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ПРОБВАЙТЕ НОВИ ТЕХНИКИ

И
ма много неписани 
правила как се прави 
добра пейзажна снимка 
– от снимане по изгрев 

или залез до правилото на 
третините. Няма нищо лошо в 
следването на основните 
правила, но е твърде лесно да 
затънете в рутина, постигайки 
един и същ повтарящ се стил.
Затова сме подготвили гама от 
техники, за да вдъхнете нов 
живот на пейзажите си. 
Следващите страници са 

изпълнени със свежи съвети как 
да получите оригинални снимки 
на класически места – от 
низини и гори до планини и 
плажове, но много от техни-
ките ще бъдат полезни винаги и 
навсякъде където изберете да 
снимате. 
Не се бойте да изпробвате нещо 
ново – всичко се случва, може 
дори да възприемете собствен 
подход към техниките, пока-
зани тук, и да преобразите 
снимките си. 

Отегчени сте от ед-
нообразното снимане 

на пейзажи? Следвай-
те съветите на Крис 

Рътър как да прилага-
те нови техники на 

класически места, за 
да получите кадри, кои-
то наистина изпъкват

37

Вълнуващо ново снимане

пейзажи

Вълнуващо ново снимане

пейзажи
Красиви
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Помислете за класи-
чески пейзаж и ще си 
представите вели-
чествени планини 

или драматични брегове. Може 
би най-достъпните места за 
вас обаче са полетата? Липсата 
на драматизъм в тях не озна-
чава, че трябва да се насочите 
директно към хълмовете или 
да пътувате към морския бряг. 
Има много начини, чрез които да 
получите отлични резултати 
на всякакви места. Просто 
трябва да положите малко 
повече усилия, за да направите 
драматични кадри в низина. 

Един от най-простите и 
бързи начини да преобразите 
пейзажните си снимки, е да 
снимате с ниска скорост. Така 
ще размиете всякакво движение, 
а и може да местите самата 
камера. За да размиете повечето 
обекти в кадъра, трябва да 
използвате скорост под 0,5 s.  
При ярка светлина това се 
постига трудно, затова е нужен 

Не всички имат драматични планински склонове на прага си,  
затова ето как да се възползвате максимално от низините наблизо

филтър, който да намали свет-
лината, стигаща до сензора. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФИЛТРИ
Има два типа филтри, които 
са идеални за такива снимки: 
неутрален (ND) и поляризиращ. 
Неутралните се предлагат 
с различна сила, а дву- или 
тристопова версия е перфектна 
за намаляване на светлината за 
постигане на скорост 0,5 s при 
повечето светлинни условия. 
Поляризиращият филтър пък 
повишава наситеността и 
същевременно намалява свет-
лината с до два стопа, така че 

„За да размиете обекти в 
пейзажа, трябва да използ-
вате скорост под 0,5 s“

ПЕЙЗАЖИ НА НИЗИНИ

Горе 
Размиването на 
движението чрез 
скорост на 
затвора 0,4 s е 
преобразило 
полето в този 
кадър

ПЕЙЗАЖИ

ДВИЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

ТРАДИЦИОНЕН КАДЪР
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Пробвайте нови техники

може да бъде много полезен при 
ярка светлина.

ИНФРАЧЕРВЕНО
Това не е нова техника, но снима-
нето на инфрачервени снимки 
може да предложи нов поглед към 
познат пейзаж. Денят трябва 
да е слънчев, за да има много 
инфрачервена светлина, и обла-
четата в небето са идеални. Ще 
ви е нужен инфрачервен филтър. 
Той е почти напълно непро-
зрачен и позволява само на малка 
част от видимата светлина да 
прониква през него. 

Преценяването на експози-
цията изисква малко проби и 
грешки, тъй като не всички 
системи за мерене и сензори 
имат еднаква чувствителност 
към този тип светлина. Затова 
снимайте в режим на ръчна 
експозиция и използвайте за 
отправна точка настройките, 
предложени ви от светломера. 

Най-горе Скорост 0,5 s и панорамирането по време на 
експозицията са довели до поразителен абстрактен кадър
Горе Добавянето на инфрачервен филтър и конвертирането 
на снимката в черно-бяло осигуряват драматичен резултат в 
слънчев ден

ОСВЕТЕТЕ ПРЕДНИЯ ПЛАН
Когато снимате при мрачно или облачно време, 
използвайте светкавица 

Горе С тази барака не може да отидете 
по-далеч от архетипния селски пейзаж, 
но тя осигурява отличен кадър

БЕЗ СВЕТКАВИЦА СЪС СВЕТКАВИЦА

Горе Индустриалните бетонни сгради може и да не са краси-
ви, но силните графични линии контрастират перфектно с 
размитите облаци и листа в този пейзаж

ИНФРАЧЕРВЕНО

ДВИЖЕНИЕ НА КАМЕРАТА

ОБЕКТИ В КАДЪРА

Пейзажната фотография обикновено е 
свързана с улавянето на най-добрата 
естествена светлина, но може да доба-

вите малко допълнително осветяване. Използ-
вайте отделна светкавица или дори вградена-
та в камерата, за да осветите предния план. 
Светлината от нея не може да се сравнява със 
слънчев ден, не може и да освети целия пейзаж, 
затова за успешен резултат трябва да от-
криете подходящите условия. Мрачният ден 
или залезът са идеални да пробвате светка-
вицата, защото при по-ниски нива на осве-
теност тя ще има по-очевиден ефект. Дори 
най-мощната светкавица ще освети само 
предния план, така че изберете сцена, в която 
има подходящ обект близо до камерата. 

395
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От спокойно езеро до 
бурен водопад – водата 
може коренно да 
промени характера  

на пейзажните снимки. Ето  
четири начина да уловите 
различните ѝ настроения.

МАЛКА ДЪЛБОЧИНА  
НА ОСТРОТА
Снимането с широкоъгълен 
обектив и със затворена бленда 
(напр. 16) не е единственият 
подход при снимане на пейзажи. 
Защо не опитате да използвате 
малка дълбочина на острота?
Този подход работи най-добре, 
ако имате на преден план обект 
от типа на цвете, камък или 
дърво, защото той осигурява 
акцент в кадъра. Трябва да 
изберете отворена бленда 
(напр. 4) и да фокусирате върху 
обект, намиращ се максимално 
близо до камерата. Фонът ще е 
по-разфокусиран, ако обектът е 
на по-голямо разстояние от него. 

разполагането на камерата 
така, че да виждате под повърх-
ността на водата, както и 
пейзажа над нея, придават 
необичаен вид.
Нужно е обаче средство за 
защита на оборудването от 
водата (вижте карето вдясно). 
Вместо скъп подводен бокс 
използвахме евтин аквариум. 
Въпреки че се изискват доста 
здрави нерви, за да поставите 
аквариума с камерата във 
водата, тя е в безопасност.
За да осигурим по-балансирана 
експозиция на водата и сушата, 
за показаната долу вляво 
снимка използвахме двустопов 
градиентен ND филтър. Всички 
ръчни настройки зададохме, 
преди да поставим камерата 
в аквариума, а за да улесним 

задействането 
на спусъка, я 

свързахме 
дистан-
ционно.

Отраженията и движението са важни причини да използвате 
водата във вашите пейзажи. Ето четири нови начина да я снимате... 

       РЕКИ, ВОДОПАДИ И ЕЗЕРА

НА НИВОТО НА ВОДАТА
Свикнали сме да виждаме 
пейзажа от нивото на човешки 
ръст, така че нещо толкова 
просто като по-ниска или 
висока позиция на снимане може 
да преобрази кадрите. Когато 
снимате вода, опитайте да 
се доближите колкото може 
повече до нейното ниво – освен 
че придава различна перспек-
тива на сцената, това ще 
спомогне и за подобряването на 
всякакви отражения от повърх-
ността на водата. 

ПОД ВОДАТА
Може да отидете една стъпка 
по-далече и да слезете под 
водата. Вместо да влизате 
изцяло под повърхността, 

„Вместо скъп подводен 
бокс използвахме евтин 
аквариум за риби“

 

СУПЕРСЪВЕТ
БЪДЕТЕ 

ПОДГОТВЕНИ
Мислете как ще се запазите 

сухи, преди да тръгнете – чифт 
гумени ботуши ще ви 

позволят да навлезете 
достатъчно дълбоко за 

този тип кадър. 

Горе Снимането 
наполовина под вода 
придава уникален вид 
на този пейзаж 
Вдясно Блендата f/2.8 е 
размила езерото на 
преден план 
Най-вдясно Лягането 
на земята придава 
съвсем различна 
перспектива на вашите 
водни снимки

ПЕЙЗАЖИ6
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Това е подходящо само за отно-
сително спокойна вода, не и 
за морето – да не забравяме, 
че горната част на аквариума 
е отворена. Вълните ще 
направят почти невъзможно 
поддържането на равна повърх-
ност, а водата ще изпълни 
целия кадър. 

ВЕРТИКАЛНИ СНИМКИ
Свикнали сме да виждаме хори-
зонтални панорамни кадри, но 
реките и водопадите често не 
пасват на този формат. Ако 
обаче са на склон, вертикалната 
панорама ще е идеалният избор.  
Най-простият начин да я напра-
вите, е да снимате вертикално 
и след това да отрежете кадъра 
във формата на панорамата. 
Но ако искате да направите 
много големи снимки, може да 
постигнете доста по-висока 
разделителна способност, като 
снимате поредица от хоризон-
тални снимки и след това ги 
слеете в панорама чрез функ-
цията Photomerge във Photoshop 
CS или Elements. 
Ако съединявате снимки с 
движеща се вода, ще се наложи да 
клонирате ръчно, за да скриете 
„шевовете“, тъй като софту-
ерът ще се затрудни да напасва 
различните снимки.

Горе Панорамните снимки обикновено са хоризонтални, но на 
водопадите очевидно повече отива портретен формат. При 
снимките на движеща се вода софтуерът се затруднява при 
пасването, така че опитайте да отрежете единичен кадър

1Евтино  
 

Аквариум (от зоомагазин)
Добре де, може да се чувства-
те малко глупаво да разнасяте 
аквариум, но за тази техника 
той е добро решение. Право-
ъгълната му форма улеснява 
поддържането му равен в 
сравнение със специализира-
ните подводни боксове и може 
да използвате ND градиентни 
филтри, за да балансира-
те експозицията над и под 
водата. Само се уверете, че 
сте изпробвали аквариума за 
проникване на вода!

2 Среден ценови обхват  

Подводен бокс
Меките пластмасови бо-
ксове са много по-евтини 
от солидните, а това, че са 
водоустойчиви до около 5 
m, не е проблем. Както и при 
твърдите корпуси, не може 
да използвате филтри, но 
са отлични, ако искате да 
снимате на влажни места или 
под дъжда.

3 Парите не са проблем  

Подводен корпус
Проектирани за снимане 
дълбоко под водата, тези 
корпуси са достъпни за 
конкретни модели фотоапа-
рати и осигуряват достъп 
до основните управляващи 
елементи. Те обаче са из-
ключително скъпи и не може 
да използвате филтри. 
Макар да ви дават най-голя-
ма гаранция, те са донякъде 
твърде крайно решение.

ВАРИАНТИ ЗА 
РАБОТА ПОД ВОДА
Три начина да потопите SLR, 
независимо от бюджета ви

7
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Т ъмните, сенчести гори 
са пълни с детайли 
и форми. Но за добри 
горски снимки не е 

задължително да ги улавяте.

ВСИЧКО Е РАЗМИВАНЕ
Стремежът към острота и 
детайлност е Светият Граал 
за много пейзажни фотографи. 
Но това не е единственият 
начин да снимате живописни 

кадри. Малко размиване може 
да внесе усещане за мистерия 
и несигурност в снимките на 
гора. Има два прости начина 
да постигнете размиване в 
камерата – чрез движението 

Не пропускайте тези вълнуващи нови начини да снимате гори –  
от самотно дърво до обширна, непроходима гора

ѝ по време на експозиция или 
чрез филтър за мек фокус. 
Заради вертикалните стволове 
на дърветата ще получите 
най-добри резултати, като 
местите камерата нагоре или 
надолу. Използвайте скорост 
около 0,5 s. Размиването ще 
е по-гладко, ако използвате 
статив и движите главата, 
докато експонирате. Може да си 
купите филтри за мек фокус, но 

ДЪРВЕТА И ГОРИ

„Слабо размиване внася 
усещане за мистерия и 
несигурност в кадрите“

СУПЕРСЪВЕТ
ЛЕГНЕТЕ

Когато снимате нагоре без 
статив, фокусът ще е 
по-стабилен, ако сте 

легнали по гръб.  
Носете си нещо, върху 

което да легнете. 

