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Bài 1. ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC 

I. Ánh sáng & Màu sắc: 
Trong quay phim, ánh sáng là quan trọng nhất. Nếu là thể loại tin tức 

hoặc thời sự ngắn thì yếu tố ánh sáng không quan trọng lắm. 

Ánh sáng là điểm nhấn trong tác phẩm. Trong hình ảnh, “nếu tất cả đều 

rõ thì chẳng có gì rõ” vì không có điểm nhấn. 

Trước đây, nghệ thuật là chiếu sáng. Nhưng ngày nay, người ta cho 

rằng che sáng là một nghệ thuật. 

Về phương diện vật lý, ánh sáng là một dạng năm lượng điện từ trong 

khoảng phổ tần từ 780 n.m đến 380 n.m mà mắt người có thể nhìn thấy được. 

Nó tổng hợp nhiều ánh sáng đơn sắc gồm: 

R: Red; O: Orange; Y: Yellow; G: Green; C: Cyan (lam); B: Blue; V: Violet (tía). 

 

Hình 1 Dãy phổ tần 
Có 03 thí nghiệm để chứng minh vấn đề trên: 

- Thí nghiệm của Newton xuất phát từ hiện tượng cầu vồng vào năm 

1666, dùng lăng kính để phân tích ánh sáng và ông đã thu được các màu ánh 

sáng khác nhau (như dãy phổ tần trên) từ ánh sáng mặt trời. 

- Thí nghiệm của Grash-Man vào năm 1850 đã cho rằng quang phổ 

gồm 6  7 màu và đã đề xuất dãy quang phổ chỉ còn 03 màu chính để dễ 

dàng đưa vào ứng dụng. 

1: R + O:  Red 

2: Y + B  Green 

3: C + B + V  Blue 

Và đây được coi là qui tắc tam sắc được ứng dụng trong phim ảnh màu cho 

đến ngày nay. 

R O Y G C B V Tia tử ngoại Tia hồng ngoại 

780 n.m 380 n.m 
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II. Ánh sáng trắng: 
Dựa vào thí nghiệm năm 1666 của Newton, ta tóm tắt như sau: Ánh 

sáng trắng không phải là 01 màu trắng mà là tổng hợp của tất cả các màu 

trong tự nhiên. Vậy mỗi đơn sắc ứng với một bước sóng nhất định. 

“Ánh sáng trắng khi chiếu lên vật thể sẽ không có màu.” 

III. Thuyết 03 màu (Qui tắc tam sắc): 
Khoa học đã nghiên cứu về mắt người và ghi nhận được như sau: 

Trong mắt có thủy tinh thể làm nhiệm vụ hội tụ ánh sáng vào võng mạc. Trên 

võng mạc có 02 loại tế bào: 

- Hình que: Gồm 120 triệu tế bào nằm rải rác trên võng mạc để cảm 

nhận sự sáng tối. 

- Hình nón: Khoảng 6 triệu tế bào nằm tập trung tại màng điểm để cảm 

nhận màu sắc. Loại tế bào này chia là 03 nhóm: 

+ R: nhạy cảm với bước sóng màu đỏ. 

+ G: nhạy cảm với bước sóng màu lục. 

+ B: nhạy cảm với bước sóng màu lam (xanh dương). 

Thí nghiệm của GrashMan và MaxWell cho thấy sự tương đồng với khám phá 

sinh học mắt người. 

Tóm tắt 1: tất cả các màu sắc tự nhiên đều là tập hợp theo một tỷ lệ 

của 03 màu cơ bản là RGB. 

Tóm tắt 2: Vật chất không phải là một nguồn sáng có màu. Khi ánh 

sáng trắng chiếu vào một vật nào đó thì một số bước sóng bị vật đó hấp thu 

01 phần các bước sóng khác không bị hấp thu sẽ phản chiếu đến mắt người 

và cho chúng ta cảm nhận về một màu nào đó. 

Tóm tắt 3: Màu sắc được nhận ra, được cảm thụ bởi nguồn sáng chiếu 

vào và sự cảm nhận của mắt. 

IV. Sự trộn màu: 
Thí nghiệm của MaxWell (1859): Lấy 03 đèn chiếu sáng giống hệt nhau. 

Trước cái thứ nhất đặt kính lọc màu đỏ, trước cái thứ 2 đặt kính lọc màu lục 

và trước cái thứ 3 đặt kính lọc màu lam. Khi 03 đèn chiếu này chồng lên nhau 

với tỷ lệ chia đều cho cả 03 thì ta thu được màu trắng. 
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Phần R & G  V (Violte); B & G -- > V (Cyan) ; R & B  M (Magenta) 

V. Đặc tính xác định một màu: 
Độ chói - Luminance: chỉ mức độ sáng chói. Cho cảm giác sáng nhiều 

hay sáng ít.  

Lưu ý: Bright chỉ chỉnh sáng tối cho màn hình. 

Độ bão hòa – Saturation: Chỉ mức độ đậm nhạt, là độ tinh khiết của một 

màu so với một màu khác. Nguồn sáng đơn sắc có độ bảo hòa tuyệt đối. 

Sắc thái – Tim – Hue: Chỉ tính chất của màu, là biểu hiện một màu tại 1 bước 

sóng. Thay đổi bước sóng là thay đổi sắc thái. 

VI. Cân bằng trắng (White Balance): 
Là thao tác đầu tiên của người quay phim (W.B). 

Theo qui tắc tam sắc, tất cả màu tự nhiên là do sự pha trộn giữa 03 

màu cơ bản RGB. Màu trắng được trộn giữa RGB theo 01 tỷ lệ bằng nhau. 

Vậy “cân bằng trắng” là phương pháp thể hiện độ chính xác của màu sắc 

bằng việc cân chỉnh pha trộn theo tỷ lệ bằng nhau giữa 03 màu cơ bản RGB 

để đạt được 01 màu trắng tinh khiết nhất. 

Để thu được màu sắc trung thực của ảnh ngoài tự nhiên, thì trước khi 

sử dụng Camera để ghi hình, ta phải chỉnh câm bằng trắng một cách cẩn thận 

và chính xác. Nguồn sáng tại hiện trường (nơi thu hình) ảnh hưởng đến màu 

sắc của toàn bộ vật thể nơi đó vì vậy khi có sự thay đổi về nguồn chiếu sáng 

chúng ta phải cân bằng trắng. 
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Bài 2. GIỚI THIỆU MÁY QUAY 

I. VIDEO CAMERA – CAMCORDER 
Video Camera (VC) là máy quay video truyền hình, là loại thiết bị điện tử 

có chức năng biến đổi hình ảnh thu được thành tín hiệu Video. 

Có nhiều loại camera nhưng tạm thời có thể chia làm 02 loại: 

Loại Chuyên dụng: Thường được sử dụng trong các Studio truyền hình. 

Có kích thước lớn, cấu tạo phức tạp, giá thành cao nhưng cho chất lượng hình 

ảnh hoàn hảo (Màu sắc trung thực, độ nét sâu). Loại này có thể gắn thêm bộ 

phận để ghi băng hoặc không. 

Ví dụ: Beta Cam 

Loại phổ thông: vẫn sử dụng được trong studio và dễ lưu động ngoài trời. 

Loại này có kích thước gọn, nhỏ thao tác đơn giản thuận tiện cho việc ghi hình 

lưu động. Loại Camera này có gắn thêm bộ phận VTR (Video Tape Recorder)  

có chức năng ghi hình ảnh và âm thanh đồng thời có thể phát lại hình ảnh ân 

thanh ghi được như 1 đầu máy VCR (video cassette Recorder). Loại này còn gọi 

là Camcorder. 

II. Khái quát Camcorder: 
Là một thiết bị dùng để thu hình ảnh & âm thanh (Video/Audio) sau đó ghi lên 

băng từ Video đồng thời có thể kiểm tra và phát lại các hình ảnh âm thanh ghi 

được. 
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a. Sơ đồ khối của Camcorder: 

Khuếch đại 
âm thanh 

Ống 
kính lọc 

màu 

Mã hóa 
tín hiệu 

Sửa sai 
tín hiệu 

CCD 
Cảm biến 

màu 

Ống ngắm 
điện tử 

Mạch tạo xung 
điều khiển 

Micro

Power 

V
T
R

 

Hình 2 Sơ đồ khối 1 Camcorder 
b. Nhiệm vụ của các tầng: 

i. Ống kính lọc màu (Lenses): 
Có nhiệm vụ hội tụ các tia sáng phản xạ từ những vật thể trước ống kính 

lên bề mặt cảm quang của bộ biến đổi quang - điện CCD. Ống kính còn có 

nhiệm vụ phóng to/thu nhỏ hình ảnh, chỉnh nét vật thể. 

ii. Bộ biến đổi quang - điện (CCD/CMOS): 
Có nhiệm vụ biến nguồn sáng thành tín hiệu điện từ và chuyển tín hiệu 

sang các tầng sau để các linh kiện điện tử xử lý. 

iii. Mạch tạo xung điều khiển (Controller): 
Có nhiệm vụ tạo ra các xung điều khiển để đóng mở các cổng trong bộ 

biến đổi quang - điện. 

iv. Sửa dạng tín hiệu: 
Tăng độ lợi tín hiệu như Gainup, áp các hiệu ứng (Affect) như Fade 

In/Out… 
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v. Mã hóa tín hiệu màu: 
Làm nhiệm vụ mã hóa tín hiệu màu theo các hệ truyền hình tiêu chuẩn 

như Pal. NTSC, Secam. 

vi. Ống ngắm điện tử (View finder): 
Kiểm tra hình ảnh, chọn kích thước khuôn hình cảnh vật ở phía trước ống 

kính. 

vii. Micro & khuyếch đại âm thanh: 
Micro có nhiệm vụ biến đổi sóng âm thanh thành tín hiệu điện. Bộ khuyếch 

đại có nhiệm vi khuyếch đại tín hiệu điện do micro chuyển sang để ghi vào băng. 

viii. VTR (Video tape recorder): 
Dùng để chuyển tín hiệu A/V lên băng từ đồng thời có thể phát lại tín hiệu 

trên băng. 

ix. Nguồn điện (Power): 
Có nhiệm vụ ổn định điện áp & tuỳ theo nhu cầu của các tầng mà cung 

cấp đủ nguồn điện để các tầng có thể làm việc. 

c. Nguyên lý hoạt động: 
Khi đặt Camcorder trước 1 cảnh quay, ta bấm công tắc ghi (record – 

Start/Stop)  thì: 

- Các cảnh vật phía trước ống kính sẽ phản xạ vào ống kính được ống kính lọc 

màu và điều chỉnh cảnh vật rõ nét sau đó bộ biến đổi quang - điện sẽ biến đổi tín 

hiệu ánh sáng thành các tín hiệu điện tương ứng. Các tín hiệu này sẽ được sửa 

dạng nếu có (Gain up, Fade in/out…) rồi được mã hóa theo hệ truyền hình tiêu 

chuẩn (Pal/NTSC/Secam) để đưa sang VTR ghi vào băng từ. 

