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Profunzimea de câmp se referă la acele părți 
dintr-o imagine în care există claritate acceptabilă.  
Profunzimea de câmp este determinată de un plan  
paralel cu planul senzorului. 
  

Acest plan se poate muta înainte și înapoi în  
cadrul fotografic astfel încât să se intersecteze cu  
subiectul imaginii - ceea ce se numește focalizare  
(punerea la punct a clarității). 
 

Se poate schimba grosimea planului în care există 
claritate acceptabilă într-o imagine și asta se numește 
schimbarea profunzimii de câmp. 

Ce este profunzimea de câmp și cum  
o putem folosi pentru a face fotografii mai 
bune?

Profunzimea de câmp este unul dintre cei mai importanți  
termeni din fotografie.



De exemplu, se poate obține un câmp mic  
de profunzime - un plan subțire de claritate 
acceptabilă



Sau se poate obține o profunzime mare  
de câmp, astfel încât avem o claritate 
acceptabilă din primul plan până în ultimul 
plan.
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PROFUNZIMEA DE CÂMP

Ei bine, există trei moduri diferite de a face asta, 
iar toate trei sunt legate de obiectivul aparatului foto.  

Diafragma este un ansamblu de lamele, localizat 
în interiorul obiectivului aparatului foto, care se închide 
sau se deschide, pentru a permite unei cantități mai mici 
sau mai mari de lumină să treacă prin obiectiv.   

Ca să ne relaționăm corect referitor la diafragmă,  
spunem că diafragramele sunt mai deschise sau mai  
închise. 

Cei trei factori care influențează  
profunzimea de câmp sunt:  

diafragma  
distanța de focalizare  
distanța focală 

Deci, cum se schimbă profunzimea câmpului?

Diafragma
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Cu cât diafragma este mai deschisă cu atât profunzimea de câmp este mai mică. 

În sensul celălalt, cu cât diafragma este mai închisă, cu atât profunzimea de câmp este mai mare.
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PROFUNZIMEA DE CÂMP

Distanța de focalizare
Cu cât distanța de focalizare este mai mică,  

cu atât profunzimea de câmp este mai mică, cu cât 
distanța de focusare este mai mare, cu atât profunzimea 
de câmp este mai mare. 
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     Distanța focală a obiectivului
Cu cât distanța focală a obiectivului este mai 

mică, cu atât profunzimea de câmp este mai mare, cu cât 
distanța focală a obiectivului este mai mare, profunzimea 
de câmp este mai mică.
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De exemplu, dacă se dorește folosirea unui câmp de profunzime foarte mic, 
se poate utiliza un teleobiectiv (distanța focală lungă = profunzime de câmp mică),  
o distanță mică față de subiect (distanța de focalizare mică = profunzime de câmp mică) 
și o diafragmă deschisă (= profunzime de câmp mică), deci se pot combina  
--simultan toți cei trei factorii care influențează profunzimea de câmp. 

PROFUNZIMEA DE CÂMP

Acești trei factori, nu lucrează independent unul față de celălalt, de 
cele mai multe ori, pentru a putea obține profunzimea de câmp dorită se 
pot combina mai mulți factori simultan.
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Ai învățat ceva nou azi?

Școala de fotografie Ciorchin

Care sunt cei trei factori care influențează profunzimea de câmp? 
Se pot combina mai mulți factori simultan? 

Misiunea noastră 
 

Promovarea fotografiei ca mediu de creație artistică și de comunicare; 
 

Educarea vizuală în spirit estetic și promovarea creației  
originale prin intermediul unor cursuri specializate, expoziții,  
workshop-uri, conferințe, evenimente culturale, etc.; 
 

Dezvoltarea și promovarea artelor vizuale în general. 

Obiectivele noastre 
 

Dezvoltarea unei comunități a artiștilor fotografi; dezvoltarea 
abilităților profesionale și creșterea gradului de informare a comunității  
artiștilor fotografi cu privire la noutățile și bunele practici în domeniu; 
 

Dezvoltarea unui sistem de evenimente artistice destinate comunității 
artistice și publicului larg; 
 

Activități de lobby pentru ameliorarea cadrului legal în care își 
desfășoară activitatea artiștii fotografi.