Горе Вертикално-
то движение на 
камерата, докато 
снимате, дава 
чудесен ефект на 
мек фокус

www.fotomania.bg



43

може да си ги направите и сами. 
Не използвайте обаче тази 
техника върху най-добрите 
си филтри. Ако нямате стар 
такъв филтър, купете евтин 
skylight или UV филтър, след 
което го намажете с малко 
вазелин. Дръжте този филтър 
отделно от оборудването.

И за двата ефекта заснемете 
един остър и един размит кадър, 
след което ги комбинирайте. За 
да сторите това във Photoshop, 
използвайте острото изобра-
жение като слой Background, 
после поставете размитото 
изображение отгоре. Може да 
настроите прозрачността на 
размития слой на около 50%, 
така че острият кадър да се 
вижда съвсем зад него.

СНИМАЙТЕ СИЛУЕТ
За „перфектен“ пейзаж бихте се 
опитали да получите детайли 
и от небето, и от предния 
план, но ще откриете, че 
силните, доминиращи форми на 
дърветата на фона на небето 
работят добре като силуети. 

Снимането на силуети е 
елементарно, но доста многосег-
ментни системи ще се опитат 
автоматично да балансират 
експозицията между небето и 
предния план. Ако използвате 
този тип мерене, вероятно ще 
се наложи да недоекспонирате с  
–0,5 или –1 EV.

ПОГЛЕДНЕТЕ НАГОРЕ
Не е нужно пейзажът да показва 
само това, което може да 

видите от нивото на земята. 
Погледнете нагоре в гората и ще 
уловите детайлите и светли-
ната на клоните и листата. 

Когато снимате нагоре, може 
да използвате най-близките до 
вас стволове, за да получите 
силни насочващи линии, привли-
чащи погледа. 

Нормално бихте снимали пейзажите при 
най-ниско ISO, за да избегнете шума, но с 
него може да внесете атмосфера в 

кадрите си. Нивото на ISO, което трябва да 
зададете за поява на видим шум, зависи от 
камерата, но като начало опитайте 1600 ISO.

Многоцветното естество на шума при 
високо ISO често не се смята за толкова 
привлекателно, колкото зърнистостта на 
лентата, така че може да предпочетете да 
добавите убедителни ефекти във Photoshop 
CS или Elements. За по-добре изразен филмов 
ефект отидете на Filter > Artistic > Film Grain във 
версиите над Photoshop CS3 или Elements 9. 

Най-горе Снимайте простия силует на 
дърво на фона на драматично небе 
Вляво В горите погледнете нагоре 
Горе Малко вазелин върху UV филтър 
ще осигури този „мечтателен“ ефект 
на мек фокус

Долу 
Създаването на 
собствен филтър 
за мек фокус ще 
ви осигури 
различни 
резултати

СЪЗДАЙТЕ МАЛКО ШУМ
Внесете атмосфера и текстура, като 
снимате с високо ISO или добавите зърно

9
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От стръмни планински 
склонове до назъбени 
скали, планините са 
пълни с фотогенични 

сцени. Ето 4 начина да прида-
дете на вашите планински 
снимки повече въздействие и 
индивидуалност. 

ТЕЛЕОБЕКТИВЪТ
Изправени пред красив пейзаж, 
вероятно веднага ще посегнете 
към широкоъгълния обектив, за 
да уловите максимална част от 
гледката. Ако обаче погледнете 
по-отблизо, ще откриете, 
че има невероятни детайли, 
които могат да бъдат уловени 
само с телеобектив. 

СНИМАЙТЕ ПО СУМРАК
Мистериозният сумрак преди 
изгрев или след залез е перфектен 
за придаване на различен вид 
на кадрите ви. Такава освете-
ност е подобна на снимането 
при изгрев и залез, но тъй като 
няма никаква пряка светлина в 
пейзажа, планините и скалите 
ще изглеждат още по-мрачни.

Може да използвате гради-
ентен ND филтър, за да 

Величието на планинските склонове и хълмове 
осигурява перфектен фон за креативни пейзажи

„Мистериозният сумрак 
преди изгрев или след залез 
е перфектен за различни 
планински снимки“

ПЛАНИНИ И ХЪЛМОВЕ
балансирате експозицията 
между небето и земята, но за 
повече драматизъм е най-добре 
част от скалите да са в сянка.

Помнете, че планините 
могат да бъдат опасни, особено 
на тъмно. Носете фенерче, 
много топли дрехи и провизии. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБЕКТИ,  
СЪЗДАДЕНИ ОТ ЧОВЕКА
Намирането на места без 
признаци на човешки живот 
е класическа цел на повечето 
пейзажни фотографи, както 
и стигането до крайности, 
като премахване на елементи 
от типа на телеграфни стъл-
бове или дори цели сгради. Но 
това е все по-трудно, така че 
защо да не използвате тези 
елементи като част от сним-
ката? Не говорим за класически 

Вляво Точно преди залез тъмните тонове на скалите карат Тротерниш Ридж на 
остров Скай да изглежда по-драматичен, отколкото би бил денем 
Най-горе За разлика от обичайния широкоъгълен обектив, телеобективът ви позво-
лява да изолирате детайли и да направите далечните планини много по-големи 
Горе Пътища, огради и стени могат да придадат контраст на естествената красота и 
драматизъм на планинския пейзаж. Те могат да се използват и като насочващи линии

10

www.fotomania.bg



ФОТОМАНИЯ октомври 2012

ПРОБВАЙТЕ НОВИ ТЕХНИКИ 45

живописни сгради, като замък 
в руини или стена от суха 
зидария, а за съвременния 
асфалт и бетон, които все 
повече навлизат в пейзажа. 

Пътища или електропроводи, 
изчезващи в далечината, могат 
да придадат на снимките силно 
усещане за мащаб и дълбочина, 
но като контраст може да 
използвате и бодлива тел или 
порти.

СЪЗДАЙТЕ КОМПОЗИТ-
НА СНИМКА
Това, че камерата ви прави 
по един кадър, не означава, че 
снимането на единична снимка 
е единственият начин да засне-
мете пейзаж. Винаги може да 
направите цяла серия от кадри 
и после да ги комбинирате в 
един, за да получите многослоен 
поглед към сцената. 

Когато снимате с тази 
техника, опитайте с 
фокусно разстояние между 
40 mm и 70 mm и открийте 
отделни елементи в сцената. 
Използването на отворена 
бленда като f/4 за малка дълбо-
чина на острота ще ви помогне 
да изолирате обекти на преден 
план в някои от вашите кадри. 

Заслужава си да заснемете 
повече кадри, отколкото 
смятате, че ще са ви нужни, и 
да ги припокривате, така че да 
имате много варианти, когато 
ги съчетавате. 

1Създайте нов документ
Отидете на File > New > Blank File и 

от падащото меню изберете 
подходящ размер на документа за 
всичките ви снимки (ние избрахме A3). 
Завъртете платното на 90°, отидете 
на Edit > Fill Layer и изберете Black.

2 Отворете снимките
Вече може да отворите снимките. 

Отваряйте всяко изображение, 
избирайте го (Ctrl+A) и го копирайте в 
клипборда (Ctrl+C). После се върнете в 
оригиналния документ и поставете 
изображението в него (Ctrl+V). 

3 Местете и трансформирайте
Отидете на Image > Transform > Free 

Transform и се уверете, че Constrain 
Proportions е отметнато. За да 
преоразмерите снимката, 
издърпайте една от ъгловите възлови 
точки в правилната позиция.

КОМБИНИРАЙТЕ СНИМКИТЕ СИ В ELEMENTS 10

Местете и трансформирайте

 Планинската сцена е 
перфектна за създаване 

на абстрактна 
композитна снимка от 

няколко кадъра

4 Окончателни корекции
Повтаряйте стъпки 2 и 3 за всяко 

изображение. Може да се наложи да 
завъртите някои слоеве, за да паснат 
на снимките наоколо. Изберете ги и 
отидете на Image > Rotate > Free Rotate 
Layer. 

Създайте прекрасна композиция от различни кадри на една и съща сцена
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Променящите се 
приливи и времето 
могат да направят 
сполучливи морските 

ви пейзажи или да ги провалят. 
Ето как да уловите различните 
настроения на морето...  

СНИМАЙТЕ В МЪГЛАТА
Снимайки край морето, често 
ще откривате, че времето 
невинаги осигурява перфектни 
пухкави облаци или порази-
телни залези. Гъстата мъгла 
се среща доста често по край-
брежието и е изкусително да се 
откажете. Често обаче си заслу-
жава да бъдете настойчиви, за 
да получите някои изумителни 
резултати.

Както е и при снимането на 
снежни пейзажи, когато гъста 
мъгла покрие сцената, често 
камерата недоекспонира, което 
прави снимките още по-мрачни. 
Това е така, защото мъглата 
е основно бяла или светлосива, 
затова коригирайте експози-
цията с +1 EV. В такова време 
често има много малко цветове 
в сцената, така че тя е много 
подходяща за снимане в черно-
бяло.

Снимането по изгрев или залез и класическите правила на компози-
цията не са единственият начин да заснемете морски пейзажи

 БРЕГЪТ И МОРЕТО

„Мъглата е бяла или свет-
лосива, затова коригирай-
те експозицията с +1 EV“

НЕОБИЧАЙНА  
КОМПОЗИЦИЯ
Не е нужно да използвате прави-
лото на третините за всич-
ките си пейзажи. Ако небето е 
ефектно и интересно, може да 
се възползвате от него, като 
разположите хоризонта към 
долния край на кадъра, така че 
то да заема по-голямата част 
от снимката.

Може да получите фантас-
тични снимки, като напра-
вите обратното и почти 
изключите небето от кадъра. 
Търсете изумителни детайли 
или цветове на преден план, 
които да използвате за макси-
мално въздействие, и кадри-
райте така, че те да заемат 

Горе При 
мъгливи, облачни 
условия пак може 
да заснемете 
поразителни 
морски пейзажи
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по-голямата част от кадъра. 
Тази техника е подходяща за 
използване и когато снимате 
безинтересно облачно небе.

ФИКСИРАЙТЕ  
ВЪЛНИТЕ
Без значение дали по необходи-
мост, защото снимате при 
ниска осветеност по зори или 
здрач, или просто като есте-
тически избор, размитата 
„опушена“ вода често се среща  
в пейзажната фотография.

Може да уловите повече 
детайли във вълните по два 
начина: чрез достатъчно висока 
скорост на затвора, фиксираща 
движението, и чрез светкавица. 
За да фиксирате разбиващите 
се вълни, е нужна скорост на 
затвора над 1/1000 s.

Дори при ярка слънчева свет-
лина ще ви е по-лесно да постиг-
нете високи скорости, ако 
зададете чувствителността 
на 400. Ако времето е облачно и 
мрачно, ще се наложи да използ-
вате още по-високо ISO. 

Когато снимате по зазо-
ряване или залез, заради 
ниската осветеност 

ще се наложи да зададете 
много високо ISO. Затова за 
фиксиране на движението на 
вълните трябва да използ-
вате светкавица вместо 
висока скорост на затвора. 
Нужен е и статив и кабелен 
спусък, за да предотврати-
те потрепването на каме-
рата. Тъй като не може да се 
доближите до водата, без 

да повредите камерата или 
светкавицата, ще ви е нужна 
мощна светкавица, която да 
освети вълните. 
Ще имате повече възмож-
ности за разполагането ù, 
ако я задействате отделена 
от камерата чрез безжи-
чен спусък (вижте стр. 59). 
Въпреки че може да я поста-
вите на стойка или статив, 
по-безопасно и лесно е да 
имате асистент, който да 
я държи.

1Експонирайте ръчно
Използвайте ръчен режим и избере-

те ниско ISO (например 200). Задайте 
бленда 8 и чрез индикатора за експози-
цията настройте скоростта така, че 
правилно да експонирате предния план. 

2 Задайте мощността
Вече може да зададете мощността 

на светкавицата според разстоянието 
ù от вълните, които се разбиват в брега. 
Повечето светкавици имат ръковод-
ство на LCD екрана или селектора.

ИДЕАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЪС СВЕТКАВИЦА 
Боравенето със светкавица изисква практика. Ето как да балансирате експозицията

Горе Разполагането на морето в долната 
част на кадъра ще подчертае драматич-
ното небе 
Горе вляво Отрежете небето, за да 
акцентирате върху формите на брега
Вляво Използвайте скорост над 1/1000 s, 
за да фиксирате разбиващите се вълни

СУПЕРСЪВЕТ
ШОКОВА ТАКТИКА

Водата и електричеството се 
съчетават зле, затова пазете 

светкавицата си суха. Ако 
използвате безжичен спусък, 

поставете приемника и 
светкавицата във 

водоустойчива 
кутия.
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От спокойните условия на безветрен, 
слънчев ден до драматизма на бури и 
ветрове, времето е основният фактор 
зад настроението и атмосферата на 

природните и градските пейзажи. Видът и 
излъчването им може напълно да се преобразят 
от различните условия. Затова светлината и 
климатичните условия са първата стъпка към 
улавянето и добавянето на настроение във 
вашите снимки.
Намирането на подходящи условия изисква 
известна практика и постоянство, но с малко 
усилия ще откриете, че почти всякакъв вид 
време може да осигури снимки с атмосфера и 
настроение. На следващите страници ще 

научите как да постигнете резултат в четири 
различни типа време или осветеност.
Въпреки че времето, светлината и обектът са 
решаващи за получаването на кадри с настро-
ение, природата понякога има нужда от малко 
помощ, за да постигнете най-приятни за 
окото резултати. Използването на аксесоари 
от рода на ND градиентните филтри може да 
ви помогне да получите по-драматични снимки, 
но има и други корекции, с които да извлечете 
максимума от настроението във вашите 
снимки. Ще научите също как да подобрите и 
коригирате кадрите, за да получите ефектни, 
привличащи погледа снимки при всякакво време 
и светлина.
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Тъмните, застраши-
телни облаци, съче-
тани с лъчи слънчева 
светлина и страхотни 

цветове спомагат за получа-
ване на драматични пейзажи. 
Улавянето на този драматизъм 
обаче може да се окаже сериозно 
предизвикателство. Дъждът и 
вятърът в пика на бурята пра-
вят почти невъзможно продъл-
жителното снимане, затова 
снимайте точно преди или след 
най-тежките бури.

Оставайте на сухО
Дори и да избягвате снимането 
в разгара на бурята, вероятно 
ще се налага да се борите с вя-
търа и дъжда, когато улавяте 
по-драматични атмосферни 
условия. Уверете се, че и вие, и 
фотооборудването ви сте добре 
защитени от стихиите. Дъж-
добранът ще запази камерата 
ви, но използвайте водоустой-
чива чанта за камерата, за да е 

Най-драматичните 
климатични условия 
са при буря, затова  
я използвайте

БУРНО НЕБЕ
в безопасност и оборудването 
ви. Водоустойчивата връхна дре-
ха и панталон ще ви запазят 
сухи, докато чакате най-лошо-
то време да отмине.
След като дъждът спре, може 
вече да мислите за улавянето 
на драматизма, но трябва да ра-
ботите бързо – движещите се 
облаци не остават неподвижни 
задълго. Ако снимате в начало-
то или края на деня, съчетайте 
буреносните облаци с изгрева 
или залеза, и ще направите сил-
но драматични пейзажи.

Горе Драматичните облаци и 
дъждовната завеса на силната буря 
водят до страхотни снимки, дори и 
без да включвате пейзажа
Вдясно Търсете ярки, колоритни 
обекти на преден план, които да 
засилват контраста и въздействие-
то на снимките ви на бури
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скорост на затвора
Бързо движещите се облаци са 
перфектни за снимане с ниски 
скорости на затвора. Те се дви-
жат с различна скорост в зави-
симост от разстоянието от 
камерата до тях. По-бързо дви-
жещите се облаци на преден план 
би трябвало да се размият повече 
от тези на хоризонта. Дори ко-
гато се движат бързо, трябва да 
използвате скорост поне 15 s.  
ако снимате през деня, използ-
вайте ND филтър.

без ND филтър с ND филтър
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експозиция за снимки по изгрев и залез
За да запазите детайлите в най-светлите области на небето при снимане по 
изгрев или залез, изберете експозиция, която ги запазва, а после при 
обработването на RAW файла изсветлете детайлите в тъмните области.
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От плъзгащата се свет-
лина на ниското слън-
це до спокойствието 
точно преди изгрев 

или след залез, снимането в на-
чалото или края на деня може 
да преобрази настроението на 
снимките ви в сравнение с оста-
налата част от деня. Тези злат-
ни часове са класическо време за 
снимане на природни и градски 

ИЗГРЕВ И ЗАЛЕЗ
Нищо не преобразява кадрите повече от отличната 
светлина. Ето как да правите поразителни снимки  
по изгрев и залез

пейзажи. Всеки изгрев и залез е 
различен и може да създаде уни-
кално настроение и атмосфера. 
Когато снимате със слънцето 
в кадъра, използвайте силен ND 

градиентен филтър, за да ба-
лансирате експозицията. Като 
алтернатива заснемете два ка-
дъра – един за небето и втори – 
за предния план, и ги съчетайте 
във Photoshop.
Ако небето е безоблачно, за 
около 20–30 минути ще бъде 
многоцветно, а това създава еф-
ирна, мека светлина в сцената. 
Нужен ви е обаче статив – осве-
теността ще е ниска, затова 
използвайте ниски скорости. 
Това е перфектното време да 
уловите небето и блясъка на 
уличните лампи и следите от 
светлини, когато снимате в 
градска среда.

Обърнете гръб  
на слънцетО
Не е задължително да снимате 
срещу слънцето, за да уловите 
атмосферата на изгрева и зале-
за. Със спускането на слънцето, 
облаците в различни части на 
небето стават по-топли и ко-
лоритни, защото светлината 
трябва да преминава през пове-
че атмосферни слоеве. Тези об-
ласти са по-лесни за заснемане, 
понеже са по-нискоконтрастни 
от снимането срещу слънцето.

„Всеки изгрев и залез е
различен и може да създаде 
уникално настроение“

Горе времето 
точно след залез 
или преди изгрев 
поражда 
спокойствие

преекспОниранО правилнО експОниранО
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Евгени 
ДиневВъзраст: 

35 г. 
Професия: 
Фотограф и уеб 
дизайнер 
на свободна практика
Област на 
специализация: 
Пейзажна фотография
Техника: 
Canon 5D Mark II
Сайт: 
evgenidinev.com
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К
ак подбирате местата, 
които да снимате? Плани-
рате ли целите си и как се 
определя перфектният 
момент за заснемане?

Добрият пейзаж е да си на правилно-
то място в точния момент. Освен че 
следвам неотклонно тази формула, 
съм си изградил представа кое място 
по кое време на годината е удачно за 
пейзажни снимки. Снимам предимно 
през “вълшебния час” (минутите по 
заран/здрач), когато светлината е 
мека, с наситени цветове. За да 
направя наистина впечатляващ 
пейзаж, търся необичайно време, 
като мъгла, дъжд, буря или друго 
нетипично метеорологично условие. 
Кога да натисна спусъка, дължа 
най-вече на опит.

Какъв е начинът да се постигнат 
запомнящи се снимки на пейзажи?
Търся такова съчетание, с което да 
изолирам пейзажа от хаоса и да насоча 
вниманието към него. Ако снимам в 
гора например, вместо да хвана всички 
дървета вкупом, търся отличаващи 
се стъбла, които оформят графична 
комбинация. Изключително важно е в 

01

Първият български 
фотограф, който ви 

представяме, разказва 
за любовта си към 

природата в България
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този случай да има лека мъгла, иначе 
нищо няма да се получи.

Кои са най-големите предизвика-
телства, свързани с фотографска-
та професия? Разкажете ни за 
някое интересно превижяване по 
време на снимки? 
Поставям си почти непосилни цели 
в търсене на уникални кадри. 
По-време на бурята в Бургас загина 

едно момче. Същата сутрин бях 
излязъл да снимам как огромните 
вълни заливат моста. Снимките 
плъзнаха из медиите и много хора 
решиха, че именно аз съм бил този 
човек. Това, предполагам, се дължи 
на немалкото безумни приключе-
ния, в които съм попадал. Замрък-
вал съм в горите на Странджа, 
срещал съм се отблизо с глигани, 
пресичал съм реки и стръмни 

02

04

03

01  Мостът в Бургас по време на бурята
Ураганен вятър и отрицателна температура, 
вълнение 6 бала. Canon 5D Mark II, 70-200L, f/5.6, 
200 mm, 1/320 s, 800 ISO

02  Замръзнала гора в Централния Балкан
Canon 5D Mark II, 17-40L, f/8, 26 mm, 1/400 s,  
200 ISO

03  Есенна букова гора в Родопите
Canon 5D, 24-105L, CPL, f/16, 45 mm, 3,2 s, 100 ISO

04  Самотен планински връх над 
облаците в Стара планина по заран
Canon 5D Mark II, 70-200L, GND 2-stop hard, f/11, 
200 mm, 1/13, 100 ISO 
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те за графична обработка? Губи ли се 
автентичността на кадъра, или 
уникалността му изпъква дори повече?
От самото създаване на фотографията 
стъпките са две: запечатване на 
изображението чрез фотоапарата и 
прехвърлянето му върху носител. 
Преди ставаше с помощта на тъмна 
стаичка, сега – с програми за обработка. 
В наши времена устройствата са много 
по-интелигентни и елиминират 
именно втората стъпка. Докато в 
стъпка едно авторът насочва обекти-
ва и натиска спусъка, в стъпка две той 
е абсолютно свободен да изрази своето 
виждане върху запечатания момент, да 
отключи въображението си. Аз съм на 
мнение, че при пейзажа това не трябва 
да става с монтаж и фалшификации. 
Доколкото мога, се опитвам да изцедя 
най-доброто от кадъра като качество, 
динамика, детайли. Често когато 
преглеждам стари снимки, виждам, че 
съм пропуснал добри кадри именно 
заради лошата обработка. Оказва се, че 
имат голям потенциал.

Името на блога ви е “Блог за пейзажна 
фотография” – това ли е любимата ви 
тема за снимане? Важно ли е за един 
фотограф да публикува работата си в 
онлайн пространството?
Фотографията е вид споделяне. Дали 
ще е онлайн, или по друг начин, е без 
значение, стига да има аудитория за 
нея. Чрез пейзажите изразявам себе си, 
показвам красотата на природата, 
както я виждам.

Колко често публикувате нови мате-
риали в блога?
Зависи дали имам какво ново да покажа. 
Може да е няколко пъти седмично или 
веднъж месечно. Във Facebook страни-
цата ми (fb.com/evgenidinev) ежедневно 
публикувам снимки и други материа-
ли, които не показвам в блога си.

Какво е мнението ви за фотографски-
те общности и защо напуснахте тази 
на Фото-Форум?
Общността е място, където можеш 
да свериш нивото си спрямо другите, 

05

05   Поле в Добруджа по 
здрач. Canon 5D Mark II, 
17-40L, GND 2-stop hard, f/16, 
17 mm, 30 s, 200 ISO 

06  Езеро Окото в Рила, 
след дълго чакане да се 
оттегли мъглата
Canon 5D Mark II, 17-40L, GND
2-stop hard, f/16, 17 mm, 1/15 s,
100 ISO 

долове, обрасли с трънаци. В Стара 
планина бях изгубил бутилката си 
с вода и се наложи да ям сняг. На път 
за хижа “Мазалат” попаднах в 
смразяваща снежна виелица, от 
която едвам се измъкнах. Още 
по-вълнуващо беше по Копренската 
екопътека, когато ме завари 
гръмотевична буря и повече от час 
ме валя градушка и обилен дъжд. 
Прогизнах до кости. Бях на крачка 
от топлинен удар пък, когато 
реших да премина крайбрежието 
от Синеморец до Резово и обратно в 
най-голямата жега. В Португалия 
изминах пеш над 20 км нощем, за да 
снимам скалите на Кабо да Рока. В 
един планински поток, точно 
когато се спускаше мъгла и комбина-
цията стана перфектна, разбих 
фотоапарата си заедно с обектива.

Какво мислите за допълнителните 
корекции на кадрите чрез програми-

06
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07

да обмениш опит, да научиш нещо 
ново... Фото-Форум е именно 
такова място и обединява голяма 
част от фотографите в България. 
При мен настъпи момент, в 
който това пространство започ-
на да ме задушава, вместо да ме 
стимулира, затова го напуснах. 
Предпочитам да споделям снимки-
те си във f lickr и 500px, които 
имат милиони потребители.

Кое е онова, което липсва на 
България във фотографската 
сфера?
Често получавам запитвания от 
хора, които имат желание да се 
научат да снимат добре. Липсва 
ми възможността да се организи-
рат практически курсове на тема 
пейзажна фотография. В подобни 
малки групи има по-голяма веро-
ятност човек да научи нещо, 
отколкото в обичайните фотосе-
минари и фотоваканции. Не би 
било лошо да има и повече фото-
конкурси.