- Cùng lúc với tín hiệu hình ảnh, toàn bộ âm thanh xung quanh cảnh quay sẽ 

được micro thu và chuyển tín hiệu âm thanh thành tín hiệu điện âm và vì tín hiệu 

này rất thấp nên sẽ được bộ khuyếch đại âm thanh làm cho lớn lên và đưa vào 

VTR để ghi lên băng từ. 
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III. Ống kính (Lenses): 
a. Nhiệm vụ: 
Ống kính rất quan trọng, là yếu tố đầu tiên quyết định về chất lượng hình 

ảnh. Ống kính hội tụ hình ảnh, điều chỉnh cho hình ảnh rõ nét, phóng to / thu nhỏ 

hình ảnh, điều tiết ánh sáng, lọc màu… 

b. Cấu tạo: 
Ống kính là một hệ thống các thấu kính hội tụ và phân kỳ, được đặt trong 

một ống cực bằng kim loại. Ống kính Zoom có nhiều thấu kính được điều khiển 

di chuyển để thay đổi khoảng cách nhờ một rãnh xoáy. Các thấu kính được chế 

tạo bằng thủy tinh đặc biệt trong suốt không có độ gợn. Người ta sử dụng một số 

hóa chất đặc biệt để phủ lên bề mặt thấu kính với tác dụng làm giảm hiện tượng 

phản chiếu khi có ánh sáng đi qua và lọc màu. Vì vậy phải hết sức cẩn trọng 

trong việc lau chùi vệ sinh ống kính. 

Mộ số đặt tính kỹ thuật của ống kính: 

c. Tiêu cự: 
Là khoảng cách từ tâm ống kính đến tiêu điểm. Ống kính Zoom thay đổi được 

khoảng cách này. Sự thay đổi khoảng cách sẽ cho hình ảnh thay đổi kính cỡ lớn 

/ nhỏ nếu độ thay đổi rộng thì khả năng Zoom càng lớn và được thể hiện bằng 

số X. 

Ví dụ: 16 X có nghĩa phóng to 16 lần. 

d. Khẩu độ: 
Là độ mở của ống kính cho ánh sáng vào nhiều hay ít. Chỉ số bước mở là 

F 

F=2; 2.8;4;5.6… 30. Chỉ số càng nhỏ thì độ mở càng lớn. Một số Camera sử 

dụng thuật ngữ IRIS để chỉ độ mở của ống kính. Trị số này càng nhỏ càng tốt. 

e. Tốc độ - Shutter speed: 
Biểu hiện tốc độ chụp ảnh của màn trập ống kính. Đo bằng 1/. Bình 

thường là 1/60. Camcorder DC 62 từ 1/60 đến 1/8000. Tốc độ càng cao thì càng 
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bắt được hình ảnh chuyển động nhanh rõ nét, nhưng ánh sáng sẽ vào rất ít và 

hình sẽ bị tối. 

f. Chiều sâu tầm nhìn  - Độ nét – Depth of field: 
Khi quay phim, chúng ta điều chỉnh để lấy nét một chủ thể (focus) thì 

khoảng cách gần và xa nhất mà chủ thể đó di chuyển tới lui nhưng không làm 

mất hoặc nhòe nét thì gọi là chiều sâu độ nét. 

Có thể tăng chiều sâu nét như sau: 

- Giảm khẩu độ. 

- Tăng khoảng cách giữa Camera hoặc chủ thể. 

- Giảm tiêu cự ống kính (dùng ống kính tiêu cự ngắn hoặc ống kính góc rộng). 

Như vậy, để lấy nét rộng, ta thực hiện như sau: 

- Zoom vào vật thể xa nhất. 

- Tiến hành chỉnh lấy nét vật thể đó. 

Như vậy ta có được vùng lấy nét là vùng gần Camera và vật thể ở xa mà ta đã 

lấy nét. 

g. Bảo quản ống kính: 
- Lắp đặt đùng kỹ thuật. 

- Sử dụng kính bảo vệ (UV). 

- Luôn đậy nắp ống kính khi không sử dụng máy. 

- Không hướng ống kính về phía có nguồn sáng quá mạnh như mặt trời trong 

những lúc nắng gắt (phải sử dụng kính lọc). 

- Không để nước, dầu, bụi bẩn, cát dính vào ống kính. 

- Không lau ống kính bằng khăn giấy thường hoặc bằng các chất tẩy rửa. 

- Không được tự ý tháo lắp ống kính trừ những kỹ thuật viên của hãng sản xuất. 
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Bài 3. GIỚI THIỆU CAMERA VIDEO PANASONIC 
AVG-DVC62 

 
Hệ máy: Pal 

Băng sử dụng: Mini DV. 

Ống kính Zoom 16X. F=1.6 

Ghi âm +118db 

Tốc độ tối đa: 1/8000 hình trên 

giây. 

Độ thiếu sáng: 4 lux. 

 

1/4-inch 3CCD DV shoulder-type 

camcorder. Leica Dicomar 16x 

zoom lens. 12-bit A/D converter. 

Infrared nighttime recording mode. 

Slow shutter. 

 

Features 

16x Zoom Lens (f = 4.1 to 65.6 

mm) 

Optical Image Stabilizer 3CCD 

Image System: High Sensitivity, 

Low Noise 12-bit A/D and RGB 

Gamma Processor 

Movie Simulation Mode High-

Sensitivity Slow Shutter 16:9 Wide 

Recording Zero Lux IR Mode 

(Super Nighttime Shooting 

System) Date/Time Superimpose 

Function Full Auto or Manual 

Shooting Multi-Function Focus 

Ring 3 User-Assignable Buttons 

2.5" Color LCD Monitor 

Professional-Level Audio with 

XLR Line/Mic In Large Viewfinder 

Carbon Fiber Composite Body 

Item includes 

Lens Hood Lens Cap Shoulder 

Strap AC Cable DC Cable AC 

Adapter/Battery Charger Battery 

Wireless Remote Control 

Panasonic AG-DVC60E User's 

Manual 
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Bài 4. NGÔN NGỮ HÌNH ẢNH 

Ngôn ngữ hình ảnh là ngôn ngữ lâu đời nhất của loài người, không 

bị hạn chế và ngày nay đã được khoa học kỹ thuật tận dụng. Trong quay 

phim người ta chủ yếu dùng ngôn ngữ hình ảnh để diễn đạt. 

Khởi thủy từ điêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh đến điện ảnh và ngày nay là 

phim truyền hình, ngôn ngữ hình ảnh là ngôn ngữ đầu tiên được loài 

người sử dụng để truyền thông với đồng loại và đến ngày nay, thành tựu 

khoa học với ứng dụng truyền hình càng làm tăng thêm giá trị của ngôn 

ngữ hình ảnh. 

Mắt người có thể nhìn được 180%, nhưng chỉ có 01 điểm nhấn. Khi 

quay phim thì tầm nhìn của ống kính bị hạn chế, cameraman phải biết chắt 

lọc hình ảnh (đó là tiêu chuẩn cơ bản của cameraman). 

I. Ngôn ngữ truyền hình: 
Ngôn ngữ truyền hình không cho thấy 01 cái nhìn tổng quát do giới 

hạn của khuôn hình, góc ống kính vì vậy cameraman phải biết chắt lọc 

hình ảnh, chọn góc quay thích hợp theo ý đồ của mình. “Muốn người xem 

nhìn thấy gì thí quay cái đó”. 

II. Các cảnh cơ bản trong phim: 
Có thể khái quát ở 03 cỡ cảnh chính: 

- Toàn cảnh: Giới thiệu cảnh vật. 

- Trung cảnh: Giới thiệu người và hành động. 

- Cận cảnh: Giới thiệu trạng thái tâm lý hay vật thể. 

III. Góc độ quay: 
Xác định điểm thu hình với nhân vật / cảnh vật là tối quan trọng. Nó 

có tác động đáng kể về hiệu quả hình ảnh. Chọn góc quay theo ý đồ của 

kịch bản hoặc của cameraman. 
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a. Góc quay ngang: 
Tầm của ống kính diễn tả góc độ ngang trong không gian. Không 

ngẩng lên hay chúc xuống. 

b. Chính diện: 
Ưu điểm là không làm biến dạng đối tượng, dễ quan sát. 

Ví dụ: Quay tội phạm. 

Nhược điểm: Không sinh động, thiếu chiều sâu. 

Các trường hợp lấy góc quay ngang: Quay phát biểu hoặc trả lời phỏng 

vấn. Nhân vật nhìn vào ống kính (người xem/khán giả) từ đó gây lòng tin 

đối với người xem. 

Trong phim truyện, người nói nhìn vào Camera tức là nhìn vào người xem, 

làm thu hút lôi cuốn người xem, tạo cho người xem cảm giác tham gia vào 

câu truyện. 

