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Το βάθος πεδίου (Depth of Field - DOF) είναι πολύ βασικό 

στοιχείο για κάθε φωτογραφία.  

Τι είναι όμως βάθος πεδίου;  Είναι αυτό που πολλές φορές 

έχουμε παρατηρήσει σε φωτογραφίες που έχουμε δεί, σε 

άλλες να φαίνεται θολό το θέμα, σε άλλες πιο καθαρό, σε 

άλλες τα μπροστά να φαίνονται καθαρά και το υπόλοιπο 

τοπίο πίσω θολό. Ουσιαστικά όμως το βάθος πεδίου 

είναι η ζώνη της αποδεκτής οξύτητας μπροστά και πίσω 

από το εστιασμένο θέμα σε μία φωτογραφία.  

 





 

                

Υπάρχουν 2 κατηγορίες για το βάθος πεδίου. 
 

α) Μικρό βάθους πεδίου. Αυτή είναι η περίπτωση που θέλουμε να 

συγκεντρώσουμε την προσοχή του θεατή της φωτογραφίας μας σε 

ένα κεντρικό θέμα, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του σ' ένα 

εστιασμένο φόντο ή τα κοντινά στη μηχανή πλάνα. Χαρακτηριστική 

περίπτωση είναι η φωτογραφία πορτραίτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

"ανοίγουμε" τον φακό (μεγάλο διάφραγμα, δηλαδή μικρός αριθμός f), 

έτσι ώστε να έχουμε μικρό βάθος πεδίου. Αυτή η περίπτωση είναι και 

βολική γιατί μας επιτρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στο 

διάφραγμα, παράμετρο που επιτρέπει, αν ο φωτισμός είναι επαρκής, 

να κρατήσουμε τη μηχανή στο χέρι ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο να 

βγει κουνημένη η φωτογραφία. 



β) Μεγάλο βάθος πεδίου. Αυτή είναι πολύ συχνή περίπτωση όταν 

φωτογραφίζουμε τοπία και απαιτούμε να έχουμε νεταρισμένα όλα 

τα σημεία της εικόνας, από τα πολύ κοντινά μέχρι τα πολύ 

μακρινά. Σ' αυτήν την περίπτωση θέλουμε το πιο μικρό, κατά το 

δυνατόν, διάφραγμα. Βέβαια, όταν κλείνουμε το διάφραγμα 

χρειαζόμαστε μικρότερες ταχύτητες και/η πιο γρήγορο φιλμ. Η 

χρήση τρίποδα είναι σχεδόν κανόνας για τις λήψεις με μικρό 

διάφραγμα, ώστε να περιορίσουμε της πιθανότητες κουνήματος 

της μηχανής, μια και το κράτημα με το χέρι δεν είναι σίγουρο στις 

μικρές ταχύτητες.   



Δεν αρκεί η χρήση μικρού διαφράγματος αλλά πρέπει να 

ξέρουμε και σε ποιο σημείο θα εστιάσουμε για να έχουμε 

το μέγιστο απαιτούμενο βάθος νεταρισμένο. Αυτό λέγεται 

"Υπερεστιακό Σημείο" (Hyperfocal point) και είναι το 

πλησιέστερο σημείο που εμφανίζεται νεταρισμένο όταν ο 

φακός είναι εστιασμένος στο άπειρο. 



Ο όρος ISO (International Standards Organization) 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως βαθμίδα για να δείξει την 

ευαισθησία του φιλμ, μιας φωτογραφικής μηχανής, στο 

φως. Για παράδειγμα, ένα φιλμ με ISO 100 είναι λιγότερο 

φωτο-ευαίσθητο απ’ ότι ένα φιλμ με ISO 400 κ.ο.κ. Γι’ 

αυτό το λόγο, όσο υψηλότερος είναι αυτός ο αριθμός, 

τόσο οι περιπτώσεις που μπορείς να φωτογραφίσεις 

χωρίς την κλασική καταφυγή στο φλας, γίνονται 

περισσότερες. 

 



 

 

 

Παρ’ όλο που οι σύγχρονες DSLR δε χρησιμοποιούν φιλμ, ο 

όρος ISO χρησιμοποιείται και στην ψηφιακή φωτογραφία 

για να δείξει την ευαισθησία του αισθητήρα. Αποτελεί την 

ίδια αρχή όπως στις αναλογικές μηχανές (φιλμ), με τη 

διαφορά ότι αυξάνοντας το ISO σε μια DSLR, ουσιαστικά 

αυξάνεις το κέρδος του αισθητήρα της, σε φως. 

  

 



Αυτό δυστυχώς έχει και ένα τίμημα. Αυξάνοντας το ISO και κατ’ επέκταση 

αυξάνοντας την ευαισθησία του αισθητήρα, μειώνεται σταδιακά η 

ποιότητα της φωτογραφίας με την εμφάνιση μικρών ‘’κόκκων’’, 

διάχυτων σε όλο το κάδρο. Αυτός ο ‘’κόκκος’’ σε ψηφιακούς όρους 

είναι γνωστός ως ‘’θόρυβος’’. Αποτελεί κάτι ανάλογο με τα ‘’χιόνια’’ 

που βλέπουμε στην τηλεόραση όταν το κανάλι δεν είναι σωστά 

συντονισμένο ή με χαμηλό σήμα. Ο ψηφιακός ‘’θόρυβος’’ εμφανίζεται 

σε σκοτεινές περιοχές μιας φωτογραφίας (σκιές), σε φωτεινές 

περιοχές (πεδιάδες, γκρι ουρανούς), σε σημεία ομοιόμορφα, γεμάτα 

χρώμα ή σε περιοχές με χαμηλή λεπτομέρεια.  

 



- ISO 100: Σε δυνατό φως ημέρας, ηλιόλουστες συνθήκες, όταν 

προτεραιότητα είναι καθαρές (χωρίς θόρυβο) φωτογραφίες. 

- ISO 3200: Ό,τι ισχύει και για ISO 1600, με τη διαφορά ότι 

μπορεί να απαιτούνται πολύ γρήγορες ταχύτητες. Εδώ ο 

ψηφιακός ‘’θόρυβος’’ θα είναι σίγουρα εμφανής στις λήψεις. 