Кои са местата и обектите, които 
мечтаете да снимате в бъдеще?

Тези места са безброй – Патагония, 
Тибет, Антарктика... но съм 
доволен и на една обикновена нива 
в Добруджа. Хората извън България 
се прехласват по такива гледки, 
защото за тях са необичайни. 
Дотолкова са свикнали с красиви-
те айсберги и огрети в червено 
върхове, че нашата природа им се 
струва като от различен свят, 
мислят си, че живеем в страната 
на приказките.

Каква техника използвате при 
снимките?
Canon 5D Mark II, обективи 17-40 mm 
и 70-200 mm, статив Gitso 
Mountaineer, неутрални градиентни 
филтри на Singh-Ray.

Коя е най-подходящата апаратура 
за заснемане на пейзажи?
Фотоапарати с full-frame матри-
ца. Дават добра динамика, имат 
по-малка загуба на детайли в 
тъмната област. Комплект 
градиентни филтри е задължите-
лен, както и един телеобектив, 
като допълнение към широкоъ-
гълния. 

07  Родопски връх край 
село Ягодина
Canon 5D Mark II, 17-40 L, GND 
3-stop reverse, f/13,17 mm, 13 s, 
100 ISO

08  Скали край Синеморец
В морето над кръста от 
статив. Canon 5D, 17-40L, CPL, 
f/11, 17 mm, 1/13 s, 200 ISO

09  Островче в язовир 
“Широка поляна” по заран
Canon 5D, 17-40L, GND 3-stop 
soft, f/13, 32 mm, 1 s, 100 ISO 

09

08
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За фотографията 
като форма на 
медитация

Условията за всяка хубава снимка са подходящата за 
сюжета светлина, подходящата гледна точка и 
приличната композиция. Специално при пейзажната 

фотография са непростими каквито и да е технически 
недостатъци. Пейзажната фотография трябва да бъде 
технически безупречна.
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01

Име: Георги Величков

Възраст: 52 г.

Професия: Журналист, съсоб-
ственик на www.photo-forum.net, 
фотограф

Област на специализация: Спе-
циалист по всичко – от политиче-
ски коментари до интериорна 
фотография :)

Сайт: http://georgy.photo-forum.net
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Имате снимки от пейзажна, 
студийна, портретна фото-
графия, интериорна фото-
графия, сватбена фотогра-
фия... И все пак кой жанр Ви е 
най-присърце?
Е, пейзажната, разбира се. Аз 
съм един по-отнесен и съзерца-
телен човек, някак си не ми е в 
характера динамичната фото-
графия, да се бутам например 
на улични безредици и да ловя 
репортажни моменти. Не че 
не съм го правил, но не ми 
доставя такова удоволствие, 
както да гледам някое планин-
ско езеро. Пейзажната фото-
графия е за мен вид медитация. 
Гледам природата, отърсвам се 
от всекидневието, главата ми 
толкова се изпразва от всякак-
ви мисли, че понякога забравям 
дори да сменя настройките на 
фотоапарата. :)

Може ли да се каже, че фото-
графията за Вас е форма на 
медитация?
Да, в определени случаи. Когато 
е сред природата и когато съм 
сам. Понякога е и занаятчийска 
работа.

Да се върнем в началото 
обаче. Всъщност Вие сте 
завършили журналистика и 
българска филология. Какво 
Ви подтикна да преминете 
към фотографията?
По-лесно е. Китайците казват, 
че една картина е повече от 
хиляда думи. И при мен в 
началото беше Словото. Едни 
дъъълги-дълги описания, 
разкази. После пробвах с 
четката и боите. Не се получи 
много добре. И така накрая 
акостирах във фотографията 
(вече почти 15 години).

От кои световни фотографи 
сте повлиян? На кого от тях се 
възхищавате?
Сега, като почна да ги изреж-
дам, няма да ни стигне място-
то, затова за по-лесно списъ-
кът е тук: http://photography 
-now.net/masters/master_
photographers.html. Шегувам се. 
Харесвам класиците, разбира 
се, но най-често се възхищавам 
на разни никове, зад които дори 
не знам кой стои. Не се старая 
и да ги помня. Гледам снимки, 
не имена.  

01  Скалите при с. Резово Sony Nex 7 
+ SEL18-200 + ND64 + CPL, 53 mm, F-18, S-1.3 s, 
ISO - 100

02  Крушунски водопади Fujifilm S5 
Pro + Sigma 10-20, 10 mm, 18 mm, F-22, S-1/3 s, 
ISO - 100

03  Метеорологичната станция 
на Черни връх Панорама от 4 
вертикални кадъра, Canon 20D + Canon 
18-55 + CPL, 18 mm, F-9, S-1/500 s, ISO - 100

04   Пирамидите в Кайро, Египет 
Minolta X 370 + Zeiss 200/2.8, 200 mm, F-2.8, 
S-1/500 s, Fuji Superia ISO - 100

02

Фотографията отдавна не се изчерпва с някакви 
майстори на камерата. Интернет преобърна 
всичко. Огромните масиви от данни във фото-
графските сайтове и достъпността на фото-
техниката доведоха до такъв качествен скок, 
че думата „професионалист“ изгуби своето 
значение. Имам приятели, които показват 
уникални кадри, без да са фотографи. Един е 
водолаз, друг – делтапланерист, трети – екс-
тремен алпинист, четвърти – запален пъте-
шественик, пети – футболен фен… Професио-
налният фотограф не може да бъде всичко това 
едновременно, съответно ще му е много трудно 
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03

да донесе снимки от местата и събити-
ята, на които тези любители ходят.  
В световен мащаб едва ли има професио-
налист, който за целия си живот да 
събере толкова разнообразна и добра 
колекция, колкото месечният рейтинг 
на някой популярен фотографски сайт 
за любители.

Обичате да снимате България. Коя 
страна предпочитате да показвате 

– хубавата или лошата? Природата 
или хората?
Хубавата. И природата, и хората. И 
хубавото, и лошото са заразни. Надя-
вам се човек, като види природата в 
красивия ѝ вид, следващия път да не си 
изхвърли боклука на поляната.

Има ли моменти, в които сте бил 
подложен на изпитание? Рискували ли 
сте? Спомнете си такъв случай и го 

споделете с читателите ни.
Рискуват военните фотогра-
фи. Там има истински изпита-
ния и драматични моменти. 
Да се говори за рискове в 
пейзажната фотография, е 
много пресилено. Това, че си 
направил по-тежък преход, 
изкачил си по-труден марш-
рут, спал си на открито, 
валял те е град, газил си в 
блато или си летял с делта-
план, не е кой знае какво 
изпитание и да се разказват 
подобни случки като някакви 
геройства, е малко смешно. 

В изложбата „Виж България“ 
показвате голямоформатни 
пейзажни снимки от популяр-
ни и не чак толкова известни 
места от България. Кои са 
задължителните условия за 
една хубава пейзажна снимка?
(Тази изложба беше доста 
отдавна, помните ли я, или я 
открихте с Гугъл? :) Условията 
за всяка хубава снимка, не само 
за пейзажната, са, на първо 
място, подходящата за 
сюжета светлина, подходяща-
та гледна точка и приличната 
композиция.  

04
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Специално при пейзажната фотогра-
фия има и друго – тук са непростими 
каквито и да е технически недоста-
тъци. В един репортаж, заради 
уникално уловения момент, зрите-
лят може да прости, че няма фокус, 
че снимката е недоекспонирана или 
преекспонирана. При фотографиране 
на статични обекти това е непрос-
тимо. Пейзажната фотография 
трябва да бъде технически безу-
пречна.

Планирате ли други изложби скоро и 
ако е така, на каква тема?
Аз постоянно участвам в някакви 
колективни изложби, поне в 3 – 4 
годишно. За нова самостоятелна не 
съм мислил.

Много често пейзажните снимки се 
различават малко от реалнос-
тта... Ползвате ли програми за 
допълнителна обработка, или 
имате някаква друга тайна за 
получаване на перфектния пейзаж?
Ползвам различни редактиращи 
програми. И ме учудват хора, които 
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после ще сглобя като пъзел с панора-
мен софтуер и ще постигна същия, 
че и по-широк зрителен ъгъл. 
Снимам по три кадъра с различна 
експозиция за всяко парче, защото 
после ще извадя различна информа-
ция от тях: от един – разработки-
те в светлите участъци, от друг – в 
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Планирате ли внимателно места-
та, които искате да снимате, или 
всичко се случва в движение?
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90-те години. Днес Google Earth и 
Panoramio (има ги и в телефоните) 
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05  Кападокия, Турция, 
Sigma SD9 + Sigma 24-70, 41 mm, 
F-11, S-1/250 s ISO - 100

06  Намибия, резерват 
„Етоша“, Sigma SD10 + Sigma 
55-200, 200 mm, F-8, S-1/320 s, ISO 
- 100

„Днес Google Earth и 
Panoramio направиха 
планетата твърде 
малка“
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малка. Вече може да разгледате в детайли и снимки и 
най-забутаните кътчета на земята, защото някой 
вече е бил там с апарат и е качил снимки преди вас. За 
нас остава предизвикателството да се опитаме да 
направим по-добра снимка на вече познатото място.

В предишен брой на списанието ни акцентът беше 
върху портретната фотография – друга Ваша 
специалност. В тази връзка не може да не Ви попита-
ме: пейзажна или портретна – кое е по-лесно или пък 
по-голямо предизвикателство? Защо?
Не могат да се сравняват, просто са различни. Порт-
ретната фотография е друга вселена. Човек се променя 
много по-бързо от природата. Приятелите ми се 
пръснаха по света, събитията в живота ни отмина-
ват. И тези уловени мигове, емоции, настроения, 
изписани върху човешките лица, са безценни парченца 
история. Чисто злато.

Фотографията – изкуство и талант или техника и 
наука?
Може да бъде всяко от тези неща и поотделно, и 
заедно. Може да бъде и още неща: рефлекс, информира-
ност, късмет...

Фотографът е...
Фотографът е като всеки друг човек, не смятам, че е с 
нещо по-различен или по-специален. Нима има в днешно 
време някой, който да не е и фотограф? Днес всеки има 
фотоапарат и всеки е фотограф, както и всеки е 
блогър. Едни се справят по-добре, други по-зле, но всеки 
вече е. Целта е да ставаме по-добри в това, което 
правим.

Какво Ви даде фотографията?
Даде ми много неща. Хубави моменти в живота, 
различен поглед към детайлите и трудно забележими-
те неща, приятни спомени, интересни срещи с хора и 
не на последно място – реализация и развитие. Снима-
нето не е механичен процес, постоянно трябва да 
вземаш някакви решения: защо това, а не онова, защо 
така, а не онака. То е в някаква степен и изследване, 
опознаване на обектите, които снимаш. И всъщност 
през цялото време, докато се учиш да снимаш (а това 
няма край), неусетно развиваш естетическите си 
критерии и ценностната си система.

Каква техника използвате?
Използвам преди всичко натрупания опит и познания. 
Също както при шофирането. Техниката няма 
особено значение, тя е просто инструмент за работа, 
много по-важно е да работиш. Ако бях хирург, шивач 
или скулптор, щяхте ли да ми зададете този въпрос? 
Шегувам се. :)

Разкажете ни нещо интересно за себе си извън 
фотографията – какви са другите Ваши страсти?
Харесва ми да чета книги, да гледам филми, да пъту-
вам, да рисувам (нищо че не мога), да свиря на китара и 
устна хармоника, най-често вечер на малката ми 
дъщеря, но все пак с приятели записахме едно парче в 
студио. Може да го издърпате оттук: http://joro.
photo-forum.net/biren_den.mp3. Това е една от малкото 
mp3-ки, за която няма да имате проблеми с ГДБОП, 
колкото и да я разпространявате. :) 
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Къде сте роден?
В Казанлък, но детството ми мина в  
с. Дунавци.

Откога снимате? Как избрахте фо-
тографията за своя професия?
Станаха вече 40 години. На 35 години сме-
них професията си и от инженер-химик 
станах фотограф. Проумях, че профе-
сията трябва да носи удовлетворение, 
самочувствие и задължително да минава 
през сърцето.

Как стана така, че започнахте да сни-
мате от гледната точка на  
птиците?
От първия си черно-бял филм снимам 
природа. Пейзажът е основата на моята 
фотография. Когато станах на 50 години, 
ми се наложи с рекламна цел да снимам 
на диапозитив 6х7 cm във въздуха. От 
една „птичка“ снимах друга „птичка“, която 
летеше срещу нас със 100 km/h. Стана ми 
интересно и така до днес – вече 13 години.