Góc quay ngang nhưng lệch một bên (Profile hoặc Semi Profile): 

Sinh động, tạo chiều sâu cho hình ảnh. Sử dụng có hiệu quả về ánh sáng. 

c. Góc quay ngang – Qua vai, sau lưng: 
Chủ yếu nhấn vào cảnh vật, sự việc hoặc sự vật trước mắt nhân vật. 

d. Góc quay đứng: 

i. Ngang tầm mắt (Eye – line): 
Giống góc quay ngang, là góc quay thông dụng thể hiện trung thực. 

ii. Góc cao: 
Với con người thì góc quay này sẽ hạ chiều cao nhân vật, hạ thấp 

tầm quan trọng. Với cảnh vật góc quay này sẽ cho thấy những đại cảnh 

bao quát. 

iii. Góc thấp: 
Tăng chiều cao nhân vật, nâng tầm quan trọng, đẩy kịch tính của 

phim truyện lên cao trào. 
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* Tham khảo thêm tại 

website : http://www.mediacollege.com/video/camera/angles/. 

IV. Khuôn hình: 
Để thu hình cảnh vật, đồ vật, con người là những đối tượng mô tả 

của truyền hình, người ta đề ra một số nguyên tắc, qui ước. Những qui 

ước đó trong truyền hình gọi là shot size (kích thước khuôn hình - cỡ 

cảnh). Mỗi Khuôn hình đều mang ý nghĩa nhất định. 

a. Wide shot (WS)– Toàn cảnh tổng quát: 
Dùng để mô tả, giới thiệu khung cảnh,. bối cảnh chứa đựng thông 

tin về không gian và thời gian. Nhân vật không rõ, kích thước người không 

đáng kể. Được sử dụng khi giới thiệu tổng quan về bối cảnh, thiết lập 

không gian và thời gian của sự kiện. Thường dùng để khởi đầu một cảnh 

quay, một đoạn phim. 

 

b. Very long shot (VLS) – Toàn cảnh rộng: 
Dùng để mô tả, giới thiệu nhân vật gắn với khung cảnh, bối cảnh. Tỷ 

lệ người chiếm khoảng 1/3 màn hình và ở khoảng giữa. Ở cảnh này, nhân 

vật đã lớn hơn nhưng vẫn tập trung giới thiệu bối cảnh không gian, thời 

gian. 

 

http://www.mediacollege.com/video/camera/angles/
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c. Long shot (LS) – Toàn cảnh: 
Khoảng hở chân (Foot room) bằng 1/10 chiều cao khuôn hình. 

Khoảng hở đầu (Head room) bằng 02 lần khoảng hở chân. 

Còn lại là chiều cao của nhân vật. 

Dùng để giới thiệu, mô tả nhân vật. Nhân vật lớn lên, rõ rệt hơn trong mối 

liên hệ với bối cảnh. Có thể dùng mở đầu một đoạn phim để giới thiệu 

chung bối cảnh / nhân vật. 

 

d. Medium long shot (MLS) – Trung toàn cảnh: 
Cận dưới của khuôn hình cắt trên hoặc dưới đầu gối nhân vật. Phần trên 

có khoảng hở đầu vừa phải (khoảng 2/10). 

Mô tả nhân vật trong mối quan hệ với bối cảnh với góc độ gần hơn theo ý 

đồ dẫn dắt tập trung vào nhân vật là chính. 

e. Medium shot (MS) – Trung cảnh: 
Cận dưới của khuôn hình cắt sát thắt lưng của nhân vật. Phần trên có 

khoảng hở đầu. Diễn tả tập trung vào nhân vật. Thường dùng cho phát 

thanh viên hay phòng viên truyền hình. 

 

f. Midium Close up (MCU) – Trung cận cảnh: 
Cận dưới của khuôn hình sẽ cắt nút áo thứ 3 hoặc trên khuỷ tay. Phần 

trên có khoảng hở đầu nhưng tỷ lệ rất nhỏ. cảnh này rất thường sử dụng 

trong truyền hình, tập trung diễn tả hành vi tính cách của nhân vật. 
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g. Close up (CS) - Cận cảnh: 
Cận dưới của khuôn hình sẽ cắt tại yết hầu hay chổ thắt cravat nhưng vẫn 

còn nhìn thấy một phần vai (không được mất vai). Phần trên cắt sát đỉnh 

đầu. diễn ta tình cảm của nhân vật, thể hiện tình cảm của nhân vật tạo 

cảm xúc cho người xem. 

 

h. Big close up (BCS) - Đại cận cảnh: 
Cận dưới của khuôn hình sẽ cắt ngang cằm của nhân vật. Cận trên cắt 

ngang trán. Dùng đặc tả nội tâm của nhân vật. Tập trung diễn ta rõ nét mặt 

nhân vật qua đó, phát hiện phân tích tính cách nhân vật. 

 

i. Extrem close up (ECS) - Cận cảnh chi tiết: 
Tập trung đặc tả một bộ phận của cơ thể như đôi mắt, lằn môi hoặc 

một bộ phận của vật thể như cò sùng, nòng súng. Phóng lớn các chi tiết 

và thể hiện rõ ý đồ của quay phim, thể hiện rõ tình huống cao trào của sự 

kiện. 
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j. Wheather Shot: 
Khuôn cảnh thời tiết, thường là sử dụng các đám mây. Mây chiếm ít 

nhất 2/3 khuôn hình. Cảnh này thích hợp cho việc mô tả thời tiết. Thường 

dùng cho các sự kiện thể thao, nhưng nhấn mạnh yếu tố thời tiết. 

 

k. Semi profile (nghiêng lệch 01 bên 450): 
Là góc quay lệch một bên so với hướng của nhân vật. để tạo chiều 

sâu của nhân vật. Hướng của ống kính là hướng của nhân vật và nghiêng 

1 góc 450 nhưng vẫn nhìn thấy được mặt của nhân vật. 

l. Profile (nghiêng 900): 
Hướng nhìn của nhân vật và hướng của ống kính sẽ tạo 01 góc 900. 

chỉ thấy 01 bên mắt của nhân vật. 

m. Over shoulder (quay qua vai): 
Qua vai 01 nhân vật để thấy rõ đối tượng mà nhân vật đang nhìn hay đang 

hướng tới. Đây là góc quay tạo nghệ thuật được kết hợp với 09 khuôn 

hình cơ bản. 
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n. Two Shot: 
Quay 02 người, dạng Mid shot 

 

o. Point-of-View Shot: 

 
Giới thiệu động tác của người. 

* Tham khảo thêm tại Website http://www.mediacollege.com/video/shots/. 
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Bài 5. ĐỘNG TÁC MÁY 

Để hình sinh động, tận dụng không gian 3 chiều để diễn tả ý đồ người 

quay phim. Người ta đề ra một số động tác chuyển động ống kính hoặc 

chuyển động máy quay nhằm tạp ra hiệu quả nghệ thuật được gọi chung 

là động tác máy. 

I. Qui tắc sử dụng động tác máy: 
Không lạm dụng. Mỗi động tác máy đều có ý nghĩa riêng và phải sử 

dụng đúng mục đích đúng ý nghĩa của nó. 

Mỗi động tác máy phải có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Phải ổn định 

hình ảnh với thời lượng nhất định (khoảng 1  3 s).ở đầu và ở cuối mỗi 

động tác máy. 

II. Các động tác máy: 
a. Pan - Lia máy (theo chiều ngang): 

Động tác lia một đường quét ngang hình ảnh từ trái sang phải hoặc ngược 

lại, 

Mục đích: Giới thiệu cảnh vật nhân vật, sự sật theo chiều ngang trong 

không gian. 

Pan gồm có: Pan left (Lia từ trái qua)/ Pan right (Lia từ phải qua). 

Chú ý: Phải ổn định hình ở đầu và cuối động tác máy. 

 Phải xác định trước điểm dừng ở cuối động tác Pan. Nên làm thử 

động tác trước khi quay thật. 

Không lia máy một được quá dài hoặc lớn hơn vòng cung 1200 

Máy phải đặt ở giữa điểm lia hình. 

Tốc độ Pan: Lia nhanh khi quay cảnh rộng hoặc ống kính góc rộng. Lia 

chậm khi quay cảnh cận hoặc ống kính góc hẹp. 

Nếu quay vác vai thì nên mở ống kính góc rộng. 

Tốc độ lia hình không được ngập ngừng, phải trơn mượt. 
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b. Tilt – Lia máy (theo chiều đứng): 
Gồm có Tilt up và Tilt down. 

Giống động tác Pan nhưng với chiều thẳng đứng trong không gian. Thực 

hiện động tác này hơi khó hơn Pan. 

c. Zoom in, Zoom out: 
Zoom in: Phóng to đối tượng chủ thể lấy hình ảnh cẩn cảnh sau khi đã thu 

hình cảnh rộng (bắt đầu bằng một cảnh rộng và kết thúc đường Zoom 

bằng một cảnh cận). 

Mục đích: Dùng đặc tả 01 đối tượng người, vật thể, cảnh vật nhằm gây sự 

chú ý đối với người xem, tạo cảm giác về không gian, về chiều sâu độ dài. 

Lưu ý: Khi Zoom không ngập ngừng. Phải xác định trước điểm dừng. 

Ngược với Zoom in, ta có Zoom out. 

Mở ống kính lấy ra một góc rộng cảnh rộng tổng quát sau khi đã thu hình 

01 cận cảnh (đầu cảnh là cận cảnh  cảnh rộng). 

Mục đích: cho thấy sự liên quan giữa cận cảnh của đối tượng chủ thể với 

bối cảnh chung quanh, giữa hành động với bối cảnh. Nó cũng tạo cảm 

giác không gian (bề rộng) mênh mông bao la. 

d. Crab - Đẩy máy (ngang): 
Di chuyển may sang trái hoặc phải. 

Mục đích: Giống động tác Pan, nhưng cho thấy được sự sinh động hơn. 

Hậu cảnh rõ hơn, hấp dẫn hơn với người xem. 

