .مشابھة لضوء النھار 
)HMI (ترددات لعدم التعرض ألي ومیض في إضاءتھا ،وتعمل ب

  .ھرتز 60عالیة تصل إلى 
) Kinoflo(وعند مقارنھ إضاءة الفلوریسنت القدیمة بالحدیثة منھا 

ً بنسبة تتراوح ما بین  إلى %  30فإننا نرى أن القدیمة تحدث ومیضا
فإنھا تعطي ومیضا من ) Kinoflo(،أما الحدیثة الباردة %  60

قل مصادر في حین أن إضاءة التنجستین وھي أ% .  12صفر إلى  
ً في شدتھا الضوئیة فھي ال تتعدى   %. 10إضاءة تحدث ومیضا

  ).20(یوضح ذلك الجدول رقم و

Lamp type Flicker Factor 
LED dimmed at 50%: 99 % 
HMI magnetic ballast: 40 - 70 % 

Street lights magnetic ballast: 50 - 70 % 
Fluorescent magnetic ballast: 30 - 60 % 
Fluorescent electronic ballast: 0 - 12 % 

Household bulbs: 10 - 15 % 
Tungsten lights 0 - 10 % 

HMI electronic ballast: 1 -   3 % 
Sunlight: 0 % 

  )20(الجدول رقم 
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و یقاس معامل ومیض مصدر الضوء من خالل مقاییس تعتمد في 
الضوء ،وبشكل عام عملھا علي قیاس التردد الناتج عن ومیض 

فإنھ یعتبر خالي من أي %  3عندما یكون معدل الومیض أفل من 
وذلك في معدالت التصویر ذات . ومیض أو انقطاع في الضوء

أما في حاالت التصویر فائق السرعة أو أكثر من .السرعة العادیة
  .إطار في الثانیة فإن ذلك الومیض الضوئي یظھر في الصورة 150

  ) :LED(ابیح االنبعاث الدایودي إضاءة مص  2-3-
ھي إضاءة تعطي درجة )LED(إضاءة مصابیح االنبعاث الدایودي 

كلفن حسب  900كلفن ،وتصل إلى  2800حرارة لونیة من 
وتعتمد في إنتاج إضاءتھا علي ألوان متعددة ال نھائیة .المطلوب منھا

،أي أنھا تعطي إضاءة لونیة مشابھة لإلضاءة الصناعیة داخل 
ستودیو ،أو إضاءة مشابھة لضوء النھار ،وھناك تصمیم اال

ألجھزتھا الخاصة إلضاءة الدیكور بألوان مختلفة ،أو إضاءة 
 .األشخاص داخل االستودیو أو خارجھ

ومیضا عالیا ) LED(تعطي إضاءة مصابیح االنبعاث الدایودي 
ً عند تقلیل شدة إضاءة المصدر لتصل قدرتھ الكھربیة إلى  %  5جدا

قدرة الكاملة ،وإلصالح ذلك ،وتالفي ھذا العیب قامت من ال
الشركات المصنعة بتصمیم ملفات كھربیة عالیة القیمة لتقوم بزیادة 

ھرتز ،بحیث یتم  200التردد الكھربي في المصباح لیصل إلى 
ً علي الومیض الضوئي في سرعات التصویر المختلفة  القضاء تماما

%  40دث ومیضا یتراوح من ،حیث أن ھناك أنواع منھا مختلفة تح
،أما %  15،ونوع آخر یصل الومیض فیھ إلى   %  70إلى 

،وبالتالي فإنھا تحدث %  3األنواع الحدیثة منھا فإنھا تعطي أقل من 
ومیضا أقل ما یمكن عند التصویر بسرعات عالیة ،وفي ھذه الحالة 
فإن آلھ التصویر سیتم التحكم بھا عن طریق إدارتھا في معدل 

  .ة التصویر ،وسرعة الغالقسرع
ومن خالل ما سبق ینتج لنا تعدیل صانع المصادر الضوئیة في 

الملفات الكھربیة التي تستخدم للمصادر و تصمیم أجھزة اإلضاءة
ذلك و الضوئیة حتى یتم القضاء نھائیا علي الومیض الضوئي منھا

في السرعات العادیة للتصویر اما في السرعات العالیة للتصویر 
نھ یتضح ان ھناك مصادر اضاءة ال تزال تحتاج إلى تعدیل في فا

تصمیمھا ،وفي ملفاتھا ،أو یتم تعدیل الكامیرا ،وضبطھا لمعالجة 
  .ھذه العیوب ،أو القضاء علیھا

  :Results  النتائج
بعد اإلنتھاء من البحث یمكن حصر نتائجھ فى تحقیق فروض 

   –   - :البحث 
مصابیح  المیتال ھالید  استخدام مصادر اإلضاءة ذات ان - 1

)HMI ( الحدیثةHigh Speed Ballast  عند التصویر
فائق السرعة سوف یقلل تأثیر الومیض بالصورة أو یخفیھ 

 .تماما
لتصبح  LEDتطورت صناعة مصابیح االنبعاث الدایودي  - 2

لكن یبقي منھا و صالحة للتصویر مع معدالت السرعة العالیة
  .ورةجزء كبیر ینتج عنھ ومیض في الص

استخدام مصادر اإلضاءة ذات مصابیح الفلوریسنت الباردة  - 3
)Cool Light (Kinoflo  الحدیثة عند التصویر فائق

  .السرعة سوف یقلل تأثیر الومیض بالصورة أو یخفیھ تماما
أصبحت التصمیمات الحدیثة لمصادر اإلضاءة المختلفة  - 4

تتالشي عیوب ومیض الصورة عند التصویر بمعدالت 
 .یةسرعة عال

زیادة التردد الكھربي ھو الذي یتحكم في عدم وجود ومیض  - 5
  .للصورة عالیة السرعة 

كلما زاد الومیض  درجھ  ١٨٠عن كلما زادت زاویة الغالق  - 6
في الصورة وبالتالي تستخدم الزاویھ الضیقھ للغالق للتخلص 

 .من ومیض الصوره
 عالیة الحدة معدةو أصبحت االت التصویر السینمائیة الرقمیة - 7

النتاج صورا بمعدالت سرعة تصویر عالیة بدون انتاج 
الحدة و ومیض في صورھا بسبب اسطحھا الحساسة المتقدمة

 .العالیة
مصادر اإلضاءة التنجستن ال ینتج عنھا ومیض في التصویر  - 8

 .بالسرعات العالیة
 :التوصیات

دراسة تكنولوجیا اإلضاءة بأنواعھا المختلفة في المؤسسات  - 1
 .التلیفزیونو تمة بصناعة السینماالتعلیمیة المھ

عمل التجارب العملیة لمصادر اإلضاءة المختلفة مع  - 2
التصویر عالي السرعة في المؤسسات التعلیمیة المھتمة 

التلیفزیون لتدریب الطالب علي تالفي و بصناعة السینما
 .ومیض الصورة

متابعة التطور التكنولوجي لمصادر اإلضاءة واالت التصویر  - 3
التلیفزیونیة عالیة الحدة لمعرفة كافة و ة الرقمیةالسینمائی

  .واالضاءه وكیفیة حلھا مشاكل التصویر
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