Кое е уникалното в това изживяване?
Летя в тандем с опитни пилоти, на които 
се доверявам, с парапланер и основно с 
мотоделтапланер. За мен самият полет 
е едно емоционално преживяване, което 
препоръчвам на всички приятели. Трудно 
мога да опиша с думи това чувство на 
волност и непредвидимост, което ме 
обхваща при всеки полет.
Всъщност емоцията от полета при мен 
се прехвърля върху снимането и обикно-
вено не ме пуска до края, а се превръща в 
изживяване с хиляди кадри, някои от които 
си струват усилията.

Какъв вид техника е нужна, за да се 

„Eмоцията от полета  
при мен се прехвърля върху 
снимането и обикновено 
не ме пуска до края“
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снима от въздуха? 
Първите пет години снимах с Pentax 67 
с обектив 135/4 Macro и ролфилм цветен 
диапозитив Fuji Provia 400 ISO, само с 10 
кадъра. След Canon 20 D минах през Canon 
5 D, Canon 5 D и сега съм с Canon  
5 D Mark. Ползвах различни обективи, до-
като не сложих Canon EF 28–300 f 3,5–5,6 L 
IS USM. Той се оказа най-удачният за сним-
ки от въздуха – просто по време на полет 
е невъзможно да сменяш обективите. 

Как избирате обектите за  
снимките си?
Набелязвам си определени любими места 
и при удобен случай снимам. Понякога 
минават години, преди полетът да се 
осъществи.

Какво Ви вдъхновява?
Многообразието на нашата природа. 
Едва ли има друга страна, в която на малка 
територия да има по-голямо биоразноо-
бразие. 

Имате ли кумири във фотография-
та?
Ансел Адамс и Себастиао Салгадо.

Разкажете ни за подготовката преди 
снимки. Има ли подходящо и неподхо-
дящо време за снимане през година-
та?
Подбираме деня и часа съобразно мяс-
тото и сезона. За зимния полет над Пирин 
изчаквахме подходящия ден цял месец... 
Екипировката е важена – не я подценява-
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ме. Техниката досега не ме е подвежда-
ла. За снимки на природа динамичното 
време е за предпочитане. Разбира се, 
гоним дългите сенки сутрин и на залез. 
Не мога да се наситя на нашите четири 
сезона!

Как се справяте с най-големите пре-
дизвикателства по време на сним-
ките и кои са те?
Във въздуха понякога трябва да се реа-
гира за части от секундата. Импулсивен 
съм и това горе ми помага, защото 
практически не е възможно да бъдем в 
една точка на пространството повече  
от един път при скорости между 60 и 
100 km/h. Имал съм и истински екстрем-
ни полети на 4000–4500 m надморска 
височина и продължителност до два 
часа при –20 оС. Зимното ходене в Пирин 
с приятели си е друг тип предизвикател-
ство – снежно!

Изкушавате ли се от постобра-
ботка на снимките?
Старая се, доколкото е възможно, обра-
ботката да не е видна.

Вашите фотографии имат пос-
лание. Прави впечатление, че сте 

ангажиран с каузата за опазване на 
нашата природа. Кое Ви накара да се 
посветите на това? 
Съзнавам, че светът в който живеем, 
не е някаква константа, спусната ни от 
Всевишния. Понякога границата между 
величие и безумие е една човешка 
крачка. Воювайки срещу природата, ние 
обявяваме война на себе си...

Поддържате две страници  
във Facebook с хиляди фенове – 
„България от птичи поглед“  
(http://on.fb.me/XCoosv) и  
“Пирин – вълшебната планина“  
(http://on.fb.me/14VnuvG). Защо го 
правите? Това е доста труд. Отпла-
ща ли ви се?
От страниците, които водя, разбрах, че 
хората имат нужда от повече красота и 
най-вече от истината за нещата около 
нас – такива, каквито са! Показвам им 
България от гледна точка, от която 
малцина могат да я погледнат. Старая се 
да дам каквото мога, защото хората го 
искат. Какво получавам в замяна? Интер-
нет не е сергия, но аз получавам много 
от последователите на страниците – по-
зитивизъм и чисто човешки отношения. 
Имам 14-минутна мултимедия, която в 
две страници е споделена от над 10 000 
души с над 1 000 коментара. За мен  
уникалното е, че са я видели над един 
милион българи, пръснати по целия  
свят. Това се случва благодарение на 
Facebook.

„Воювайки срещу 
природата, ние обявяваме 
война на себе си...“

08

01  Пеликани в езерото Вая

02  Пролетно жито, 
околностите на  
с. Хан Крум 

03  Бургаските солници

04  Насаждения с лавандула 
в землището на гр. Шипка

05  В околностите на село 
Асен, община Павел баня 

06  Жътва в землището 
на с. Нова Черна, община 
Тутракан

07  Манастирът  
"Рождество Христово", 
гр. Шипка

08  Проходът Троян –   
Кърнаре
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крачка. Воювайки срещу природата, ние 
обявяваме война на себе си...

Поддържате две страници  
във Facebook с хиляди фенове – 
„България от птичи поглед“  
(http://on.fb.me/XCoosv) и  
“Пирин – вълшебната планина“  
(http://on.fb.me/14VnuvG). Защо го 
правите? Това е доста труд. Отпла-
ща ли ви се?
От страниците, които водя, разбрах, че 
хората имат нужда от повече красота и 
най-вече от истината за нещата около 
нас – такива, каквито са! Показвам им 
България от гледна точка, от която 
малцина могат да я погледнат. Старая се 
да дам каквото мога, защото хората го 
искат. Какво получавам в замяна? Интер-
нет не е сергия, но аз получавам много 
от последователите на страниците – по-
зитивизъм и чисто човешки отношения. 
Имам 14-минутна мултимедия, която в 
две страници е споделена от над 10 000 
души с над 1 000 коментара. За мен  
уникалното е, че са я видели над един 
милион българи, пръснати по целия  
свят. Това се случва благодарение на 
Facebook.

„Воювайки срещу 
природата, ние обявяваме 
война на себе си...“

08

01  Пеликани в езерото Вая

02  Пролетно жито, 
околностите на  
с. Хан Крум 

03  Бургаските солници

04  Насаждения с лавандула 
в землището на гр. Шипка

05  В околностите на село 
Асен, община Павел баня 

06  Жътва в землището 
на с. Нова Черна, община 
Тутракан

07  Манастирът  
"Рождество Христово", 
гр. Шипка

08  Проходът Троян –   
Кърнаре

43

www.fotomania.bg



Фотомания  октомври 2013

36 В обектива на...
АлексАндър ИвАнов

Разкажете за своите изложби. Те 
винаги се радват на голям интерес.
Първата беше през студентските годи-
ни в Бургас през далечната 1978 г. След 
2000 г. станаха тематични: „Приказка 
за гората“, „360 градуса България“ 
(2008), „Отражения“ (2008), „Тайланд 
– какъвто го видях“ (2012), „Пирин – 
вълшебната планина“ (2012), „Видения“ 
(2013). Защо ги правя? Знайно е, че при 
нас нищо не се продава, защото не сме 
научени да плащаме за фотография, и 
правенето на изложба за автора е харч 
(и то немалък). Правя го основно заради 
себе си – искам да приключа една тема 
или период (ако въобще е възможно), 
за да продължа напред. При мен това 
става с изложба или фотоалбум.

Много от нашите читатели се 
интересуват от това как да започ-
нат. Какви съвети бихте им дали?
Да не бързат. Фотографът е като как-
туса – расте бавно и трябва внимателно 
да се полива...

Разкажете ни интересен, забавен 
или предизвикателен момент от 
Вашата практика.
През пролетта на 2012 г. бях две седми-
ци в Тайланд по покана. Бях очарован от 
джунглата и слоновете, мангото, буди-

зма и най-вече от приветливите и вечно 
усмихнати тайландци. От една цветна 
страна направих основно черно-бяла 
изложба с портрети на хора и слонове... 
без нито един типичен пейзаж.

Имате издаден чудесен фотоалбум 
с 222 уникални снимки от въздуха 
„България от птичи поглед“. Колко 
години труд са събрани в него?
Десет.

Какви други интереси, хобита и 
занимания извън фотографията 
имате?
От двайсетина години събирам кар-
тини, пластики от приятели и красиви 
камъни...Мечтая да завърша къщата си 
на село и да си ги подредя там...

Навсякъде ли ходите с фотоапа-
рат?
Не. Не мога да снимам между  
другото!  

Авторският фотоалбум с 222 уни-
кални снимки от въздуха – „Бълга-
рия от птичи поглед“ може да бъде 
закупен и онлайн през страницата 
„България от птичи поглед“ във 
Facebook: http://on.fb.me/XCoosv 

09

10

09  Царевец,  
Велико Търново

10  Средногорието,  
районът на Пирдоп 
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За начинаещи

Вижте как:

За напреднали

48 Преобразете пейзажите си! 
51 Използвайте техники за разделно тониране 
52 Подобрете цветовете и „извадете“детайлите 
56 Бързи фотокорекции

60 Добавете отражения с Фотошоп 
62 Създайте черно-бял минималистичен пейзаж 
64 Създайте ефект на разделено тониране

66 Слейте две изображения за перфектна експозиция 
70 Добавете размиване към реки и водопади 
74 Възстановете изгубените детайли в тъмните области 
78 Направете невероятно красиво небе 
82 Възпроизведете стила на Ансел Адамс



74 PhotoshopУчилище
ЗА НАЧИНАЕЩИ

К
огато снимате пейзаж 
в облачен ден, сним-
ките ви може да не са 
въздействащи заради 
равните цветове. С 

Photoshop Elements обаче може 
да получите висококонтраст-
но двутоново изображение. 
Въпреки че той не разполага със 
специализираните инструмен-
ти на Photoshop CS, може да 
добавите цветове към тъмни-
те и светлите области.
Ще започнем, като демонстри-
раме как да конвертирате 
кадъра в черно-бяло с мощната 
команда Convert to Black and 
White. Плъзгачите за ръчна на-
стройка на Convert to Black and 
White могат да изгорят свет-
лите тонове и да унищожат 
детайлите в тъмните, затова 
ще ви покажем как да използва-
те записани настройки, за да 
получите контрастна сцена с 
висока детайлност. Ще види-
те и как да изсветлите или 
затъмните дадени области.

СЪЗДАЙТЕ ДВУТОНОВО 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
Черно-белите снимки са много 
силни, но с добавянето на цвят 
в сцената може да предизвика-
те конкретно настроение. Ще 
ви покажем как да използвате 
техниката на разделеното то-
ниране, която създава драма-
тично двутоново изображение. 
Чрез корекционни слоеве ще 
прилагате различни оттенъци 
с няколко кликвания.

Джордж Кеърнс разкрива как да тонирате тъмните и светлите 
области с различни цветове, използвайки техниките на разделeното 
тониране

КАКВО ЩЕ ВИ Е НУЖНО
Photoshop Elements 9 или следваща 
версия. Може да изтеглите работни-
те снимки от photomania.bg

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ
Как да получите контрастен черно-
бял пейзаж и да използвате корекцио-
нен слой Gradient Map за ефект на 
разделено тониране 

ОТНЕМА САМО
10 минути

Преобразете пейзажите си!

СЛЕД

ПРЕДИ

СТЪПКА ПО СТЪПКА

Кр
ис
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ът

ър

75PhotoshopУчилище
ЗА НАЧИНАЕЩИ

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Научете 
термините
RGB

Командата Convert 
to Black and White 

осигурява степени на 
сивото, като променя 
комбинацията от червен, 
зелен и син канал на 
снимката. За да избег-
нете клипването на 
светлите или тъмните 
тонове, комбинираната 
стойност на плъзгачите 
трябва да се равнява на 
100. Например настрой-
ката Infrared Effect, която 
използвахме в стъпка 5, 
има стойности на R: +40, 
G: +140 и B: –80.

„Когато следвате 
нашето постъпково 
ръководство, увере-
те се, че работите 
със стандартното 
работно простран-
ство на Photoshop 
Elements, като из-
берете Window > 
Reset panels. Така 
вашата работна 
площ ще изглежда 
точно като тази в 
нашето ръковод-
ство. Скрийте Photo 
Bin отдолу, за да не 
се претрупва екра-
нът.“

Джордж Кеърнс 
Технологичен 
журналист  

Дублирайте слоя

2 Кликнете на слоя Background в палитрата 
Layers. Натиснете Ctrl/Cmd+J, за да дуб-

лирате слоя. Това ни осигурява редактируемо 
копие, с което можем да работим, запазвайки 
цветовете и тоновете на оригиналната вер-
сия. Кликнете двукратно върху надписа Layer 1 
и го преименувайте на Monochrome.