Khi đặt máy trên vai để Crabing thì rất dễ rung. Vì vậy, nên mở ống kính 

thật rộng với khoảng cách di chuyển không quá dài. Tốt nhất là nên có 

thiết bị chuyên dụng (đường rầy hoặc Dolly). 

e. Track: 
Gồm track in và track out. Đẩy máy tới/lui. 

Mục đích: Giống như động tác zoom in/out nhưng hậu cảnh rõ hơn, hình 

ảnh sinh động hơn và tạo cảm giác cho người xem được tham gia vào sự 
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kiện (sự việc). Động tác này được sử dụng khi đối tượng di chuyển tới / lui 

(đẩy trước  hoặc đi theo sau đối tượng). 

Mở góc rộng để tránh rung khi sử dụng vai. Nên quan sát trước đường đi 

hoặc phải có người phụ máy. 

f. Crame: 
Là động tác nâng máy. Gồm có Crame Up (nâng máy lên) Crame 

down (hạ máy xuống). 

Động tác này có hiệu quả khi sử dụng thiết bị nâng (Bum). Nếu không sẽ 

không đạt hiệu quả do khoảng chiều cao thân người cho khoảng cách quá 

ngắn. 

Mục đích: Giống tilt up/down nhưng hậu cảnh trung thực và rõ hơn rất 

nhiều. 

Khi sử dụng Bum/Dolly phải có tiền cảnh. Nếu thay đổi góc nhìn sẽ đạt 

hiệu quả cao hơn, nó cho thấy sự so sánh để người xem nhìn ra động tác 

máy. 

Phải biết kết hợp một cách sáng tạo khi dử dụng động tác máy. 

Phải làm nháp các động tác máy trước khi ghi hình để đảm báo được bố 

cục, điểm dừng và độ trơn của động tác. 



Dựng hình 

Bài 6. DỰNG HÌNH 

I. Khái niệm: 
Là công việc cắt hình, sắp xếp hình ảnh theo kịch bản hay theo một 

trình tự logic nào đó sao cho đoạn hình ảnh (phim) có ý nghĩa. 

II. Phân loại: 
a. Phân loại theo phương pháp dựng: 
Dựng ngay trong camera: Quay luôn theo đúng trình tự trong kịch 

bản. Sắp xếp các cảnh quay theo đúng trình tự mong muốn. 

Dựng trực tiếp: dùng nhiều camera kết nối vào 01 bàn trộn (mix) để 

chọn những hình ảnh và ghi lên băng dựng. 

Ta bố trí hệ thống như sau: 

 

Cam 1 

Cam 2 

Cam 3 

Monitor 
1 

Monitor 
2 

Monitor 
3 

SWITCH 
BÀN CHỌN 

(TRỘN) HÌNH 

V 
T 
R 

Hình 3Hệ thống dựng hình trực tiếp 

Dựng hậu kỳ: Là tao tác dựng hình sau hi đã quay xong các tape ở hiện 

trường. Sản phẩm sau khi dựng gọi là sản phẩm chính (băng master). Và 

để phát hình, người ta sao ra. 

i. Theo thiết bị: 
Dùng 1 camera và 1 VTR 
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Dùng nhiều camera với bàn trộn hình. 

Dùng 02 máy. Một để phát và một để ghi băng. 

Dùng 02 máy. Một để phát và một để ghi băng cộng với bàn điều khiền 

(bàn dựng hình). 

 

Hai phương pháp trên còn gọi là Cut to Cut. 

Dùng nhiều máy phát cộng máy ghi cộng 1 bàn trộn và một bàn dựng. 

Phương pháp này còn gọi là A⎮B Roll. 

 

VCR 1 

VCR 2 

VCR 3 

Switch 
Bàn trộn 

V 
T 
R 

Bàn dựng 

Monitor 

camera
V 
T 
R 

V 
T 
R 

VCR
Bàn 

dựng 

Hình 4 Mô hình AB Roll 
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ii. Nguyên lý làm việc của A|B roll: 

A B C D 

A1 B1 C1 D1 VCR2 

VCR1 

C1  B … 

Hiệu ứng 
chuyển cảnh 

VTR 

 
Chuyển qua VCR và mark in (đánh dấu điểm đầu). dùng núm xoay điều 

khiển cho hết cảnh C1 và mark out (đánh dấu điểm cuối). 

Sau đó chuyển qua VCR1, mark in đến cuối cảnh B và mark out. 

Chuyển sang VTR và mark in tại điểm bắt đầu để ghi. 

Chọn hiệu ứng chuyển cảnh giữa C1 và B. Nhấn nút chuyển cảnh và chọn 

mã số hiệu ứng, chọn thời gian sống cho hiệu ứng chuyển cảnh 

(00:00:00:00 – hai số cuối là frame hình. Nếu là Pal thì 25f /s, NTSC thì 

30f/s). 

Cuối cùng nhấn nút Edit để thực hiện. 

iii. Dựng hình bằng máy tính (PC - dựng phi tuyến): 
Dùng máy vi tính + phần mềm dựng hình để dựng. Phương pháp 

này gọi là phương pháp dựng phi tuyến (Non Linear). Các phương pháp 

trên gọi là dựng hữu tuyến (tuyến tính - Linear). 
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b. Phân loại theo thành phần tín hiệu trên băng: 
Audio Stereo 

Tín 
hiệu 
hình

Tim code 

 
Hình 5 Cấu tạo dây băng Video 

Dựng Assemble: 

Dựng Cut to Cut nhưng đồng thời cả 03 thành phần trên băng (Video, 

Audio, Time code). 

Dựng chèn (Insert): 

Dựng riêng biệt các thành phần. 

Theo công đoạn sản xuất: 

Gồm 02 loại: Online & Offline. 

Dựng offline là dựng nháp để chờ ý kiến phê duyệt hoặc các yêu cầu 

chỉnh sửa. 

Dựng online là dựng trên bản offline và các điều chỉnh (nếu có). 

III. Đánh giá chất lượng dựng hình: 
Dựa vào mối nối giữa các cảnh các phù hợp với cốt truyện. 

IV. Chọn cảnh dựng: 
Các chuyển cảnh thông dụng: 

Cut: cắt cảnh.  Cuối cảnh A lập tức chuyển sang cảnh B. 

Dissole (Mix): Chuyển cảnh mờ chồng. 

Fade (Tối /sáng dần). 

Wipe (Xóa cảnh): Hình ảnh cảnh A được xóa dần bằng 01 hình ảnh nào 

đó thể hiện dần hình ảnh phí sau. 
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V. Một số nguyên tắc dựng: 
a. Dựng liên tục: 

Phải tạo cho người xem cảm thấy sự liên tục. 

Nhận dạng chủ đề: 

Tạo cho người xem nắm bắt xuyên suốt chủ đề chính. Tránh dùng cảnh 

quá khác biệt về khoảng cách. 

b. Mối nối bị nhảy (Jump cut): 
Giữa 02 cảnh liên tiếp nhau có sự khác biệt về vị trí., không gian hay tư 

thế của đối tượng. 

Nên sử dụng khung hình khác nhau ở các cảnh liên tiếp nhau. (đủ 1 câu 

hình). 

Xen kẽ hình trung gian để lấp các cảnh nhảy. 

c. Bản đồ tâm trí: 
Tâm trí người xem luôn giữa lại hình ảnh trước đó. Nên tạo cho người 

xem cảnh sau tương thích cảnh trước. 

Đối tượng đang ở bên này của khung hình thì giữa nguyên trong các cảnh 

tiếp theo giúp cho người xem hình dung đúng vị trí đối tượng. 

d. Tránh vượt trục: 
Trục là gi? Là một đường tưởng tượng nằm dọc theo hướng di chuyển 

hoặc hướng nhìn của đối tượng. 

Vi dụ: Khi quay 1 đối tượng đang di chuyển, ở 02 cảnh liên tiếp nhau, đối 

tượng đi 02 hướng khác nhau gọi là vượt trục. 

Để tránh vượt trục: 

+ Khi quay không được vượt trục. Quay dọc theo đường trục. 

+ Để khắc phục sự vượt trục ta chèn những cảnh trung gian để người xem 

quên hoặc tưởng khác đi. 

e. Duy trì chuyển động: 
+ Cảnh trước cho người xem thấy sự di chuyển thì cảnh sau cũng vậy. 
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Ví dụ: Nhân vật đi với ngồi vào ghế. Thì cảnh trước nhân vật đi vào khung 

hình thì cảnh sau cũng vậy (đi vào khung hình và ngồi vào ghế). 

f. Nhất quán về màu sắc: 
Trong cùng một không gian, 02 cảnh liên tiếp không được khác màu 

nhau. 

g. Nguyên tắc dựng phức tạp: 
Là dựng không theo những nguyên tắc dựng trên. 

Vi dụ: Ca nhạc, tin tức. 

h. Dựng theo cảnh xung quanh: 
Chủ yếu dùng trong phóng sự, tin tức để giữ được khoảng cách thực tế. 

Giữ được cảnh thật của sự việc đang diễn ra. 



Bố cục hình ảnh 

Bài 7. BỐ CỤC HÌNH ẢNH 

I. Khái niệm: 
Là sự sắp xếp các thành phần hình ảnh trong một khuôn hình để tạo 

nên một tổng thể hài hòa, cốt yếu làm nổi bật chủ đề (đối tượng), Bố cục 

hình ảnh dựa vào đường nét hình ảnh, biểu mẫu có tính đặc trưng mà con 

người đã thấy hoặc đã biết. 

II. Mục đích: 
Nhằm: 

Điều chỉnh sự chú ý của người xem hướng tới một đối tượng, chủ thể 

được chọn lọc. 

Tạo cảm xúc cho người xem. 

Làm cho hình ảnh trở nên hấp dẫn hơn, có ý nghĩa hơn. 

