
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟY

εργασία

παρουσίαση

Καλείστε να πειραματιστείτε με τη σας φωτογραφική μηχανή, βασισμένοι στις 3 ασκήσεις 
που σας δίνονται πιο κάτω. 

Α. ∆ιάφραγµα (aperture) & Bάθος πεδίου - Άσκηση με Μακρινό Πλάνο (Zoom)�
Φωτογραφίστε ένα θέμα της επιλογής σας πολλές φορές (τουλάχιστον 6) από το ίδιο 
σημείο και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, αλλάζοντας το μέγεθος του διαφράγματος 
(aperture) σε κάθε λήψη και έχοντας την ρύθμιση του κλείστρου (shutter) στο αυτόματο 
(aperture priority)   (…..f/2.8,  f/4,  f/5.6,  f/8,  f/11,  f/16, …)

Προτιμήστε να φωτογραφίσετε ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο σε ανοικτό χώρο με 
αρκετό βάθος πεδίου. 
Παίρνετε σημειώσεις κάθε φορά που φωτογραφίζετε. Πρέπει να είσαστε σε θέση να 
γνωρίζεται το μέγεθος διαφράγματος της κάθε λήψης.

Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να τοποθετηθούν στο «βιβλίο ιδεών» (sketchbook) σε μικρό 
μέγεθος 5Χ10cm, μαζί με τις οποιεσδήποτε σημειώσεις.  

B. ∆ιάφραγµα (aperture) & Bάθος πεδίου - Άσκηση με Κοντινό Πλάνο (macro)�
Φωτογραφίστε ένα θέμα της επιλογής σας πολλές φορές (τουλάχιστον 6) από το ίδιο 
σημείο και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, αλλάζοντας το μέγεθος του διαφράγματος 
(aperture) σε κάθε λήψη και έχοντας την ρύθμιση του κλείστρου (shutter) στο αυτόματο 
(aperture priority)   (…..f/2.8,  f/4,  f/5.6,  f/8,  f/11,  f/16, …)

Προτιμήστε να φωτογραφίσετε ένα αντικείμενο από κοντά με την σωστή οπτική γωνιά 
έτσι ώστε να δημιουργείται αρκετό βάθος πεδίου. 
Παίρνετε σημειώσεις κάθε φορά που φωτογραφίζετε. Πρέπει να είσαστε σε θέση να 
γνωρίζεται το μέγεθος διαφράγματος της κάθε λήψης.

Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να τοποθετηθούν στο «βιβλίο ιδεών» (sketchbook) σε μικρό 
μέγεθος 5Χ10cm, μαζί με τις οποιεσδήποτε σημειώσεις.  ς.  

Γ. Κλείστρο (aperture) & κίνηση 
Καλειστε να φωτογραφίσετε ένα άτομο ή αντικείμενο που να έχει μία συνεχόμενη και 
σταθερή ταχύτητα (πχ. Ένα τροχό ποδηλάτου που κάνει κύκλους, ένα χέρι που γυρίζει 
ένα κομπολόι κτλ).�Πρεπει να το Φωτογραφίστε κάτω από τις ίδιες συνθήκες, 
αλλάζοντας μόνο την ταχύτητα του κλείστρου (shutter) σε κάθε λήψη και έχοντας την 
ρύθμιση του διαφράγματος (aperture) στο αυτόματο. Θα πρέπει να σταθεροποιήσετε την 
φωτογραφική σας κάπου για να μπορέσετε να κάνετε χρήση ταχυτήτων κάτω από το 
1/60s. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προγραμματίσετε από πριν το σημείο 
φωτογράφισης, για να σας επιτρέψει την σταθεροποίηση της φωτογραφικής.  
Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ταχύτητες αν είναι δυνατόν: 1/125s, 1/60s, 
1/30s, 1/15s, 1/4s, 

Παίρνετε σημειώσεις κάθε φορά που φωτογραφίζετε. Πρέπει να είσαστε σε θέση να 
γνωρίζεται την ταχύτητα του κλείστρου της κάθε λήψης. 
Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να τοποθετηθούν στο «βιβλίο ιδεών» (sketchbook) σε μικρό 
μέγεθος 5Χ10cm, μαζί με τις οποιεσδήποτε σημειώσεις. 

Επιλέξετε τις 9 πιο κάλες φωτογραφίες (3 από κάθε πειραματισμό Α,Β,Γ) στις οποίες 
μπορούμε να διακρίνουμε έντονα τις διαφορές του πειράματος. Μετέπειτα καλείστε να 
εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σε μέγεθος 10-15cm και να τις τοποθετήσετε στο χαρτόνι 
παρουσίασης (λεπτομέρειες πιο κάτω)
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1 Βδομάδαπροθεσμία

σχεδιάγραμμα 
μαθήματος

(subject outline)

Χρονοδιάγραμμα, αναλυτική εβδομαδιαία περιγραφή μαθήματος, σκοπός και μαθησιακά 
αποτελέσματα, επικοινωνία με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό, μπορουν να εξασφαλιστουν 
από το περιγραφή μαθήματος (subject outline)

GOOD LUCK!
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