Записани настройки

4 Плъзгачите Red, Green и Blue на тази 
команда осигуряват разнообразни черно-

бели тонове. Може да местите RGB плъзгачи-
те и ръчно, но има риск да изгорите светлите 
тонове и да недоекспонирате тъмните. Зато-
ва използвайте предварително записаните 
настройки като Vivid Landscape. 

Създайте нов слой

6 За да привлечем погледа към острова, 
трябва селективно да увеличим контра-

ста на сивите тонове. Трябва и да изсветлим 
пяната на преден план. За да изсветлявате и 
затъмнявате конкретни тонове по обратим 
начин, изберете Layer > New > Layer. Наречете 
го Dodge and Burn. Натиснете OK.

Инфрачервен ефект

5 Тези настройки са подходящи за различ-
ни снимки, в зависимост от оригиналната 

им цветова информация. Infrared Effect е 
подходяща за нашето конкретно начално из-
ображение, защото затъмнява синьото небе 
и морето, като кара драматичните облаци и 
пенещата се вода да изпъкват като контраст. 

Конвертиране в черно-бяло

3 Може просто да десатурирате снимката, 
като използвате Enhance > Adjust Color > 

Remove Color, но това ще даде скучни, изми-
ти сиви тонове, вместо висококонтрастна 
черно-бяла сцена. За по-голям контрол върху 
конвертирането в черно-бяло, изберете 
Enhance > Convert to Black and White.

Отворете изображението

1 Копирайте нашето начално изображение 
splittone_before.jpg на компютъра. Старти-

райте Photoshop Elements. Когато се появи 
стартовият екран, кликнете на Photo Editor. 
Уверете се, че работите в режима на редак-
тиране Expert. Изберете File > Open. Открийте 
началния файл и изберете Open. 
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К
огато снимате пейзаж 
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стройка на Convert to Black and 
White могат да изгорят свет-
лите тонове и да унищожат 
детайлите в тъмните, затова 
ще ви покажем как да използва-
те записани настройки, за да 
получите контрастна сцена с 
висока детайлност. Ще види-
те и как да изсветлите или 
затъмните дадени области.

СЪЗДАЙТЕ ДВУТОНОВО 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
Черно-белите снимки са много 
силни, но с добавянето на цвят 
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ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Научете 
термините
RGB

Командата Convert 
to Black and White 

осигурява степени на 
сивото, като променя 
комбинацията от червен, 
зелен и син канал на 
снимката. За да избег-
нете клипването на 
светлите или тъмните 
тонове, комбинираната 
стойност на плъзгачите 
трябва да се равнява на 
100. Например настрой-
ката Infrared Effect, която 
използвахме в стъпка 5, 
има стойности на R: +40, 
G: +140 и B: –80.

„Когато следвате 
нашето постъпково 
ръководство, увере-
те се, че работите 
със стандартното 
работно простран-
ство на Photoshop 
Elements, като из-
берете Window > 
Reset panels. Така 
вашата работна 
площ ще изглежда 
точно като тази в 
нашето ръковод-
ство. Скрийте Photo 
Bin отдолу, за да не 
се претрупва екра-
нът.“

Джордж Кеърнс 
Технологичен 
журналист  

Дублирайте слоя

2 Кликнете на слоя Background в палитрата 
Layers. Натиснете Ctrl/Cmd+J, за да дуб-

лирате слоя. Това ни осигурява редактируемо 
копие, с което можем да работим, запазвайки 
цветовете и тоновете на оригиналната вер-
сия. Кликнете двукратно върху надписа Layer 1 
и го преименувайте на Monochrome.

Записани настройки

4 Плъзгачите Red, Green и Blue на тази 
команда осигуряват разнообразни черно-

бели тонове. Може да местите RGB плъзгачи-
те и ръчно, но има риск да изгорите светлите 
тонове и да недоекспонирате тъмните. Зато-
ва използвайте предварително записаните 
настройки като Vivid Landscape. 

Създайте нов слой

6 За да привлечем погледа към острова, 
трябва селективно да увеличим контра-

ста на сивите тонове. Трябва и да изсветлим 
пяната на преден план. За да изсветлявате и 
затъмнявате конкретни тонове по обратим 
начин, изберете Layer > New > Layer. Наречете 
го Dodge and Burn. Натиснете OK.

Инфрачервен ефект

5 Тези настройки са подходящи за различ-
ни снимки, в зависимост от оригиналната 

им цветова информация. Infrared Effect е 
подходяща за нашето конкретно начално из-
ображение, защото затъмнява синьото небе 
и морето, като кара драматичните облаци и 
пенещата се вода да изпъкват като контраст. 

Конвертиране в черно-бяло

3 Може просто да десатурирате снимката, 
като използвате Enhance > Adjust Color > 

Remove Color, но това ще даде скучни, изми-
ти сиви тонове, вместо висококонтрастна 
черно-бяла сцена. За по-голям контрол върху 
конвертирането в черно-бяло, изберете 
Enhance > Convert to Black and White.

Отворете изображението

1 Копирайте нашето начално изображение 
splittone_before.jpg на компютъра. Старти-

райте Photoshop Elements. Когато се появи 
стартовият екран, кликнете на Photo Editor. 
Уверете се, че работите в режима на редак-
тиране Expert. Изберете File > Open. Открийте 
началния файл и изберете Open. 
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76 PhotoshopУчилище
ЗА НАЧИНАЕЩИ

„Запишете редак-
тирания файл като 
.PSD. Това ще запази 
всички слоеве. Ако не 
сте удовлетворени 
от конкретен вид на 
разделено тонира-
не, просто кликнете 
двукратно върху 
корекционния слой 
Gradient Map. После 
може лесно да про-
меняте цветовете, 
използвани за тони-
ране на тъмните и 
светлите тонове, 
и да променяте по 
подходящ начин 
настроението на 
вашето двутоново 
изображение.“

Джордж Кеърнс  
Технологичен 
журналист  

Научете 
термините
HSB

Прозорецът Select 
stop color осигуря-

ва различни начини да 
избирате нови цветове 
за градиентна карта. H 
означава цветови тон, 
S е наситеността на 
цвета, а B – яркостта му. 
Можете да въвеждате 
конкретни стойности, 
както направихме в 
стъпка 11, или да кликнете 
на прозореца за пред-
варителен преглед, за 
да вземете образец от 
конкретен цвят.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Променете режима на сливане

7 Кликнете на слоя Dodge & Burn. Отидете 
на Edit > Fill Layer. Задайте падащото меню 

Use на 50% Gray. Кликнете на OK. Задайте 
режима на сливане на слоя Dodge & Burn на 
Overlay. Това прави 50% от сивите пиксели на-
пълно прозрачни. Само пикселите с по-тъмни 
или по-светли нива ще бъдат видими.

Увеличете контраста

8 Вземете инструмента Dodge. В лентата 
Options задайте Range на Highlights. Задай-

те Exposure на 40% и Size на 250. Нанасяйте 
върху далечния остров, за да изсветлите 
светлите му тонове. Нанасяйте с инструмен-
та Dodge, за да изсветлите пяната на преден 
план и да контрастира с по-тъмните детайли.

Добавете градиентна карта

9Изберете Layer > New Adjustment Layer > 
Gradient Map. В прозореца New Layer клик-

нете на OK. В панела Gradient Map кликнете на 
лентата с преливка, за да промените цветове-
те на градиента. По подразбиране ще имате 
градиент, преливащ от бяло към черно и от 
преден план към фона.

Изберете цвят на тъмните 
тонове

10В Gradient Editor кликнете на черното 
поле долу вляво на прозореца с гради-

ента. Ще се отвори прозорецът Select stop 
color. Вземете образец от цвета за тъмните 
области на кадъра. Ние избрахме H: 220о, S: 
75% и B: 80%, за да се получи студен оттенък. 

Изберете цвят на светлите 
тонове

11В Gradien Editor по същия начин кликнете 
върху бялото поле. В прозореца Select 

stop color изберете контрастиращо оранжево 
с H: 30 градуса, S: 100% и B: 80%. Кликнете 
на OK. Кликнете пак на OK, за да затворите 
Gradient Editor. 

Деликатно сливане

12Цветовете на градиентната карта са 
твърде ярки и скриват детайлите. За-

дайте режим на сливане на слоя Gradient Map 
на Overlay и Opacity на 44%. Така вече полу-
чавате деликатен топъл оттенък в светлите 
тонове и контрастиращо студено синьо в 
тъмните области.
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„Запишете редак-
тирания файл като 
.PSD. Това ще запази 
всички слоеве. Ако не 
сте удовлетворени 
от конкретен вид на 
разделено тонира-
не, просто кликнете 
двукратно върху 
корекционния слой 
Gradient Map. После 
може лесно да про-
меняте цветовете, 
използвани за тони-
ране на тъмните и 
светлите тонове, 
и да променяте по 
подходящ начин 
настроението на 
вашето двутоново 
изображение.“

Джордж Кеърнс  
Технологичен 
журналист  

Научете 
термините
HSB

Прозорецът Select 
stop color осигуря-

ва различни начини да 
избирате нови цветове 
за градиентна карта. H 
означава цветови тон, 
S е наситеността на 
цвета, а B – яркостта му. 
Можете да въвеждате 
конкретни стойности, 
както направихме в 
стъпка 11, или да кликнете 
на прозореца за пред-
варителен преглед, за 
да вземете образец от 
конкретен цвят.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Променете режима на сливане

7 Кликнете на слоя Dodge & Burn. Отидете 
на Edit > Fill Layer. Задайте падащото меню 

Use на 50% Gray. Кликнете на OK. Задайте 
режима на сливане на слоя Dodge & Burn на 
Overlay. Това прави 50% от сивите пиксели на-
пълно прозрачни. Само пикселите с по-тъмни 
или по-светли нива ще бъдат видими.

Увеличете контраста

8 Вземете инструмента Dodge. В лентата 
Options задайте Range на Highlights. Задай-

те Exposure на 40% и Size на 250. Нанасяйте 
върху далечния остров, за да изсветлите 
светлите му тонове. Нанасяйте с инструмен-
та Dodge, за да изсветлите пяната на преден 
план и да контрастира с по-тъмните детайли.

Добавете градиентна карта

9Изберете Layer > New Adjustment Layer > 
Gradient Map. В прозореца New Layer клик-

нете на OK. В панела Gradient Map кликнете на 
лентата с преливка, за да промените цветове-
те на градиента. По подразбиране ще имате 
градиент, преливащ от бяло към черно и от 
преден план към фона.

Изберете цвят на тъмните 
тонове

10В Gradient Editor кликнете на черното 
поле долу вляво на прозореца с гради-

ента. Ще се отвори прозорецът Select stop 
color. Вземете образец от цвета за тъмните 
области на кадъра. Ние избрахме H: 220о, S: 
75% и B: 80%, за да се получи студен оттенък. 

Изберете цвят на светлите 
тонове

11В Gradien Editor по същия начин кликнете 
върху бялото поле. В прозореца Select 

stop color изберете контрастиращо оранжево 
с H: 30 градуса, S: 100% и B: 80%. Кликнете 
на OK. Кликнете пак на OK, за да затворите 
Gradient Editor. 

Деликатно сливане

12Цветовете на градиентната карта са 
твърде ярки и скриват детайлите. За-

дайте режим на сливане на слоя Gradient Map 
на Overlay и Opacity на 44%. Така вече полу-
чавате деликатен топъл оттенък в светлите 
тонове и контрастиращо студено синьо в 
тъмните области.
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„За да видите точ-
ните стойности 
на всеки плъзгач в 
командата Convert 
to Black and White, 
трябва да отидете 
на Edit > Preferences > 
General и да се увери-
те, че е отметнато 
Show Tool Tips. После 
може да преминете 
с курсора над предва-
рителния преглед на 
командата Convert 
to Black and White (или 
плъзгач), за да види-
те настоящите RGB 
стойности.“

Джордж Кеърнс  
Технологичен 
журналист  

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

З
а тези от вас, които имат 
Photoshop CS, има по-лесен и бърз 
начин да създадете двутоново 
изображение чрез техники за раз-
делено тониране, благодарение на 

специалния таб Split Toning на редактора 
Camera Raw. Може да постигнете по-ефек-
тивно конвертиране към черно-бяло бла-
годарение на полезния плъзгач Grayscale 
Mix, който ви позволява да изсветлявате 
и затъмнявате тонове, използвайки 

оригиналните цветове на пейзажа. Тази 
техника за черно-бяло конвертиране 
е много по-лесна за контролиране от 
по-тромавите записани настройки в 
Convert to Black and White на Elements. 
Може дори да прилагате тези инструмен-
ти за разделено тониране в Adobe Camera 
Raw и върху JPEG файлове – следвайте 
нашето просто постъпково ръководство 
по-долу и създавайте с удоволствие свои 
уникални изображения.

