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בשיעור היום

נתחיל ללמוד על המצלמה שלנו•

כיצד היא בנויה ופועלת•

, צמצם–משולש החשיפה •

ISO-תריס ו

על מה משפיע כל אחד מהם  •

ואיך מתפעלים אותם



לוכדת המציאות–המצלמה 

:חלקים חשובים2-המצלמה מורכבת מ

ממקדת את האור–עדשה. 1
מבצע את הצילום–גוף המצלמה . 2



?איך מחזיקים מצלמה



לוכדת המציאות–המצלמה 

אור עובר דרך העדשה  1.

אור עובר דרך הצמצם אל המראה2.

המראה מסיטה חלק מהאור אל חיישן הפוקוס3.

חלק אחר עובר דרך פריזמה אל העינית4.

עדשה
צמצם

מראה

חיישן
פוקוס

:היערכות–הצילום תהליך



לוכדת המציאות–המצלמה 

.הצמצם מצטמצם והמראה מתרוממת7.

לפני החיישן יש תריס המורכב משני חלקים8.

התריס מגדיר את משך הזמן בו החיישן חשוף  9.

לאור

החלק הראשון של התריס נפתח ומאפשר לאור  10.

להגיע לחיישן

החלק השני של התריס  , בתום הזמן שהגדרנו11.

נסגר וחוסם את מעבר האור לחיישן

!!התמונה צולמה12.

:ביצוע הצילום–הצילום תהליך



לוכדת המציאות–המצלמה 

המראה חוזרת 
למקומה

אנחנו והמצלמה 
מוכנים לתמונה 

!!הבאה



העדשה
העדשה ממקדת את האור המוחזר  •

.מהאובייקט על מישור החיישן

העדשה מורכבת ממספר אלמנטים  •

.        שמפזרים ומלכדים את האור( זכוכיות)

.תמונה איכותית= אלמנטים איכותיים •

.  קיים בחלק מהעדשות–מייצב תמונה •

מקזז את רעידות הידיים ומאפשר  

.צילום פחות מטושטש

CanonNikonSigmaTamronOlympus

IS/Stabilize
r

VROSVCIS



אורך מוקד-העדשה 

50mm18mm 100mm

לחיישן( נקודת מרכוז האור)המרחק בין המרכז האופטי של העדשה = אורך מוקד 

זווית רחבה= אורך מוקד קצר  זווית צרה= אורך מוקד ארוך 



אורך מוקד–העדשה 

אורך מוקד ארוךאורך מוקד קצר

צרהרחבהזווית ראייה

?והכי ארוך? מהו אורך המוקד הכי קצר שלכם, תסתכלו על העדשה שלכם



מ"מ10



מ"מ16



מ"מ35



מ"מ50



מ"מ85



מ"מ120



מ"מ200



מ"מ300



מ"מ500



מ"מ700



מ"מ1000



מ"מ1400



מ"מ2000



העדשה

:קיימות מספר קבוצות של אורכי מוקד בהתאם לזווית העדשה

דוגמהזווית במעלותשימושיםהעדשהסוגאורך מוקד

180-74ארכיטקטורה, נופיםרחבה-אולטרא10-28

74-45רחוב,נופיםרחבה28-50

45מוצרים,פורטרטיםנורמלית50

29-8דוגמנות, ספורטטלסקופית75-300

8-1ספורט,ח"בעטלסקופיתסופראינסוף-300



14mm

יוסי בייטלמן



Fish Eye



35mm

פליקס לופה



50mm



200mm



500mm 

פליקס לופה



העדשה

:קיימות מספר קבוצות של אורכי מוקד בהתאם לזווית העדשה

דוגמהזווית במעלותשימושיםהעדשהסוגאורך מוקד

180-74ארכיטקטורה, נופיםרחבה-אולטרא10-28

74-45רחוב,נופיםרחבה28-50

45מוצרים,פורטרטיםנורמלית50

29-8דוגמנות, ספורטטלסקופית75-300

8-1ספורט,ח"בעטלסקופיתסופראינסוף-300



פרספקטיבה

הנראות של המרחק בין הפרטים השונים בפריים= פרספקטיבה

מהאובייקטמרחקבהתאם למשתנה•

אורך המוקד מותאם למרחק•



קרוב

www.galitz.co.il  כל הזכויות שמורות רועי גליץ



באמצע

www.galitz.co.il  כל הזכויות שמורות רועי גליץ



רחוק

www.galitz.co.il  כל הזכויות שמורות רועי גליץ



השפעת המרחק על הפרספקטיבה

קרוב לאובייקטרחוק מהאובייקט

עמוקהפרספקטיבהשטוחהפרספקטיבה

הראתיקובי : צילום



עוד דוגמאות לפרספקטיבה



עוד דוגמאות לפרספקטיבה



ISO

צמצם תריס
משולש 
החשיפה

משולש החשיפה

נקבע את בהירות התמונה הסופית1.

נקבע את האפקט הויזואלי הרצוי                2.

