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 שאנו מצלמים האור והצבע בתמונה

 

 יש לנו אפשרות לקבוע את האור והצבע בתמונה שאנחנו מצלמים בזמן ביצוע הצילום עצמו.

  .ע"י שינוי חשיפה )פיצוי חשיפה ידני(אנחנו מבצעים את האפשרות להבהיר או להכהות את התמונה 

ביכולות שלנו לשנות את מהירות  גלומות אפשרויות נוספות לשינוי תאורת התמונה )בהירה או כהה( 

 התריס ו/או מפתח הצמצם.

 ובחלק מהמצלמות הקומפקטיות. SLRאו דמוית  SLRאפשרויות אלו קיימות בכל מצלמת 

 באופן כללי: ככל שנשתמש במהירות תריס גבוהה יותר נקבל תמונה חשוכה יותר. 

 .םצתמונה חשוכה יותר תתקבל גם אם נשתמש בערך גבוה של מפתח הצמ

 .לערכים של מהירות התריס ומפתח הצמצם יש גם השפעה על המיקוד בתמונה בצילומי סצנות שונות

למנו יכול להתקבל  ע"י שימוש במגוון האפשרויות  הנמצאות ישינוי הצבע בתמונה המתייחסת לסצנה שצ

 במרבית המצלמות, כגון:

 התאים את הצבעים בתמונה המתקבלתהשימוש באופציה זו מאפשר לנו ל :שימוש בתפריט "איזון הלובן"

התאורה הקיימים במקום בו אנחנו מצלמים )תאורת מנורת ליבון, נורת פלואורסנט,  ותעפ"י תנאי ומקור

  צילום בחוץ באור יום או בצל ועוד מגוון אפשרויות(.

 אגב, חלק מהמשתמשים מגדירים את השימוש באופציה זו כאפשרות ל"חמם או לקרר"  את התמונה.

  אנו מצלמים: הב האורתה סביבתתמונה שלפנינו הסבר לכל אייקון והתאמתו  לב

 

 
 

 להלן מספר דוגמאות לתפריטי איזון לובן בדגמים שונים של מצלמות:
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גוון הצילומים שבצעתם אינו תואם לצבעים המקוריים שהיו  מדוע -אני מניח שלא אחת שאלתם את עצמכם 

   בשטח...למה הגוון שלהם כחול או כתום וכו' ?

של המצלמה טעה או שבחרתם במצב האוטומטי איזון הלובן ככל הנראה התשובה לכך טמונה בעובדה ש

 .באופציה לא נכונה

אולץ צבע יצור באופן מנוכל ל, יזום על ידינו באופציה לא נכונה בתפריט "איזון הלובן"שימוש ע"י  , מאידך

   יצור אפקטים צבעוניים שונים.לשונה מזה הקיים במציאות ו

שצילמתי במודיעין תוך הליכת בוקר  פריחה על אחד העציםדוגמאות לכך תוכלו לראות במספר תמונות של 

 בשדרות עמק החולה:

 

       
 

 

לאחר שסקרנו בקצרה את יכולות המצלמה לשינוי הצבע בתמונה המצולמת באמצעות תפריט "איזון לובן", 

 .SPאו    SCN-ומוגדרות במצלמות כהבה ונסקור אפשרויות נוספות באמצעות תוכניות הצילום המובנות 

: צילומי פורטרט פתיחת תפריט תוכניות הצילום המובנות מאפשר לנו לצלם במצבי צילום מיוחדים כגון

הדגשת הדמות המצולמת ע"י טשטוש הרקע או הסביבה שלפני הדמות(, צילומי ספורט )הקפאת  –)דיוקן 

 .ועוד אובייקטים בתנועה(, נוף )גם העצמים הקרובים וגם הרחוקים ממוקדים(

בלים על הצבעים המתקגם כן אבל עלינו לדעת כי בחלק מתוכניות הצילום המובנות ביכולתנו להשפיע 

 בתמונה.

 :דוגמאות

 ילום במצב "שפת הים" צBeach – .יגרום להדגשת הצבע הכחול של המים 

  "צילום במצב "טבעFoliage – .יגרום להעשרת והעצמת צבעי הפריחה, העלים והעצים 

  " צילום במצב "שלגSnow – .ימנע את הופעת רקע כחול או עצמים כהים בתמונה 

 צבע עשיר" צילום במצב" Vivid – .יגרום לקבלת צבעים טבעיים ועשירים בתמונה 

  "צילום במצב "פוסטרPoster Effect –  יאפשר לנו לקבל תמונה הנראית כמו פוסטר או איור

 עתיק...
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 תפריט נוסף הקיים בחלק לא מבוטל של דגמי המצלמות הינו תפריט "הצבעים שלי".

 גם כן לשלוט על הצבעים המתקבלים בתמונה. שימוש בהגדרות השונות של תפריט זה מאפשר לנו

 דוגמאות:

  במצבVivid – .נדגיש את צבעי הכחול כך ששטחים כחולים )שמיים, ים( יהפכו למלאי חיים 

  במצבVivid Green –  נדגיש את גווני הירוק. אפשרות זו תהפוך שטחים ירוקים )הרים, שדות

 וכו'( למלאי חיים.

  במצבVivid Red- וני האדום. אפשרות זו תהפוך שטחים אדומים )שדות של פרחים נדגיש את גו

 אדומים וכו'( למלאי חיים.

 נחליש את הניגודיות ורווית הצבעים ונעניק לצילום גוונים ניטראליים.  - יבמצב ניטראל 

  לבן.-התמונה תיראה כמו צילום עתיק חום –במצב ספיה 

  צילום בשחור לבן. –במצב שחור/לבן 

  נקבל צבעים טבעיים וחדים. –במצב פוזיטיב 

  "נגרום להבהרת עור בעל גוון כהה. –במצב "גוון עור בהיר 

  "נשתמש על מנת להכהות גוון עור בהיר. –במצב "גוון עור כהה 

 המאפשר לנו לכוון את הניגודיות, ובנוסף... קיימת גם אפשרות  של צילום במצב "צבע אישי "

של האדום, הכחול והירוק ואת גוון העור מתוך מספר רמות  החדות, רווית הצבע וכן את איזון הצבע

 אפשריות.

 

כעת, לאחר שנחשפנו ליכולות ולאפשרויות השונות הגלומות במצלמה, כל שנותר לנו הוא להתחיל 

ולשוטט בתפריטי המצלמה השונים, להתחיל לצלם תמונות במצבים שונים ולשלוט על הצבעים 

 המתקבלים בתמונות.

 

וחלק מהאפשרויות והתפריטים שהוזכרו במאמר לא יופיעו בחלק מדגמי המצלמות, או הערה: יתכן 

 שיופיעו בצורה שונה מהמתואר לעיל, כל זאת בתלות בדגם המצלמה והיצרן.

 

 יוסי וונש

 מדריך סדנאות צילום דיגיטאלי

 עריכת תמונות וסרטים
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