Използвайте техники 
за разделено тониране
Редакторът Camera Raw на Photoshop CS ви позволява 
да създавате с лекота двутонови изображения

КАКВО ЩЕ ВИ Е НУЖНО
Photoshop CS3 или следваща вер-
сия. Може да изтеглите работ-
ните снимки от photomania.bg

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ
Как бързо да създавате двуто-
ново изображение, използвайки 
специализираните инструмен-
ти в редактора Camera Raw

ОТНЕМА САМО
5 минути

Задайте формат

1 За да приложите инструментите за раз-
делено тониране на Camera Raw към JPEG, 

отидете на File > Open във Photoshop CS. 
Преминете към нашето начално изображение 
splittone_before.jpg. Задайте падащото меню 
Format на Camera Raw. Кликнете на Open. Това 
ще отвори JPEG файла в ACR.

Коригирайте тоновете

2 Кликнете на таба HSL/Grayscale, после на 
Convert to Grayscale и на Default. Може да 

променяте области въз основа на цветовете 
им. Издърпайте Blues на –33, за да затъмните 
морето и небето. Повишете Yellow до +50, за 
да изсветлите детайлите в острова, облаци-
те и камъните на преден план.

Разделено тониране

3 Кликнете на таба Split Toning. Задайте 
плъзгача Highlights Hue на 65, а Highlights 

Saturation на 50. Това тонира светлите тонове 
в зеленикавожълто. Преместете плъзгача на 
Shadows Hue на 300 и Shadows Saturation на 
15. Това добавя деликатен виолетов оттенък в 
по-тъмните тонове в сцената.

Настройте баланса

4 Може да променяте доминирането на 
цветовете на тъмните или светлите 

области чрез плъзгача Balance. Изместете 
вляво за повече тонове с виолетов нюанс и 
вдясно до +22, за да засилите жълтите светли 
тонове. Кликнете на Save Image и задайте File 
Extension на .jpg. Кликнете на Save.    
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К
огато снимате пейзаж и няма 
вятър, водата изглежда като 
огледало и прави композицията 
симетрична. Отражението 
обаче не е толкова ярко или 

чисто, колкото останалата част от 
сцената, а това разваля баланса. 
Подобряването на цветовете и 
тоналността на водния пейзаж се 
прави чрез селективни корекции върху 
отразяващите области, за да засили-
те разликите им като цвят, кон-
траст и детайлност. Корекционните 
слоеве във Photoshop Elements улесня-
ват това при пълен контрол над 
селективните подобрения.
Нашата великолепна планина е с 
нисък контраст и измити цветове, а 
по-наситеното ѝ отражение е изгуби-
ло някои детайли заради тъмните 
тонове на преден план. Ако „отвори-

те“ тъмните области чрез общо 
изсветляване на кадъра, има риск да 
преекспонирате по-ярките светли 
области на планината. Тук ви показва-
ме как да използвате корекционни 
слоеве, за да прилагате обратимо 
редактиране на цветовете и тонал-
ността така, че да имате свободата 
да експериментирате с обработката 
на изображения, без да променяте 
оригиналното изображение.  
Чрез рисуване с четката върху маска-
та на корекционния слой ще научите 
как да изсветлите тъмните области, 
без да преекспонирате по-светлите. 
Тези селективни корекции ще ви 
позволят да балансирате композиция-
та, като разкриете повече от цвето-
вете и детайлите в отражението и го 
направите да изглежда почти като 
планината.

Джордж Кеърнс показва как да подчертаете 
текстурата и цвета в отраженията

КАКВО ЩЕ ВИ Е НУЖНО 
Photoshop Elements 9 или 10.
Можете да изтеглите работните 
снимки от нашия сайт 
www.photomania.bg

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ 
Как да използвате корекционни 
слоеве и маски, за да 
извършвате селективни 
корекции на цветовете и 
тоновете и да получите 
по-балансирано изображение

ОТНЕМА САМО 
15 min

Подобрете цветовете 
и „извадете“ детайлите

СТЪПКА ПО СТЪПКА      

Кр
ис

 Р
ът

ър

 СЛЕД

 ПРЕДИ
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К
огато снимате пейзаж и няма 
вятър, водата изглежда като 
огледало и прави композицията 
симетрична. Отражението 
обаче не е толкова ярко или 

чисто, колкото останалата част от 
сцената, а това разваля баланса. 
Подобряването на цветовете и 
тоналността на водния пейзаж се 
прави чрез селективни корекции върху 
отразяващите области, за да засили-
те разликите им като цвят, кон-
траст и детайлност. Корекционните 
слоеве във Photoshop Elements улесня-
ват това при пълен контрол над 
селективните подобрения.
Нашата великолепна планина е с 
нисък контраст и измити цветове, а 
по-наситеното ѝ отражение е изгуби-
ло някои детайли заради тъмните 
тонове на преден план. Ако „отвори-

те“ тъмните области чрез общо 
изсветляване на кадъра, има риск да 
преекспонирате по-ярките светли 
области на планината. Тук ви показва-
ме как да използвате корекционни 
слоеве, за да прилагате обратимо 
редактиране на цветовете и тонал-
ността така, че да имате свободата 
да експериментирате с обработката 
на изображения, без да променяте 
оригиналното изображение.  
Чрез рисуване с четката върху маска-
та на корекционния слой ще научите 
как да изсветлите тъмните области, 
без да преекспонирате по-светлите. 
Тези селективни корекции ще ви 
позволят да балансирате композиция-
та, като разкриете повече от цвето-
вете и детайлите в отражението и го 
направите да изглежда почти като 
планината.

Джордж Кеърнс показва как да подчертаете 
текстурата и цвета в отраженията

КАКВО ЩЕ ВИ Е НУЖНО 
Photoshop Elements 9 или 10.
Можете да изтеглите работните 
снимки от нашия сайт 
www.photomania.bg

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ 
Как да използвате корекционни 
слоеве и маски, за да 
извършвате селективни 
корекции на цветовете и 
тоновете и да получите 
по-балансирано изображение

ОТНЕМА САМО 
15 min

Подобрете цветовете 
и „извадете“ детайлите

СТЪПКА ПО СТЪПКА      
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Селективно затопляне

5Натиснете Ctrl + D, за да деселектирате. Чрез 
запълване на маската на корекционния слой 

с 50% сиво в небето понижихте интензивността 
на затоплянето с 50%. Така небето не се затопля 
толкова, колкото планината. В сенчестото отра-
жение то е по-наситено, така че все още изглеж-
да красиво и синьо.

Коригирайте тоновете

6Средните тонове на планината са с нисък 
контраст, поради което губите деликат-

ни детайли. С допълнителен корекционен слой 
може да „извадите на бял свят“ каменистите 
текстури. Създайте го, като кликнете върху 
иконата Create New Adjustment Layer и изберете 
Levels. Новият слой ще е най-отгоре в Layers.

Photo Filter

Корекционният 
слой Photo Filter 

ви позволява да 
имитирате затоп-
ляне, охлаждане или 
креативно оцветя-
ване на сцена чрез 
поставяне на цветен 
филтър върху обек-
тива. Така може да 
коригирате цветни-
те оттенъци, поро-
дени от различните 
условия на освете-
ност. Предимството 
на корекционния 
слой Photo Filter е, 
че чрез рисуване 
върху маската 
може да правите 
селективни цветови 
корекции – отлична 
възможност при ре-
дактиране на кадър, 
заснет при смесена 
светлина. 

Отворете стартовия файл

1Изтеглете файла reflection_before.jpg от 
сайта и го отворете във Photoshop Elements 

от File > Open. Настройката Auto White Balance 
(AWB) на фотоапарата е добавила студен, 
синкав оттенък, а контрастът на планината не е 
съвсем достатъчен. Ще започнем с леко затоп-
ляне на сцената.

Опитайте с Photo Filter

2Ако палитрата Layers не е видима, я отворете 
от Window > Layers. Отидете в главната лента 

с менюта и изберете Layer > New Adjustment Layer 
> Photo Filter. Ще се отвори палитрата New Layer. 
Натиснете OK. Корекционният слой Photo Filter 
вече е над слоя с изображението в палитрата 
Layers.

Затоплете

3За да получите по-топъл оттенък, издър-
пайте плъзгача Density надясно до 30%. Това 

„стопля“ жълтите тонове на планината и тръс-
тиките на преден план. Небето не трябва да е 
по-топло, затова ще коригирате селективно. 

Редактирайте маската

4Щракнете върху слоя Background. На ин-
струмента Magic Wand задайте Tolerance 35. 

Задръжте Shift и кликнете върху небето, за да го 
изберете. Кликнете на слоя Photo Filter, от Edit > Fill 
Selection изберете 50% Grey и натиснете OK.

„Чрез рисуване 
с черна четка 
върху маската 
на слоя защита-
вате от проме-
ни частите от 
долния слой. 
Бялата четка 
прилага корек-
циите. Бързото 
превключване 
между защита 
и коригиране на 
съдържанието 
на слоя е чрез 
клавиша X. Това 
променя цвета 
на четката от 
черно на бяло (и 
обратно).“
Джордж Кеърнс  
Технологичен 
журналист  

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Научете 
термините
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Цветова 
температура

За фотоапарата 
естествената 

дневна светлина 
има студен, синкав 
оттенък, а изкустве-
ната на закрито е по-
топла. Това се дължи 
на разликата в 
цветовата темпера-
тура между естест-
вените и изкуст-
вените източници 
на светлина. Тази 
температура се 
измерва в градуси 
по Келвин (K). Функ-
цията за баланс на 
бяло на фотоапара-
та е замислена да 
противодейства на 
цветните оттенъци, 
като затопля или 
охлажда цветовете 
на снимката. Коман-
дата Photo Filter на 
Photoshop изпълнява 
подобна задача (виж 
стр. 75). 

„Мониторът 
може да показва 
много повече цве-
тове, отколкото 
един принтер 
може да отпе-
чата. Затова, 
ако отпечат-
вате снимките 
си, работете в 
подходящо цве-
тово простран-
ство за печат. 
От Edit > Colour 
Settings изберете 
Always Optimize for 
Printing. Натисне-
те OK.“
Джордж Кеърнс 
Технологичен 
журналист  

Подобряване на отраженията

11За повече детайли в отражението създайте 
нов корекционен слой Levels. Издърпайте 

средния плъзгач вляво до 1.22. Това разкрива 
повече детайли в средните тонове на отраже-
нието. То обаче изсветлява правилно експони-
раната планина в горната половина на кадъра.

Защитете небето

12Кликнете върху маската на корекционния 
слой Levels и вземете инструмента Brush. 

Задайте цвета на рисуване на черно и рисувай-
те над горната половина на кадъра, за да 
забраните изсветляването ù. Планината и 
отражението вече ще са със сходни тонове.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Засилете контраста на средните 
тонове

7На хистограмата се вижда, че кадърът има 
много тъмни и светли тонове, разположени 

в съответния край на оста. Затъмнете сред-
ните, като издърпате средния плъзгач надясно. 
Така се разкрива повече текстура.

Преди и след

8Кликнете върху иконата с око на корекцион-
ния слой Levels, за да сравните редактира-

ните тонове с оригиналните. Контрастът на 
планината изглежда по-добре, но нейното отра-
жение е в сянка и тоновете във водата вече са 
прекалено тъмни. Ще трябва да ги защитите.

Сменете върха на четката

9Кликнете върху маската на корекционния слой 
Levels. В тъмните отражения контрастът е по-

нисък и ще е по-трудно да селектирате с Magic Wand. 
Вземете четката, от Preset в лентата с опции избе-
рете мек кръгъл връх и задайте Size на 700 пиксела.

Защитете отражението 

10Променете цвета за рисуване на черно и 
кликнете върху бялата маска на корекцион-

ния слой Levels. Рисувайте над отражението. 
Черните области ще го защитят от корекции-
те, а белите ще коригират само планината. 

Знаете ли, 
че...
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Цветова 
температура

За фотоапарата 
естествената 

дневна светлина 
има студен, синкав 
оттенък, а изкустве-
ната на закрито е по-
топла. Това се дължи 
на разликата в 
цветовата темпера-
тура между естест-
вените и изкуст-
вените източници 
на светлина. Тази 
температура се 
измерва в градуси 
по Келвин (K). Функ-
цията за баланс на 
бяло на фотоапара-
та е замислена да 
противодейства на 
цветните оттенъци, 
като затопля или 
охлажда цветовете 
на снимката. Коман-
дата Photo Filter на 
Photoshop изпълнява 
подобна задача (виж 
стр. 75). 

