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عکاسی مادون قرمز

برای عکاسی خوب زیاد عکس ببینید

احتمـاال تـا بـه حـال به ایـن جملـه زیـاد برخورده اید کـه برای عکاسـی خـوب باید 
زیـاد عکـس خـوب ببینیـد امـا آیـا تـا بـه حـال از خـو پرسـیده اید چطـور باید یک 
عکـس خـوب دیـد؟ بلـه دقیقـا ایـن که چطـور بـه عکس نـگاه کنیـد و دربـاره آن 
فکـر کنیـد مهـم اسـت و صـرف عکـس خوب دیـدن هـر چند کـه بی تاثیر نیسـت 
امـا بـه شـما کمـک شـایانی نمی کنـد. امـا در این جـا دو سـوال پیـش می آیـد اول 
این کـه اساسـا عکـس خـوب چـه عکسـی اسـت و چـه کسـی این خـوب بـودن را 
تاییـد می کنـد و دوم ایـن کـه چـه چیزهایـی را بایـد با دقت بیشـتر مورد بررسـی و 
تحلیـل قـرار داد. در مـورد عکـس خـوب هـزاران هـزار مقالـه و ... موجود اسـت اما 
توصیـه مـا بـه شـما این اسـت که سـری به عکس هـای سـایت های معتبـری مثل   
1x.com و یـا national geography بزنیـد و برنده هـای جوایـز بین المللـی و 

معتبـر را نـگاه کنیـد  بـا نگاه کـردن به عکس هـای خوب و بـا کیفیـت در ژانرهای 
مختلـف اسـت کـه می توانید ژانـری که دوسـت داریـد در آن فعالیت کنیـد را بیابید 
و ببینیـد کـدام  نـوع از عکس هـا حـس بهتـری را بـه شـما منتقـل می کننـد و یـا 
تاثیرگذارترنـد. ایـن شـما هسـتید که عکس خـوب و بد را مشـخص می کنید اما اول 
بایـد مطمئـن باشـید کـه عکس هـای واقعـا خـوب را دیده ایـد چـرا که اساسـا ذهن 
در تصمیم گیـری فرآینـدی مقایسـه ای را در ایـن زمینـه پیـش می گیـرد بعـد از آن 
ایـن روح و ذهـن شماسـت کـه می توانـد بهتریـن تصمیـم را بگیرد. زمانـی که یک 
عکـس خـوب را می بینیـد بایـد از خـود بپرسـید چـه چیز ایـن عکـس را تاثیرگذار و 
یا چشـم نواز کرده اسـت ؟ سـوژه چیسـت؟ و اساسـا چرا شـما درگیر نگاه کردن به 
آن شـده اید. سـوال هایی کـه رسـیدن بـه جواب هایشـان می  توانـد به مـرور زمان در 
ذهـن شـما حـک شـود و در نحـوه دیدتان بـه دنیـای اطـراف تاثیر شـگرفی گذارد. 
آشـنایی بـا اصول زیبایی شناسـی در عکاسـی به شـما کمـک می کند تا بهتـر بتوانید 
بـه ایـن سـواالت پاسـخ دهیـد پس بد نیسـت کمـی در مـورد آن هـا مطالعـه کنید. 
در ابتـدا نیـازی نیسـت که خیلـی عمیق در مـورد مباحـث مربوط به زیبایی شناسـی 
اطالعـات کسـب کنیـد. با یک جسـتجوی سـاده در اینترنت با صدهـا مقاله مختلف 
چنـد صفحـه ای مواجـه می شـوید کـه بـا خواندن چند تـا از ایـن مطالـب می توانید 
کلیـت قضیـه را درک کنیـد و از آن جاسـت کـه شـما می توانید با دیـدن یک عکس 
نقطـه شـروعی بـرای تحلیـل داشـته باشـید بـه گونـه ای کـه ایـن تحلیل هـا ملکه 
ذهنتـان شـده و در ناخـودآگاه شـما شـکل گیرند پـس از همین امروز شـروع کنید و 

چنـد عکـس خـوب را با نگاهـی دقیق تـر بررسـی نمایید.