III. Bố cục theo đường nét: 
Là bố cục đơn giản nhất. Những đường nét bố cục hình ảnh là những 

đường viền quanh các vật thể, các khung cảnh hoặc dùng tưởng tượng 

trong không gian. Mỗi đường nét bố cục mang một ý nghĩa riêng. 

a. Thẳng đứng: 
Những vật thể / khung cảnh mang dáng dấp thẳng đứng có ý nghĩa tượng 

trưng gợi ý về sức mạnh, sự trang nghiêm. Đây là những đường viền 

quanh vật thể trong một khuôn hình. 

b. Đường cong nhẹ: 
Mang ý nghĩa tượng trưng cho sự dịu dàng, nữ tính. Có độ nét mỏng và 

mờ. 

c. Đường cong mạnh: 
Gợi ý cho sự vui tươi, mạnh mẽ. Có độ nét dầy và in rõ. 

d. Đường cong dài: 
Gợi ý cho sự yên tĩnh, nghỉ ngơi, sự trầm lặng. 
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e. Đường chéo đối nhau: 
Mang ý nghĩa tượng trưng cho sự xung đột, hỗn loạn mất trận tự. 

f. Đường tam giác cân: 
Gợi ý cho sự vững chắc. 

IV. Sắc điệu (Tone) và độ tương phản (Contrast): 
Những cảm xúc của người xem được tạo nên do phần lớn ảnh 

hưởng của những sắc điệu (tone màu) và độ tương phản đậm nhạt khác 

nhau giữa những vật thể - khung cảnh – màu sắc. 

Sáng điệu sáng: Tạo cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng. 

Sáng điệu tối: Cho cảm giác nặng nề ảm đạm. 

Độ tương phản rõ ràng: Làm nổi bật lên hình ảnh chủ thể cho cảm giác 

lạnh lẽo cô đơn. 

Độ tương phản mờ nhạt: Khối dạng của chủ thể không rõ nét so với nền 

xung quanh cho u buồn, huyền bí, thiếu sức mạnh. 

V. Sự cân bằng hình ảnh: 
Tạo cho người xem cảm giác ổn định, dễ chịu. Sự cân bằng phụ 

thuộc vào: 

a. Vị trí vật thể: 
Hình ảnh bên phải màn hình mạnh hơn bên trái (có hấp lực hơn với thị 

giác người xem). Ở trên mạnh hơn ở dưới. 

b. Màu sắc vật thể: 
Màu nóng (đỏ, cam) mạnh hơn màu lạnh (xanh, tím). 

c. Kích cỡ hình ảnh: 
Vật thể lớn hơn sẽ mạnh hơn vật thể nhỏ. 

d. Hình dạng vật thể: 
Vết chân tròn trên cát (thương binh) sẽ gây chú ý hơn với dấu chân bình 

thường. 
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VI. Thẩm mỹ trong khuôn hình: 
a. Qui luật 1/3: 

Chi khuôn hình thành 03 phần đều nhau. 

 

Hình 6 Qui luật 1/3 
Ta gọi bốn đường trên là các đường mạnh. Bốn điểm giao nhau của 

các đường gọi là 04 điểm mạnh. Vì vậy, không bao giờ chia khuôn hình 

thành 02 phần đều nhau. 

Khi nhân vật nhìn về từ phía nào đó, ta phải chừa 01 không gian 

trống ở phía mắt nhìn gọi là Looking room. 

Không cắt cúp hình nhân vật ở các khớp nối của cơ thể như mắt cá chân, 

cùi chỏ, đùi gối… 

Không để những vật thập thò ló vào khuôn hình. 

Không để nhân vật đạp hoặc ngồi trên khuôn hình. Không để cây mọc trên 

đầu nhân vật hoặc những góc cạnh của hậu cảnh đè lên đầu nhân vật. 

Tiền trung hậu cảnh phải có đủ trong khuôn hình. 

Lưu ý: Góc chính diện rất khó có hậu cảnh, thường phải lấy theo góc xéo, 

trung cảnh sẽ là chủ thể. Nếu quay không khéo thì tiền và hậu cảnh sẽ 

phá rối khuôn hình. 



Ghép nối hình ảnh 

Bài 8. GHÉP NỐI HÌNH ẢNH 

Khi thực hiện 01 cuốn phim dài hay 01 đoạn phim ngắn, việc ghép 

nối hình ảnh là điều quan trọng cơ bản để xâu chuỗi liên kết các hình ảnh 

nhằm thể hiện truyền đạt ý đồ của cameraman, ý nghĩa của cuốn phim đối 

với người xem. 

I. Định nghĩa khái quát: 
Ghép nối hình ảnh là sự sắp xếp cắn xén những shot hình và kết nối 

lại với nhau thành một chuỗi hình ảnh liên tục có ý nghĩa, hợp ý và logic từ 

đầu đến cuối đồng thời tạo được hiệu quả nghệ thuật diễn đạt tốt ngôn 

ngữ hình ảnh. 

II. Kỹ thuật ghép nối: 
a. Đường ngắm của mắt (Eye line): 
Là đường tưởng tượng được vẽ ra từ mắt của nhân vật đến những 

vật thể xung quanh mà nhân vật đang nhìn tời hay hướng đến (hướng 

nhìn của mắt). 

Lưu ý: Các hướng nhìn phải hợp lý trong không gian nhìn với sự kiện xảy 

ra. 

Khi ghi hình các cuộc nói chuyện song song, hoặc toạ đàm giữa 02-

3 người (nhóm) thì eye line của các nhân vật phải song song và đối diện 

nhau. 

Góc máy thường được sử dụng là ngang tầm mắt (không cao không 

thấp) tức góc quay ngang. 

b. Một số tình huống đặc biệt: 
- Nếu đặt camera cao hơn eyeline thì về hình ảnh: phần trán và phần má 

của nhân vật sẽ được nhấn mạnh. Khuôn mặt của nhân vật sẽ có vẻ gầy 

ốm điều này sẽ tạo cảm tưởng nhân vật bị hạ thấp giá trị hoặc nhân vật 

không đàng hoàng. 
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- Nếu camera thấp hơn eyeline thì về hình ảnh: Cằm và mũi sẽ được nhấn 

mạnh cho cảm tưởng cho 01 nhân vật quan trọng  đề cao nhân vật. 

Tuy nhiên khi sử dụng góc máy cao hay thấp nhưng vẫn theo đúng eyeline 

thì đây là chủ đích của cameraman để người xem có cảm giác được tham 

gia vào câu truyện / sự việc. 

c. Góc quay chủ quan & khách quan: 
Góc quay chủ quan (theo eyeline) cho người xem cảm giác được tham gia 

câu chuyện. 

Góc quay khách quan (quay toàn cảnh): chỉ mang tính tường thuật. 

d. Trục quay (Axis): 
Là điều quan trọng nhất của quay phim. Tất cả các cảnh quay có sự 

di chuyển của nhân vật đều có trục. 

Trục được biều đạt hướng hoạt động, hướng chuyển động, hướng nhìn 

của 01 chủ thế tác động đến 01 đối tượng, một nhân vật, đồ vật, sự vật, 

sự việc. 

i. Sự vượt trục (crossing the line): 
Vượt trục là sự thay đổi hướng đi, hướng nhìn hướng hoạt động hay 

hướng chuyển động của chủ thể trong hai cảnh kế tiếp nhau. Khi ghép nối 

hình ảnh, chúng ta phải chú ý để tránh sự vượt trục để không gây cho 

người xem cảm giác khó chịu khó hiểu, vô lý. 

ii. Các biện pháp tránh vượt trục: 
Đặt camera ở 1 bên từ đấu đến cuối. 

Cho chủ thể đi về một hướng của màn hình. 

Dùng động tác máy crabing để kéo máy sang phía đối diện trong khi vẫn 

ghi hình. 

Sử dụng phương pháp vào ra khung hình.Có thể thay đổi trục nếu chủ thể 

thay đổi không gian (như từ ngoài sân  đi vào trong phòng). 
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Phá trục: Đặt cameram đồng trục với hướng chuyển động của chủ thể 

(camera đối diện chủ thể). 

Chú ý: Có những trường hợp phải tôn trọng sự diễn xuất của nhân vật (bỏ 

qua trục phụ). 

Ví dụ: Khi quay 02 người ngồi nói chuyện trong xe hơi. Nếu quay người A 

thì xem đi từ trái sang, nếu quay người B thì xe đi hướng ngược lại. 

e. Mối nối nhảy (Jump cut): 
Những thành phần hình ảnh xảy ra không liên tục, không hợp lý 

trong 02 cảnh kế tiếp nhau khiến sự nối kết giữa 02 hình bị nhảy gọi là mối 

nối nhảy. Cũng như sự vượt trục, mối nối nhảy khiến cho người xem cảm 

giác khó chịu vô lý. 

i. Các loại mối nối nhảy: 
Thay đổi đột ngột khung cảnh, bối cảnh trong 02 shot hình kế tiếp 

nhau mà chủ thể không thay đổi. 

Thay đổi đột ngột chủ thể / đối tượng ở 02 shot hình kết tiếp nhau trong 

khi bối cảnh không thay đổi. 

Cùng một chủ thể nhưng thay đổi đột ngột trạng thái tâm lý hay động tác 

trong 02 shot hình kế tiếp nhau. 

Thay đổi vị trí của vật thể trong 02 cảnh kế tiếp nhau (sai raco). 

ii. Các biện pháp tránh Jump Cut: 
Thay đổi khuôn hình & góc quay. 

Sử dụng cảnh đệm (chèn cảnh) cùng mang ý nghĩa liên quan đến sự kiện 

đang diễn ra. 

Sử dụng phương pháp song hành (paralell action). Mô tả các hành động 

đang diễn ra cùng 01 lúc nhưng khác nhau về không gian tuy nhiên vẫn 

liên quan đến nhau. 
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f. Nhịp điệu thị giác (Visual Rhythm): 
Là một sự kết hợp giữa chủ thể, khung cảnh, trạng thái để tạo nên 

một ý nghĩa cho đoạn phim / phân đoạn phim nhằm thể hiện ý đồ của 

cameraman và của tác giả. 

