
 
 
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛНОСТ: 
ISO - 100, 200, 400, 320, 12000 
 

    
 

СКОРОСТ НА СНИМАНЕ: 
1/8, 1/30, 1/100 - и се увеличава скоростта, като снима по-бързо, за по-кратко време. 
 

   
 
При по-висока скорост на затвора, движещите се предмети се улавят по-успешно в кадъра. 

   
 
 
 
 



 
 
 

ОТВАРЯНЕ НА ДИАФРАГМАТА: 
ГОЛЯМА => f/1.4, f/2, f/5.4, f/8, f/16, f/22 => малка 
 

     
 
Голямата е подходяща за портрет с размазан фон, а малката за пейзаж. 

малка (затворена) бленда+ниска скорост=балансирана снимка 
голяма (отворена) бленда+висока скорост=балансирана снимка 

 
Долният пример показва как, с намаляване на отвора на диафрагмата, фона зад човека се фокусира все повече. 

   
 

ОБЕКТИВИ: 
Свръх широкоъгълен – по-малко от 15мм, Широкоъгълен – 15-50мм, Нормален – 50мм, Дългофокусен – 50-200мм 
Свръх дългофокусен – повече от 200мм 

         



 
 
 
ИНДЕКСИ НА ОБЕКТИВИТЕ: 
Статични обективи 
и 
ЗУУМ-обективи 
 

Пример: 18-55мм  f3.5-5.6 
(при фокусно разстояние 18мм блендата може да е максимално отворена до f/3.5) и 
(при фокусно разстояние 55мм блендата може да е максимално отворена до f/5.6) 
 

   
БАЙОНЕТ - това е отворът за закрепване на обектива към тялото на камерата 
(при Canon) EF - само за Full matrix апарати, EF-X - за кропнати матрици  
 

ФОКУСНО РАСТОЯНИЕ - минимално разстояние на 
фокусиране (напр.  0,45 значи до 45мм фокусира) 
 
 
 
 
AF/MF - автоматично и ръчно фокусиране 

 
 

Някои обективи имат ултразвуков мотор  USM 
(Canon) или SWM (Nikon) 
Той прави бърза фокусировката, като има 
стабилизатор на изображението: 
IS при Canon, VR при Nikon – но хаби повече 
енергия на батерията 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ИЗМЕРВАНЕ НА ЕКСПОНАЦИЯТА 
ЧАСТИЧНО - вижда много малка част от кадъра в една точка (дете с тъмни дрехи в снега) 
МАТРИЧНО - взима инфо от целя кадър (когато кадъра има сравнително равномерно осветяване) 
ЦЕНТРАЛНО ПРИРАВНЕНО - взима всичко с приоритет на централната зона (човек на тъмен фон) 

     
 
Автоматично Регулиране на фокусирането: 
Покадров фокус AF-S, One shot 
Следящ автофокус AF-C, Ai Focus 
За удобство може да се настрои апарата на Ai Servo или AF-A, при който апаратът сам решава какъв метод на 
фокусиране да ползва (AF-S или AF-C), с оглед на движението на обекта. 
 

РЕЖИМИ НА СНИМАНЕ с възможност на задаване на настройките 
М – ръчен (пълна свобода на настройване) 
A, Av (Aperture value) – с приоритет на диафрагмата 
S (Shoter speed), Tv (Time value)– с приоритет на скоростта 
И при трите режима имаме възможност да задаваме светочувствителността в ISO. 
При режим А апаратът сам задава стойността на скоростта, според показанията на светломера си. При режим S 
апаратът сам определя отварянето на диафрагмата, според светломера си. 

 
 
При ръчен М режим, задавайки последователно скоростта (1/*), диафрагмата (f/*) и светочувствителността ISO, 
ние можем да следим как това ще се отрази на снимката, чрез посочената по-долу скаличка. Тя се появява на 
апарата по различен начин, но показва, чрез маркера, дали снимката ще се получи недоосветена или преосветена. 
Може да променяме стойностите на трите параметъра, докато маркера се позицира в средата, за да се получи 
добре експонирана фотография, освен ако не търсим друг резултат. 



   
 
В режим А (с приоритет на диафрагмата), за добър резултат (при портретни снимки например), при които искаме 
фона зад човека да е размазан, е нужно да постъпим по следния начин: 
Сниманият предмет не трябва да е близко до стена или друг предмет. Може дори пред него също да има предмет, 
в близост до снимащия. Важно условие е разстоянията до предния и задния предмет (совен този, който ни 
вълнува) да са различни. При по-отворена диафрагма се получава по-размазан заден план, както това е показано 
на снимките по-долу. 
 

   
 
При режим S (с приоритет на скоростта), при заснемане на движещи се обекти, се получават следните резултати.  

   
Добре е да се погледне дали автофокусът е поставен на режим следящ AF, ако предметите се придвижват от- и 
към снимащия. 
 

 



ДЪЛБОЧИНА НА РЯЗКО ИЗОБРАЗЯВАНОТО ПРОСТРАНСТВО 
При снимане има една зона от заснетото пространство в дълбочина, която е най-рязка и отчетлива. 

  
Тя зависи от три параметъра: Диафрагма, Разстояние до обекта и Фокусно разстояние. 
Ето един показателен пример: При кой от двата случая дървото, което се намира зад къщата, ще е по-размазано 
на снимката? При положение, че снимащият и в двата случая е на едно и също място и разстояние до къщата е 
едно и също. И в двата случая се фокусираме на къщата. 

Във вариант 1 дървото ще бъде по-
размазано на снимката поради две 
причини. 
От една страна диафрагмата е по-отворена 
и това води до замъгляване на задния 
план. 
Освен това фокусното разстояние е по-
голямо, което допълнително спомага за 
това, дървото да се замъгли 
допълнително. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