ترفندعکاسی

همانطـور کـه احتمـاال می دانیـد عکس هایـی کـه به 
صـورت معمـول توسـط دوربیـن  گرفتـه می شـوند در 
محـدوده نـور مرئـی هسـتند و اساسـا نتیجـه عکـس 
و رنگهـای آن بـا تقریـب بسـیار نزدیکـی بـه آن چـه 
چشـم مـا می بینـد کامـال نزدیـک اسـت. احتمـاال با 
خـود می گوییـد خـب غیـر از این هـم نباید باشـد ! اما 
ممکـن اسـت چشـمتان بـه عکس هایـی افتاده باشـد 
کـه در آن هـا برگ هـای سـبز درختـان کامـال سـفید 
شـده انـد و آسـمان رنگی قرمـز و تیره به خـود گرفته 
اسـت و احتمـاال بـا خودتـان فکـر کرده ایـد کـه قطعا 
عکـس ویرایـش شـده اسـت در صورتی کـه همیشـه 
این طـور نیسـت و ممکـن اسـت عـکاس عکسـی در 
طـول مـوج اینفـرارد یا فروسـرخ گرفتـه باشـد. برای 
درک بهتـر قضیـه یـک لحظـه بـه عکس های اشـعه 
ایکـس که بـرای شکسـتی اسـتخوان می گیریـد فکر 
کنیـد! آیـا دوربیـن اشـعه ایکـس چیـزی را می بیند و 
نشـان می دهد که چشـم شـما می بیند؟ خب عکاسـی 
فرو سـرخ یـا مادون قرمز هـم در واقع بـا فیلتر کردن 
بخشـی از نور و تنها نشـان دادن نور ناحیه فرو سـرخ 
باعـث می شـود شـما مناظـر را طـور دیگـری ببینیـد! 
بـرای عکاسـی فرو سـرخ شـما بـه فیلم یا سنسـوری 
احتیـاج داریـد کـه به نور فرو سـرخ حساسـیت نشـان 
دهـد. البتـه دامنـه حساسـیت سنسـور برای عکاسـی 
اینفـرارد هـم بـه انـدازه تمـام محـدوده طـول موجی 
آن نیسـت و بـه همیـن دلیـل بـه آن دامنه فروسـرخ 
نزدیـک می گوینـد و بـا دامنـه فروسـرخ دور کـه در 
عکاسـی گرمایـی از آن دامنـه بهـره جسـته می شـود 
متفـاوت اسـت. دامنه هـای موجـی که برای عکاسـی 
 7۰۰ بیـن  می گیـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  فروسـرخ 
نانومتر و 9۰۰ نانومتر هسـتند. فیلم های عکاسـی و یا 
بسـیاری سنسـورهای دوربین هـای دیجیتـال هـم به 

ایـن دامنـه نوری حسـاس هسـتند و به همیـن خاطر 
درون دوربین هافیلتـری قـرار می دهنـد کـه از عبـور 
نـور فـرو سـرخ یـا مـادون قرمـز جلوگیـری می کنـد. 
در واقـع زمانـی کـه از فیلترهای مـادون قرمز صحبت 
می شـود ممکـن اسـت منظـور دو نوع کامـال متفاوت 
محـدوده  عبـور  مانـع  کـه  فیلترهایـی  یکـی  باشـد، 
نـوری مـادون قرمـز می شـوند ماننـد آن هایـی که بر 
روی سنسـور دوربیـن هـا نصـب می گـردد و دیگـری 
فیلترهایـی هسـتندد کـه بـر روی لنـز دوربین هـا قرار 
می گیرنـد و وظیفـه ای کامـال برعکـس دارنـد به این 
معنـی کـه تنها بـه محدوده نـوری مادون قرمـز اجازه 
عبـور می دهنـد. خـب احتمـاال تـا بـه حـال متوجـه 
شـده اید کـه بـه کار گیـری هم زمـان ایـن دو نـوع 
فیلتـر باعـث می شـود کـه هیـچ نـوری بـه سنسـور 
شـما نرسـد و در نتیجه فقـط یک فریم سـیاه خواهید 