Một nhịp điệu thị giác chậm rãi diễn ra trong một trạng thái yên lặng trang 

nghiêm thường nói lên ý nghĩa về tình cảm, tâm sự / tự sự được thể hiện 

về mặt hình ảnh với các yếu tốt như máy Fix, hình tĩnh (ít sự dụng động 

tác máy), thời lượng hình dài, ít cắt cảnh. Nếu có động tác máy thì tốc độ 

chậm. 

Một nhịp điệu thị giác nhanh diễn ra trong một trạng thái sôi nổi hào hứng 

thường nói lên ý nghĩa về những hoạt động gây cấn được thể hiện bằng 

hình ảnh với các yếu tố: 

Máy động, sử dụng nhiều động tác máy với tốc độ nhanh, chuyển cảnh 

liên tục với thời lượng hình ảnh ngắn khoảng 2”  3”. 



Phân cảnh kỹ thuật 

Bài 9. PHÂN CẢNH KỸ THUẬT 
(KỊCH BẢN PHÂN CẢNH) 

Phân cảnh kỹ thuật là một kịch bản văn học - ý tưởng - đề tài thành một 

kịch bản phân cảnh để cụ thể hóa ý tưởng - đề tài đó. Cụ thể hơn, ta có 

thể thực hiện theo từng bước như sau: 

Từ kịch bản văn học – ý tưởng - đề tài  đề cương hình ảnh  phân 

cảnh kỹ thuật. 

Bản phân cảnh kỹ thuật chứa đựng các thông tin về số lượng hình ảnh, cỡ 

cảnh (khuôn hình), nội dung hình ảnh, góc quay, động tác máy, thời lượng, 

kỹ thuật ánh sáng âm thanh… 

Khái quát phân cảnh kỹ thuật là diễn giải bộ phim trên giấy, thể hiện sự 

ghép nối các cảnh một cách hợp lý, logic. Sử lý các chi tiết, các mối nối 

bằng việc sử dụng các cỡ cảnh, các động tác máy bằng một số hiệu ứng-

kỹ xảo nhằm gây ấn tượng nhấn mạnh chủ để-tư tưởng của phim. 

Phân cảnh kỹ thuật là cơ sở để thực hiện bộ phim về phần hình ảnh như: 

Ghi hình cái gì?, ghi hình như thế nào? Ghi hình với mục đích gì? Muốn 

nói lên điều gì qua hình ảnh. 

Kịch bản trong góc độ sản xuất chỉ là tài liệu, do đó giá trị chính của nó là 

nội dung từ đó sắp xếp các ý tưởng, các hình ảnh từ tình trạng bề bộn 

lung tung lộn xộn trở nên có trật tự ngăn nắp. Mở đầu ra sao? Đoạn giữa 

gồm có mấy phân đoạn… 

Ví dụ: Nói về người bán mì gõ, ta có những phân đoạn sau: đi bán, đẩy xe, 

bưng mì cho khách, rửa chén… 

Kết nối hình ảnh như thế nào, hình ảnh gì gây ấn tuợng, kết nối và chuyển 

ý các phân đoạn như thế nào, kết thúc ở đâu (sự việc, thời gian, không 

gian). 

Trên thực tế, những ý tưởng ban đầu khi viết phân cảnh kỹ thuật 

luôn bị thay đổi trong quá trình thực hiện. Những cái cần thì không có và 
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ngược lại cái hiện có thì không cần, vì vậy cameraman phải linh động, tận 

dụng những cái có sẵn để sáng tạo ra những góc quay nhằm đáp ứng các 

yêu cầu về kịch bản – ý tưởng. 

Để làm tốt phân cảnh kỹ thuật ta phải cố gắng thực hiện được một 

số bước chuẩn bị như sau: 

I. Tư tưởng - chủ đề: 
Xác định được tư tưởng chủ đề. Phóng sự phải mang tính chất khả 

thi (điều kiện thực phải có thể được). chủ đề phải rõ ràng về tư tưởng 

Khen, chê hay phản ánh. Phản ánh là có cái gì nói cái đó (không khen 

không chê) tuy nhiên vẫn có ý đồ chủ quan của cameraman. 

II. Nghiên cứu (Research): 
Vận dụng qui luật của người làm báo (làm phim là báo hình), phải 

xem xét và giải quyết được 05 yếu tố “W” cơ bản: where, when, who, what, 

why (how). 

Where - Hiện trường: Phải nghiên cứu kỹ hiện trường, âm thanh, ánh sáng, 

bài trí sân khấu để chọn góc quay đẹp và khả năng thu âm. 

When – thời điểm: Nói đến thời điểm diễn ra sự việc trong bao lâu, thời 

điểm nào là thời điểm quan trọng phải có mặt để ghi hình. 

Who – chủ thể: Ai là nhân vật chính/phụ. Phải xác định rõ trong một số 

trường hợp ai là chính ai là phụ. Phải xác định được tuyến nhân vật để ghi 

hình đầy đủ. 

What-cái gì: Đây là yếu tố quan trọng nhất của cameraman. Nếu ta không 

chủ động được chương trình (phụ thuộc ban tổ chức) phải nhanh chóng 

nắm bắt sự việc (nhay nhạy & siêng năng) ghi được nhiều hình càng tốt. 

Why - tại sao: Nguyên nhân. Hình ảnh phải đáo ứng được rõ ràng các 

nguyên nhân. 
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Xử lý: Dự phòng trước, có những lúc phải quay 02 máy, cần đèn, mic 

ngoài hoặc mic kẹp nói chung là dự phòng các thiết bị. Có thể sẽ phải 

thêm bớt các cảnh không lường trước được trong kịch bản phân cảnh. 

Hình thức thể hiện phân cảnh: 

Với những thể loại dài ta thường dùng theo mẫu sau: 

STT 
Cỡ cảnh - 

Nội dung 

Thời 

lượng 

Động 

tác 

máy 

Âm 

thanh 

Ánh 

sáng 
kỹ xảo 

Ghi 

chú 

1        

2        

…        

Theo kinh nghiệm, ta phải quay nhiều hơn thời lượng và số cảnh dự trù. 

Với những thể loại ngắn hơn, người ta thường dùng Story Board (Script). 

Là vẽ trực tiếp các cảnh lên giấy (phân cảnh bằng hình vẽ hoặc hình chụp). 

Những yếu tố để phân cảnh ký thuật: 

Ví dụ: Nói về lớp học quay phim của trường. Ta có thể bố cục theo không 

gian, theo thời gian, theo sự việc. 

Đề cương 
hình ảnh 

Phân cảnh kỹ  
thuật 

Ý tưởng 

Bố cục theo không gian: quay cổng trường, sân trường  lớp học  Lớp 

học có cái gì. 

Bố cục theo thời gian: Thời điểm khai giảng, lý thuyết / thực hành cái gì. 

Bế giảng khi nào. 

Bố cục theo sự việc: Theo hoạt động chính của lớp. Ai giảng (lý thuyết / 

thực hành / dựng). Lý thuyết nói gì, thực hành khi nào cái gì? Ai hướng 

dẫn. làm bài thu hoạch ra sao? 

02 cảnh lý thuyết. 20 cảnh thực hành. 30 cảnh làm bài thu hoạch. 

Bài tập: Phân cảnh kỹ thuật lớp học quay phim ngắn hạn tại trường. 
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Bài 10. ÂM THANH – ÁNH SÁNG 

I. Âm thanh: 
Trong truyền hình có 03 loại âm thanh: 

Tiếng động – Sound: 

Tiếng động giả, tiếng động tự nhiên tại hiện trường hoặc tiếng động hiệu 

ứng tùy theo ngữ cảnh của phim. 

Âm nhạc – Music: 

Lời (Thoại - Thuyết minh) – Voice: 

Là lời bình, bài phát biểu. 

Trong 03 loại âm thanh trên tạm thời được chia làm 02 thứ: 

II. Thu tại hiện trường: 
Đây là âm thanh thu trực tiếp gồm có bài phát biểu trả lời phỏng vấn, 

tiếng động tự nhiên…  

Tiếng động tự nhiên có thể dùng mic của camera để thu bình 

thường. Nếu những tiếng động đó cách xa camera thì chất lượng âm 

thanh thu được  có thể không như mong muốn. Lúc đó ta phải dùng mic 

ngoài có dây nối. 

Phát biểu hay trả lời phỏng vấn thì buộc phải dùng mic ngoài để thu 

cho rõ tiếng tránh tạp âm xung quanh. 

Lưu ý khi dùng mic ngoài: Khi dùng mic ngoài thì mic trong camera bị ngắt. 

Vì vậy ta phải kiểm tra âm thanh thường xuyên bằng head phone trong lúc 

ghi hình để chắc chắn là âm thanh thu được phải có & rõ. 

Khi thu ở ngoài trời hoặc ở trong nhà có quạt hay máy lạnh thì phải 

lưu ý hướng gió. Không quay đầu mic về hướng gió để tránh tiếng hú, 

tiếng ù. Không đặt mic hường vào miệng người nói, nên đặt xéo một góc 

để tránh tiếng thở hoặc tiếng chép miệng. 
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III. Âm thanh thu tại phòng thu: 
Ở giai đoạn hậu kỳ gọi là thu gián tiếp gồm có lời bình, thuyết minh, 

âm nhạc hoặc giả tiếng động tự nhiên… âm thanh hiệu ứng (sound effects) 

dùng để đệm lót cho lời bình, cho bối cảnh cho hình ảnh. 

a. Nguyên tắc sử dụng: 
Phải đúng tiết tấu - thể loại của phim đang quay. Chú ý đến nội dung 

của âm nhạc. Thường dùng nhạc không lời, âm lượng vừa phải, nếu có 

voice hay sound thì âm nhạc chỉ bằng 2/10. 