והאפשרי    

?למה בכלל לצלם במצב ידני



 Aperture–הצמצם 

מערכת של עלים היוצרת דיאפרגמה שתפקידה לקבוע את כמות האור הנכנסת מבעד לעדשה

צמצם פתוח
הרבה אור

צמצם סגור
מעט אור



 Aperture–הצמצם 



Aperture Stops-תחנות הצמצם 
F/1  F/1.4   F/2  F/2.8  F/4  F/5.6  F/8  F/11  F/16  F/22  F/32 F/45  F/64

1/2
מכמות האור

X2
מכמות האור

או חצי מכמות האור2כל תחנה מכניסה פי •
יחס הפוך. הצמצם קטן יותר ולהיפך, גדול יותרF-ככל שמספר ה•
לא כל עדשה מכילה את כל הצמצמים•
הצמצם משפיע על החדות ועל עומק השדה, בנוסף לכמות האור•

בואו נלמד איך משנים במצלמה שלנו את הצמצם
?למה? 8-ל5.6כמה קליקים מעבירים בין צמצם 

? מהו הצמצם הכי פתוח שלכם, הסתכלו על העדשה שלכם
?  מה קורה לו כשמשנים את אורך המוקד



עומק השדה
.אשר בו תתקבל חדות, לפני ואחרי האובייקטטווח המרחקעומק השדה הוא 

חד-עומק השדה 

רקע מטושטש

Foreground
מטושטש



Depth of Field–עומק השדה 
טווח המרחק קטן= עומק שדה רדוד  טווח המרחק גדול= עומק שדה עמוק 



Depth of Field–עומק השדה 

עומק שדה רדודעומק שדה עמוק

מרחק מהנושא  
(ומרחק הנושא מהרקע)

קרוברחוק

'מ0.5'מ3



Depth of Field–עומק השדה 

עומק שדה רדודעומק שדה עמוק

מרחק מהנושא  
(ומרחק הנושא מהרקע)

קרוברחוק

ארוךקצראורך מוקד

מ"מ250מ"מ55



Depth of Field–עומק השדה 

F/22F/4

עומק שדה רדודעומק שדה עמוק

מרחק מהנושא  
(ומרחק הנושא מהרקע)

קרוברחוק

ארוךקצראורך מוקד

פתוחסגורצמצם





?מהו עומק השדה בתמונה



?מהו עומק השדה בתמונה



?מהו עומק השדה בתמונה



Shutter-התריס 

Bulb  30” 15” 8” 4” 2” 1”  2  4  8  15  30  60  125  250  500  1000  2000  4000  8000

1/2
מכמות האור

X2
מכמות האור

מהירות התריס מגדירה את משך החשיפה ואת כמות האור המגיעה לחיישן



1/1001/13 1/800

Shutter-התריס 
הקפאה מתבצעת כאשר מהירות התריס מהירה ממהירות התנועה•
מריחה מתבצעת כאשר מהירות התריס איטית ממהירות התנועה•

הראתיקובי : צילום



1/1001/13 1/800

Shutter-התריס 

הראתיקובי : צילום

יש להתאים את מהירות התריס למהירות הנושא



Shutter-התריס 

תריס איטיתריס מהיר

גדולהקטנהאורכמות

מריחההקפאהחדות

בשביל תמונות חדות מהירות התריס צריכה להיות  
!או מהירה יותר1

אורך המוקד

?מהי מהירות התריס המינימלית לצילום מהיד•

יש להתאים את מהירות התריס לאורך המוקד













ISO
International

Standard
Organization

ISO =
American
Standard

Association 

ASA ==

•ISO  הוא תקן של רגישות
ניתן להגביר את רגישות החיישן לאור•
יש צורך בהגברה אגרסיבית יותר, ככל שכמות האור שמגיעה לחיישן היא קטנה יותר•
הוא רעש אלקטרוסטטיISO-של ה" המחיר"•
הנמוך ביותר ונעלה בהתאם לצורךISO-תמיד נתחיל ב•
ISO-נעלה את ה, מהירות התריס מתאימה לאורך המוקד ומד האור במינוס, כשהצמצם פתוח•
!כמה שצריך? כמה•

100  200  400  800  1600  3200  6400  12800  25600  51200  102400 

ISOגבוהISOנמוך

נמוכהגבוההרגישות

לא מורגשמורגשרעש
?והמירבי? המזערי של המצלמה שלכםISO-מה ה



גבוהISO-צילום ב

ISO
6400

ISO 
100
F/2.8, 1/2F/2.8, 1/50

ISO 
6400 14-24F/2.8עדשה ניקון  D3xמצלמה ניקון

ISO 
100
F/2.8, 1/2

ISO
6400
F/2.8, 1/50



0 1 2 3123 +-

מד האור



משולש החשיפה 

1/2000 1/81/151/301/601/1251/2501/5001/1000

F/22 F/16 F/11 F/8 F/5.6 F/4 F/2.8 F/2 F/1.4

50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

תריס

צמצם

ISO



שיטת עבודה מקובלת
?מה חשוב בתמונה

מריחה/הקפאהעומק שדה

צמצם. 1

תריס. 2

תריס. 1

ISO .3

צמצם. 2

ISO .3



לסיכום
:היום למדנו המון

מבנה המצלמה והעדשה•
:משולש החשיפה•
השפעתו ותפעולו, תפקידו–צמצם •
השפעתו ותפעולו, תפקידו–תריס •
•ISO–השפעתו ותפעולו, תפקידו
מד האור–חשיפה •
וכמובן תרגלנו את הכל•

שיעורי בית
ISO-תריס ו, לתרגל יחסי גומלין צמצם1.
לתרגל עומק שדה עמוק ורדוד2.
לתרגל עבודה עם מד האור3.
לקרוא את המאמרים באתר4.

שיעור הבא
חזרה על משולש החשיפה
ופרמטרים חשובים נוספים  

?מי מביא משהו טעיםלצילום