داشت!
بـه هـر حـال اگـر دوربینـی داشـته باشـید کـه فیلتـر 
مـادون قرمز بر روی سنسـور نداشـته باشـد و شـما از 
فیلترهـای اینفـرارد بر روی لنز اسـتفاده کنیـد نتیجه، 
رویا گونـه ای  حالـت  کـه  شـد  خواهـد  عکس هایـی 

دارند.
بـه طـور کلـی سنسـورهای دوربیـن دیجیتال بـه نور 
مـادون قرمـز حساسـند امـا بـه ایـن دلیـل کـه وجود 
را دچـار  مرئـی  در طیـف  قرمـز عکاسـی  نـور دون 
مشـکل می کنـد و بـه خصـوص بـه ایـن دلیـل کـه 
می انـدازد  اشـتباه  بـه  را  دوربیـن  خـودکار  فوکـوس 
)بـا توجـه بـه ایـن کـه در ایـن طیـف فوکـوس بـه 
شـکل دیگـری اسـت( و همچنیـن باعـث بـاال رفتن 
غلظـت رنـگ قرمـز می شـود و دالیل مختلـف دیگر 
اکثـر دوربین هـای دیجیتـال بـه طـور پیش فـرض از 
یـک فیلتـر بازدارنـده مـادون قرمـز در جلوی سنسـور 

بهـره می گیرنـد بـه همیـن دلیـل معمـوال عکاسـی 
فروسـرخ بـا دوربین هـای معمولی امکان پذیر نیسـت 
و یـا مسـتلزم اسـتفاده از سـرعت شـاتر های کـم و با 
اسـتفاده از سـه پایه اسـت )چرا که گاهی فیلترها تمام 
دامنـه فروسـرخ را نمی بندند و در مـدت زمان طوالنی 
مقـداری از ایـن طـول موج ممکن اسـت از فیلتر عبور 
کنـد(. در اینجاسـت که بسـیاری از افـرادی که به این 
نـوع عکاسـی عالقه منـد هسـتند دوربین هـای خود را 
بـاز کـرده و فیلتر اینفـرارد بازدارنده آن را بـر می دارند 
و بـر روی لنـز هـم از فیلترهـای عبـور دهنـده مادون 
قرمـز اسـتفاده می کننـد و به ایـن ترتیب دوربینشـان 
فقـط قـادر اسـت در محـدوده  مـادون قرمز عکاسـی 
کنـد! البته معموال برداشـتن فیلتر بازدارنده کار آسـانی 
نیسـت و باید توسـط افراد ماهر انجام شـود و به شـما 
توصیـه می کنیـم بـه هیـچ وجـه خودتـان دسـت بـه 
  Sigma SD14کار نشـوید! البتـه دوربین هایی مثـل
هـم وجـود دارند که بـدون اسـتفاده از وسـیله خاصی 
می توانیـد فیلتـر بازدارنده آن هـا را برداریـد و یا دوباره 
سـر جـای خـود قـرار دهیـد. یادتـان باشـد کـه برای 
عکاسـی مـادون قرمز برداشـتن فیلتر بازدارنـده کافی 
نیسـت و شـما بایـد از فیلترهـای عبـور دهنـده نـور 
مـادون قرمـز که فقط ایـن طیف را عبـور می دهند بر 
روی لنـز اسـتفاده کنیـد. توجـه داشـته باشـید که این 
فیلترهـا معمـوال گران و در بسـیاری از شـهرها نایاب 
هسـتند پـس اگـر زمانـی هـوس عکاسـی فروسـرخ 
کردیـد هزینه هـای آن را در نظـر بگیریـد. در نهایـت 
بـد نیسـت کـه باز هـم به ایـن نکتـه اشـاره کنیم که 
عکس هـای فروسـرخ حال و هوایی متفـاوت و زویایی 
دارنـد و ایـن نـوع عکاسـی بـه خصـوص در طبیعـت 

نتایـج متفـاوت و حیرت انگیـزی دارد.
رضا رهنمای مقدم 