Mở đầu bài nhạc phải lớn dần và nhỏ dần khi kết thúc. Không cắt nhạc đột 

ngột / nhảy nhạc từ bài này sang bài khác. 

b. Lời bình - Thuyết minh: 
Dùng để bổ sung nhưng điều mà hình ảnh không nói lên được hết 

nhằm cho hình ảnh có ý nghĩa hơn, có tính khái quát hơn, tránh vấn đề 

“nói gì có đó”, lời không phải để diễn giải cho hình ảnh, nó chỉ làm tăng giá 

trị hình ảnh. 

Lưu ý: Khi đưa lời bình/thuyết minh vào phim thì dung lượng phải vừa phải. 

Không nói  quá nhiều, quá nhanh phải giành thời gian cho khán giả xem 

hình. Âm lượng của lời phải lớn, giọng đọc rõ ràng, tránh dùng tiếng địa 

phương. Giọng đọc truyền cảm sẽ làm tăng thêm cảm xúc và giá trị cho 

phim rất nhiều. 

IV. Ánh sáng: 
Cameraman phải biết điều phối ánh sáng. 

a. Nhiệt độ màu: 
Khi người ta đem một vật thể đen thuần nhất (vật thể hấp thụ ánh 

sáng 100%) đốt nóng lên thì vật thể đó sẽ phát sáng ra các phổ màu 

tương ứng với nhiệt độ đốt (nhiệt độ thấp thì có màu đỏ, nhiệt độ cao thì 

có màu xanh). Nhiệt độ đó được gọi là nhiệt độ màu t0. Nhiệt độ màu được 

đo bằng độ Kelvin (K). 
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00K = -2730C. 

b. Nguồn sáng & Độ sáng: 
Khi ánh sáng chiếu vào một vật thể thì vật thể đó sẽ hấp thụ một số 

bước sóng ánh sáng. Phần bước sóng còn lại không hấp thụ được sẽ 

phản chiếu ra ngoài không gian đến mắt người, lúc đó mắt sẽ nhận những 

tia phản xạ này rồi phân tích màu sắc & độ sáng của nó. Do vậy người ta 

nói, màu của vật thể là một nguồn sáng màu, vì nếu không có nguồn sáng 

thì không có màu. Các nguồn sáng màu có độ sáng tối khác nhau. Do đó 

khi sắp xếp các vật thể trong một khuôn hình yêu cầu độ chói giữa các 

màu trong khuôn hình không được vượt quá mức chênh lệch 15 lần đối 

với máy thường và 30 lần đối với máy tốt (hiện đại). 

V. Một số loại đèn chiếu cho Camera Video: 
Có 04 loại đèn chiếu chính: 

a. Đèn Key (Key light):  
Là đèn dùng để tạo ra nguồn sáng chính chiếu sáng cho chủ thể (đối 

tượng). 

b. Đèn Fill (Fill light):  
Đèn phụ dùng để xóa các bóng đổ do đèn chính tạo ra giúp tạo nên tổng 

thể ánh sáng cho bối cảnh. 

c. Đèn back (Back light): 
Đèn ngược (sau). Là đèn dùng để chiếu từ trên cao phía sau nhân vật. 

Nhằm vào đỉnh đầu và vai của nhân vật, làm nổi bật nhân vật hay chủ thể 

(đối tượng). 

d. Đèn Set (Set light): 
Đèn phông, dùng để chiếu vào phông nền phía sau nhân vật. Đẩy hậu 

cảnh ra xa nhân vật. 
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VI. Các phương pháp chiếu đèn: 
a. Dùng 01 đèn: 
Khi chiếu sáng bằng 01 đèn, không được để đèn quá gần chủ thể vì 

dễ gây ra hiện tượng dư sáng (Over) cháy nám nhân vật. Khi chiếu sáng, 

ánh sáng phải toả đều không tập trung. Đối với hình ảnh nghệ thuật cần 

sử dụng ánh sáng dịu, êm thì ta sử dụng các tấm filter (chắn sáng) hoặc 

chiếu gián tiếp (chiếu vào tường - trần…). 

b. Dùng 02 đèn: 
Gồm có đèn Key và đèn Fill. Nguồn sáng chính sẽ do đèn Key tạo 

ra, đèn Fill sẽ hỗ trợ cho bối cảnh và xóa bóng đổ do đèn Fill tạo ra nhưng 

đồng thời không tạo ra bóng mới, vì vậy cường độ đèn phụ phải thấp hơn 

đèn chính (hoặc dùng Filter để giảm độ sáng). 

nguyên tắc chung khi chiếu đèn là không chiếu trực diện mà chiếu xéo một 

góc so với hướng nhìn và so vối mặt đất mỗi góc khoảng 030. 

c. Dùng nhiều đèn: 
Khi chiếu bằng nhiều đèn thì Key light vẫn là nguồn sáng chính 

chiếu sàng cho chủ thể. Fill light là đèn phụ, xóa bóng và tạo ra ánh sáng 

bối cảnh làm đầy bối cảnh. Back light sẽ được  đặt ở trên cao phía sau 

nhân vật rọi vào phần vai và tóc của nhân vật tạo bề nổi cho nhân vật 

nhưng không được quá sáng để tránh làm mờ khuôn mặt của nhân vật. 

Đèn Set light sẽ rọi vào phông nền phía sau nhân vật nhằm tách phông 

nền ra khỏi nhân vật tạo chiều sâu cho cảnh. 

Lưu ý: Khi dùng nhiều đèn tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng có bóng. 

Người ta còn có thể sử dụng các đèn nhỏ để chiếu tập trung vào phần mắt 

để đặc tả nhân vật. 

VII. Những điểm lưu ý khi chiếu đèn: 
Những vật nhẵn bóng sẽ phản chiếu ánh sáng mạnh hơn những vật nhám 

- gồ ghề. 
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Tone màu xanh cho cảm giác lạnh và tone màu đỏ cho cảm giác nóng. 

Trong khi chiếu sáng thì luôn lấy màu da làm chuẩn để đo sáng. 

Không được sử dụng đèn huỳnh quang hoặc đèn thủy ngân để chiếu sáng 

cho phim vì phổ tần không phù hợp với nguồn sáng trong camera video. 

Phông nền càng trang trí ít màu càng tốt vì nhiều màu quá sẽ bị lem màu. 

VIII. Bảo quản đèn: 
Khi di chuyển đèn không được  va chạm mạnh nhất là khi đèn còn 

đang nóng. 

Khi cấp nguồn cho đèn phải bảo đảm ổ cắm và dây cáp điện phải 

được  nối chặt. Tuyệt đối không được sờ tay vào đèn đang nóng hoặc 

nguội vì sẽ làm hỏng lớp hóa chất được nhả sản xuất tráng trên mặt đèn. 
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Bài 11. CÁC THỂ LOẠI PHIM VIDEO 

Gồm có các thể loại sau: 

1. Kể chuyện bằng hình (Story telling) 

2. Chân dung - Phóng sự chân dung (Portrait). 

3. Tin tức (News) 

4. Phóng sự tài liệu (Documentary). 

5. Phỏng vấn (Interview). 

6. Ca nhạc (Music). 

7. Sinh hoạt gia đình (Family). 

8. Phim truyện. 

I. Kể chuyện bằng hình (Story telling): 
Ở thể loại này, chỉ cần xem phim thôi cũng hiểu được câu chuyện. 

Trong phim không có thuyết minh (bình luận). 

Ví dụ: Các phim về khoa giáo, dạy nghề. 

Bậc thầy về thể loại này là vua hề Sác-lô. 

Tất cả câu chuyện xảy ra hoàn toàn đúng theo trình tự, không đảo 

ngược, không bịa đặt. Đặc điểm của thể loại này là hình ảnh nào âm thanh 

đó thường được sử dụng trong các pim khoa giáo. Yếu tố âm nhạc không 

được đề cập ở đây. 

II. Chân dung - Phóng sự chân dung (Portrait): 
Thể loại này đề cập đến những các nhân đặc biệt nổi tiếng trong xã 

hội, có thể còn sống (hoạt động) hoặc đã chết. 

Ví dụ: Phóng sự hành trình theo dấu chân Bác Hồ của HTV, hoặc Yesin. 

Trong phim có sử dụng âm nhạc, có lời dẫn, thuyết minh, bình luận. 

Sử dụng ý kiến khách quan của nhân thân, bạn bè, đồng sự, đồng 

hương nói hoặc kể về nhân vật chính. Về phía ý kiến chủ quan, nhân vật 
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chính phát biểu về nhân sinh quan hoặc tự kể về sự kiện, sự việc mà họ 

đã trực tiếp tham gia. 

III. Tin tức (News): 
Là một dạng thông tin trong đó bao hàm một số yếu tố bắt buộc như: 

- Mới – Nóng: Những sự việc - sự kiện xảy ra hằng ngày được mọi người 

(xã hội) quan tâm. Còn gọi là tin thời sự. 

- Chính xác: Tin truyền hình đòi hỏi sự chính xác cao vì có hình ảnh. Tin 

truyền hình không thể đính chính được. Ngoài ra tin truyền hình còn phải 

trung thực, không bịa đặt và riêng về tin truyền hình thì không có dựng 

cảnh. 

Quay nhiều góc độ, nhiều cận cảnh. Góc quay phải khách quan, góc quay 

ngang eye-line. 

Chú ý về trục quay, phải có trách nhiệm nghề nghiệp (tận mắt thấy), 

tránh trường hợp mượn tin (hình). Hình ảnh đẹp nhưng không nội dung 

không liên quan thì không đưa vào. Thông tin về hình ảnh cũng phải trả lời 

được 05 yếu tố cơ bản W. 

Where: Hiện trường, nơi xảy ra sự việc. 

When:  Thời điểm, thời gian diễn ra sự việc (thường lấy luôn các băng rôn, 

hoặc panô). Không được dùng time code để chứng minh cho “When”. 

Who: ai là nhân vật chính hoặc phụ. 

What: Sự kiện gì đang xảy ra. Điều này thể hiện trách nhiệm và đẳng cấp 

người quay phim. 

Why (how): Phải có hình ảnh minh hoạ - diễn tả được nguyên nhân. 

Muốn tin hay thì ta phải có được “why”  Cameraman phải siêng năng. 

Thời lượng của một tin tối đa là 2 phút. 

Chú ý: “Ở nước ngoài, hình ảnh có code ngày tháng là tin mua lại của 

những phóng viên tự do.” 

Nghệ thuật quay tin: 
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Ta thường quay theo cầu hình ảnh như sau: 

 
Hình 7 Câu hình của 01 tin 

Ví dụ: Đưa tin: Trường CĐTHTH II vừa khai giảng lớp quay phim cho các 

nhân viên của Đài vào ngày 1/7/2008. 

+ Toàn cảnh trường, lễ khai giảng. 

+ Trung cảnh lớp học, thầy. 

+ Cận cảnh thầy, học trò (nam, nữ, già trẻ…). 

+ Cận cảnh qua vai thầy hoặc các học cụ (camera). 

Để làm hay hơn, ta cho khoảng 14 cảnh mỗi cảnh 3” Fix máy. Phải tuân 

theo qui luật “hình tĩnh máy động, hình động máy tĩnh”. 

Không bao giờ lấy hình tĩnh quá 05”. Thường khoảng 02”  03”. 

Nếu có làm động tác máy zoom / Pan thì biên độ ngắn, thời lượng ngắn. 

IV. Phóng sự tài liệu (Documentary): 
Phóng sự: “Phóng” nghĩa là theo, “sự” là sự việc. Đặc điểm của phóng 

sự là thời lượng dài hơn (khoảng 10 phút). Phóng sự cũng phải gồm đủ 05 

yếu tố W. Tại  Việt Nam phóng sự tạm thời chia làm hai loại. Phóng sự 

thời sự và phóng sự tài liệu. 

a. Phóng sự thời sự: 
Là đề cập tới những vấn đề vừa xảy ra trong khoảng thời gian ngắn 

(01 tuần trước/ tháng trước) được mọi người chú ý và xã hội đang quan 

tâm. 

Toàn cảnh 

Trung cảnh Trung cảnh 

Cận cảnh Cận cảnh Cận cảnh Cận cảnh 

Giới thiệu chung (6”) 

Giới thiệu các thành phần (6”) 

Chi tiết các thành phần (6”) Chi tiết các thành phần (6”) 
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b. Phóng sự tài liệu: 
Cũng đề cập đến vấn đề mà mọi người đang chú ý (xã hội đang 

quan tâm) nhưng thời gian đã trôi qua lâu. Vì vậy khó thực hiện hơn và 

chúng ta phải sử dụng nhiều tư liệu hơn. 

Phóng sự thời sự mang tính chất phản ánh nhiều hơn. Phóng sự tài 

liệu mang tính chất tự sự (kể chuyện). 

Phóng sự phải có chủ đề tư tưởng rõ ràng, cái nhìn và quan điểm của 

bài phóng sự (khen hay chê). Khen để làm gì? Chê để làm gì? 

Phóng sự nghiêng viết lời bình trước và quay hình ảnh vào sau. Tuy 

nhiên nếu ta quay hình trước và viết lới bình sau thì phóng sự sẽ hay hơn 

(mất thời gian gian hơn). 

Dựa vào lời bình đã có, ta lập được đường dầy hình ảnh và dựa vào 

câu hình cơ bản trong tin. Nhiều câu gộp lại thành 01 đoạn. Nhiều đoạn 

gộp lài thành 01 bài. 

Bài dài thì nhiều đoạn, bài ngắn thì ít đoạn. 

Có thể hình dung phóng sự là một ống kính len lỏi, hình ảnh phải thể 

hiện được  những khía cạnh, những góc khuất mà bình thường không 

thấy được. 

Có thể dựng cảnh để tái hiện lại (không hư cấu). 

V. Phỏng vấn (Interview): 
Nó có thể thành một chuyên đề riêng, lúc này ta gọi nó là Talk Show. 

Thường thì phỏng vấn là một phần nhỏ của phóng sự. 

Phỏng vấn gồm 02 dạng: 

a. Nêu câu hỏi trực tiếp: 
Bất chợt, ta nhìn thấy đối tượng nào đó để hỏi ý kiến. Những đối 

tượng được  phỏng vấn không được tiên liệu trước. Còn gọi là phỏng vấn 

đột xuất và thực hiện ngay tại hiện trường. 

Thường sử dụng shot hình là Mid shot hoặc Medium close up, qua vai. 
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Hình ảnh chấp nhận độ giao động (máy tới hoặc lui không rung). Nếu đặt 

máy trên chân thì mất đi tính sinh động. 

b. Nêu câu hỏi gián tiếp: 
Phải có văn bản thông báo gợi ý cho đơn vị và đối tượng được 

phỏng vấn để người ta chuẩn bị nội dung. 

Thường đề cập đến những vấn đề quan trọng hoặc có liên quan đến 

số liệu. Người được phỏng vấn không nên đọc câu trả lời, không trả lời 

bằng văn viết mà phải trả lời bằng văn nói. 

Shot hình là Mid shot. Người được phỏng vấn không nên đeo kính 

râm. Đối với phụ nữ thì không nên mặc các trang phục lấp lánh (các hạt 

trang trí – bông cườm) hoặc đeo quá nhiều nữ trang, không mặc áo hở cổ. 

Nên sử dụng 01 vài shot hình của người hỏi / phóng viên. Hoặc với 

câu trả lời dài thì sử dụng các hình ảnh có liên quan để chèn hay đệm vào 

khoảng giữa của bài trả lời nhằm làm cho người xem đỡ nhàm chán. 

Đa số các trường hợp khi quay phỏng vấn thì ta nên sử dụng chân 

máy. 

Về ánh sáng: Cố gắng bố trí tốt nhất 02 đèn (Key và back). Có thể 

mượn đèn tại hiện trường (đèn neon) để làm đèn back đánh vào tóc. 

Khi quay phỏng vấn, ta phải quay băng riêng tránh trường hợp xóa 

nhầm vì rất khó ghi hình lại. 

Không nên cho người ta xem băng gốc khi chưa dựng vì sẽ thấy rất 

nhiều lỗi. 

Thời lượng của bài phỏng vấn chiếm cao lắm 02/10 bài phóng sự. 

VI. Ca nhạc (Music): 
a. Trực tiếp: 
Là các chương trình trực tiếp truyền hình, trực tiếp ghi vào băng 

(live show). Có thể được thu trong khán phòng / sân khấu ngoài trời. 
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Thu hình và tiếng cùng lúc. Tín hiệu hình + tiếng được  truyền đến 

bàn đạo diễn để chọn hình ảnh hoặc âm thanh sau đó phát lên sóng trực 

tiếp hoặc ghi vào băng chương trình. 

Sử dụng nhiều camera để ghi hình với nhiều góc độ: toàn trung cận 

cảnh gồm ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc công, giám khảo, khán giả… 

Sử dụng thường xuyên 03 động tác máy: zoom, crabbing, crame 

up/down bằng dolly hoặc bum. 

Có thể sử dụng màn hình phóng lớn hoặc băng tư liệu. 

Ánh sáng thường thay đổi liên tục và đột ngột nên chú ý cân bằng 

trắng theo nguồn sáng chính. Thường là vào thời điểm MC đang nói vì lúc 

đó ánh sáng rõ ràng nhất. 

Cameraman tác nghiệp theo chỉ đạo của đạo diễn, nắm bắt được 

nội dung chương trình, nội dung của bài hát để tạo những góc quay đẹp. 

Cameraman phải có kiến thức tối thiểu về âm nhạc, nhận biết được 

âm thanh của các loại nhạc cụ, ca sĩ trình diễn, vũ đạo trong mỗi phân 

đoạn. 

b. Gián tiếp: 
Thu trong Studio truyền hình (phim trường): 

Ánh sáng và độ chiếu sáng ổn định, phân cảnh theo ánh sáng chủ 

đạo. Setup máy là ánh sáng Indoor. 

Góc quay hẹp cho hiện trường nhỏ, dùng nhiều trung, cận cảnh. 

Lưu ý: Các động tác máy zoom, pan có biên độ và khoảng cách ngắn, 

góc máy thấp, nghiêng. Dùng tiền cảnh nhân tạo, chủ yếu lấy cận cảnh 

chân dung của ca sĩ làm nổi bật các đường nét của khuôn mặt. Phải lấy 

nét thật tốt. Chú ý là động tác Pan phải bắt đầu bằng 01 cảnh đệm và pan 

qua ca sĩ. 
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c. Thu hình ngoài trời: 
Ánh sáng trời tự nhiên là nguồn sáng chủ đạo. Ở điểm lõm, góc tối 

thiếu sáng như dưới vòm cây, mái hiên, giả cầu thì dùng thêm tấm phản 

quang để hỗ trợ chiếu sáng. 

Cân bằng trắng theo ánh sáng trời ở chế độ Out door cho máy. 

Sử dụng góc rộng, lấy cảnh rộng, bao la (Medium long shot, very long 

shot, wide shot). 

Sử dụng dolly để kéo (crabbing) máy hoặc dùng bum để nâng hoặc 

hạ máy (crame up/down). 

Nên mở ống kính góc rộng, thu ngắn khoảng cánh của ca sĩ để làm 

hậu cảnh của ca sĩ. Hoặc hùng ống kính góc hẹp và tăng khoảng cách với 

ca sĩ để xóa mờ phông. 

Sử dụng những góc quay thấp khi qua cầu, sử dụng xuồng khi qua 

sông. 

Dùng nhiều tiền cảnh tự nhiên càng đẹp. nên sử dụng ống kính lọc 

màu để các màu tự nhiên được nổi rõ. 
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	III. Bố cục theo đường nét:
	a. Thẳng đứng:
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	a. Đèn Key (Key light): 
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