„Мониторът 
може да показва 
много повече цве-
тове, отколкото 
един принтер 
може да отпе-
чата. Затова, 
ако отпечат-
вате снимките 
си, работете в 
подходящо цве-
тово простран-
ство за печат. 
От Edit > Colour 
Settings изберете 
Always Optimize for 
Printing. Натисне-
те OK.“
Джордж Кеърнс 
Технологичен 
журналист  

Подобряване на отраженията

11За повече детайли в отражението създайте 
нов корекционен слой Levels. Издърпайте 

средния плъзгач вляво до 1.22. Това разкрива 
повече детайли в средните тонове на отраже-
нието. То обаче изсветлява правилно експони-
раната планина в горната половина на кадъра.

Защитете небето

12Кликнете върху маската на корекционния 
слой Levels и вземете инструмента Brush. 

Задайте цвета на рисуване на черно и рисувай-
те над горната половина на кадъра, за да 
забраните изсветляването ù. Планината и 
отражението вече ще са със сходни тонове.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Засилете контраста на средните 
тонове

7На хистограмата се вижда, че кадърът има 
много тъмни и светли тонове, разположени 

в съответния край на оста. Затъмнете сред-
ните, като издърпате средния плъзгач надясно. 
Така се разкрива повече текстура.

Преди и след

8Кликнете върху иконата с око на корекцион-
ния слой Levels, за да сравните редактира-

ните тонове с оригиналните. Контрастът на 
планината изглежда по-добре, но нейното отра-
жение е в сянка и тоновете във водата вече са 
прекалено тъмни. Ще трябва да ги защитите.

Сменете върха на четката

9Кликнете върху маската на корекционния слой 
Levels. В тъмните отражения контрастът е по-

нисък и ще е по-трудно да селектирате с Magic Wand. 
Вземете четката, от Preset в лентата с опции избе-
рете мек кръгъл връх и задайте Size на 700 пиксела.

Защитете отражението 

10Променете цвета за рисуване на черно и 
кликнете върху бялата маска на корекцион-

ния слой Levels. Рисувайте над отражението. 
Черните области ще го защитят от корекции-
те, а белите ще коригират само планината. 

Знаете ли, 
че...

79PhotoshopУчилище
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Затъмнете небето

13Кликнете върху слоя Background. Отразено-
то небе е много по-наситено от оригина-

ла. За да получите по-балансирана снимка, 
отворете палитрата Colour от Set Foreground 
Colour в долната част на палитрата Tools.

Подобряване на небето

15В Gradient Editor кликнете върху настройка-
та Foreground to Transparent. Натиснете OK. 

Създайте нов слой, след което го провлачете 
над всички слоеве. За да създадете градиент, 
кликнете и провлачете от горния край на 
снимката надолу. Задайте Blending Mode на Linear 
Light и Opacity на 45%.

Засилете селективно цветовете

16Небето е по-наситено, но може да направи-
те допълнителни корекции. Създайте 

корекционен слой Hue/Saturation, изберете Reds и 
увеличете Saturation до +31. Задайте наситеност-
та на Yellows на +24 и Blues на +25, за да направите 
цветовете на небето и отражението по-ярки. 

Вземете образец от водата

14Преместете курсора над по-тъмносиня-
та част от отраженията и с пипетката 

вземете образец от сините пиксели. Натисне-
те OK, вземете инструмента Gradient и 
отворете Gradient Editor.

Out of Gamut

Цветовете извън 
цветовата гама 

(out of gamut) са 
тези, които може да 
видите на монито-
ра, но не могат да 
бъдат възпроиз-
ведени при печат. 
Photoshop CS има 
удобна команда 
Gamut Warning (View 
> Gamut Warning), 
показваща цвето-
вете, които не могат 
да се отпечатат като 
сиви области. За съ-
жаление, Photoshop 
Elements е лишен от 
този инструмент, 
така че трябва да 
бъдете предпазливи 
при засилване на на-
ситеността на някои 
цветове, особено на 
синия.

Обратимо

1 Никой корекционен 
слой не променя ори-

гиналното изображение. 
Той прилага корекцията 
в отделен редактиру-
ем слой. За промени в 
настройките му кликнете 
двукратно върху него.

Видимост

2За да видите версия 
„преди“ и „след“ корек-

циите в изображението, 
кликайте върху иконата 
с око на корекционния 
слой.

Маски

3По подразбиране 
корекционният слой 

променя цялото изобра-
жение отдолу. Нарису-
ваните с черно части 
от маската на слоя ще 
премахнат корекциите 
върху долната снимка.

Сиво

4Чрез запълване на 
част от маска на 

слой с 50% сиво можете 
да понижите силата на 
извършената корекция 
с 50%.

Фонов слой

5Слоят Background 
запазва оригинал-

ните цветове и тонове, 
уловени от фотоапара-
та, така че  да можете да 
започнете да редакти-
рате отначало, ако се 
наложи.

Adjustments

6Плъзгачите и контро-
лите в този прозо-

рец ще са различни и 
зависят от корекционния 
слой, избран от падащо-
то меню.

Овладейте корекционните слоеве

1

3
2

4

5

6

Знаете ли, 
че...
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М
инималистичните черно-
бели пейзажи са изключи-
телно популярни сред 
съвременните фотографи. 
За да направите такъв, са 

ви нужни само обект и ниска скорост 
на затвора, която премахва всякакви 
детайли от повърхността на водата. 
Има обаче и някои прости Photoshop 
корекции, които да използвате. 
Изображения като това се заснемат 
традиционно чрез средно- или голямо-
форматни фотоапарати, които 
снимат в квадрат или в размери 5 х 4 
инча (12,5 х 10 cm) – много различни 
пропорции от кадрите, получавани от 
цифровите камери. Затова, като 
снимате, мислете за тези съотноше-
ния на страните. После може да 

отрежете вашето изображение, за да 
му придадете усещането за класиче-
ски снимки, заснети на филм.
Нужно е и да премахнете цвета от 
сцената. Въпреки че може да използва-
те черно-бял режим на снимане, 
инструментите за конвертиране във 
Photoshop Elements ви дават много 
повече контрол над крайния резул-
тат. Тук ще ви покажем как да използ-
вате филтъра Diffuse Glow, за да 
изсветлите и омекотите областите 
със светли тонове и да придадете 
ефект на обезцветяване, типичен за 
тъмната стаичка. След това ще 
тонирате изображението чрез 
корекционен слой Photo Filter, за да 
имитирате тонирането на тради-
ционните филмови фотографии.

Крис Рътър използва Photoshop Elements, за да 
превърне заснет с дълга експозиция морски пейзаж в 
черно-бял шедьовър

Създайте черно-бял 
минималистичен пейзаж

СТЪПКА ПО СТЪПКА      

Кр
ис

 Р
ът

ъ
р

КАКВО ЩЕ ВИ Е НУЖНО 
Photoshop Elements 9 или 10.
Можете да изтеглите работните 
снимки от нашия сайт 
www.photomania.bg

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ 
Как да отрязвате изображенията 
си, да конвертирате в черно-бяло 
и да прилагате филтър Diffuse 
Glow, за да придадете на вашите 
снимки минималистичен вид 

ОТНЕМА САМО 
15 min

 СЛЕД

 ПРЕДИ
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Охладете сцената

6 Кликнете отново върху иконата Create New 
Adjustment Layer в палитрата Layers, като 

този път от менюто изберете Photo Filter. От 
падащото меню в новия прозорец изберете вида 
на филтъра – Cooling Filter (80), след което чрез 
плъзгача Opacity задайте непрозрачност на слоя 
около 10%. 

Настройте прозрачността

5 В отворилия се прозорец настройте 
Graininess на 0, Glow Amount на 3 и Clear 

Amount на 14. Натиснете OK, за да потвърдите 
промените. След това намалете непрозрачността 
на този слой до около 35%, като издърпате плъз-
гача Opacity, разположен в горната страна 
на палитрата Layers.

„Ако искате да по-
стигнете точните 
размери и съотно-
шения на страните 
на конкретен филмов 
или печатен формат, 
използвайте предва-
рително зададените 
настройки, достъпни 
в менюто на инстру-
мента Crop. Намират 
се в падащото меню 
в лентата с опции на 
инструмента.“

Крис Рътър 
Технологичен 
редактор

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Научете 
термините
Тониране

Традиционните 
фотолаборато-

рии са използвали 
различни химика-
ли, за тониране на 
нормалните черно-
бели снимки. Някои 
от тях са служили 
за подобряване на 
дълготрайността 
на копието, други са 
били просто начин 
за добавяне на по-
студен или по-топъл 
художествен ефект. 
Разпространени 
са били синьото 
тониране, което по-
казваме в този урок, 
сепия – за по-топъл 
вид, и селен, с който, 
в зависимост от из-
ползваната хартия и 
разтвор, може да се 
получи от червено до 
виолетово тониране.

Настройте прозрачността

Отрежете вашия кадър

1 Изтеглете файла minimal_before.jpg от сайта и 
го отворете в Elements. Изберете инструмента 

Crop, след което кликнете и провлачете, докато 
получите квадрат. Може да коригирате отрязва-
нето чрез дърпане на възловите точки в средата 
на всяка от страните.

Премахнете цвета

2 Изберете Enhance > Convert to Black and White, 
за да се отвори прозорецът за конвертиране 

към черно-бяло на Elements. За да бъде конвер-
сията максимално контрастна, изберете Vivid 
Landscape от Select a Style в лявата долна част 
прозореца. 

Настройте Levels

3 Кликнете върху иконата Create New Adjustment 
Layer и изберете Levels. Изтеглете десния 

плъзгач под хистограмата наляво, а левия – надяс-
но, докато стигнат до началото на хистограмата. 
Преместете средния плъзгач леко вдясно. 

Накарайте го да свети

4 Дублирайте слоя Background, като кликнете 
върху него и натиснете Ctrl + J. Уверете се, че 

в палитрата Tools за цвят на рисуване е зададен 
черен, а за фона – бял. Ако не са, задайте ги. 
Изберете Filter > Distort > Diffuse Glow. 
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П
ейзажната фотография 
изцяло разчита на улавянето 
на детайли в сцената. За да 
направите това, е необходи-
мо да постигнете правилна 

експозиция. Но в повечето случаи, 
когато присъства небе, земята ще е 
по-тъмна от небето, особено ако 
снимате на зазоряване или по здрач. За 
да получите най-добри резултати, е 
необходимо да балансирате светлина-
та или като използвате градиентен 
филтър, или като експонирате някол-
ко кадъра за различните части на 
сцената.
За това изображение заснехме два 
кадъра, които ни позволиха чрез 
комбиниране на кадрите във Photoshop 
да получим правилна експозиция и за 
земята, и за небето. Постигнахме 
същите резултати, които бихме 
имали, ако снимахме с градиентен 

филтър. Този метод има няколко 
предимства. Не само че може да комби-
нирате две експозиции, но и две на-
стройки на баланса на бяло, за да 
затоплите предния план. Изостряне-
то също може да приложите само в 
областите, в които е нужно.
Повечето от тоналните корекции ще 
направите в Adobe Camera Raw (ACR), 
след което ще използвате Photoshop CS, 
за да комбинирате двете снимки чрез 
маска на слоя. Този тип работен процес 
използва различните силни страни на 
всяка от програмите. ACR е най-добри-
ят избор за контрол на тоновете в 
RAW файловете, а Photoshop CS дава 
възможност да комбинирате няколко 
изображения – нещо, което в ACR не 
може да се направи. Междувременно ще 
ви дадем куп полезни съвети – от 
прецизно изостряне в ACR до работа с 
градиентна маска с Levels.

Слейте две изображения 
за перфектна експозиция

СТЪПКА ПО СТЪПКА      

П
ол

 Г
ро

га
н

 СЛЕД

 ПРЕДИ

КАКВО ЩЕ ВИ Е НУЖНО 
Photoshop CS3 или следваща 
версия. Можете да изтеглите 
работните снимки от нашия 
сайт www.photomania.bg

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ 
Как да настройвате баланса на 
бяло и тоновете в Adobe Camera 
Raw, да коригирате дисторсията 
от обектива, да премахвате 
дефекти, получени от попаднали 
върху сензора прашинки, и да 
комбинирате снимките с маски 
на слоеве 

ОТНЕМА САМО 
15 min

Джеймс Патерсън обяснява как да комбинирате две 
изображения с маски и градиенти във Photoshop CS5
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Засилете небето

6Кликнете върху sky_before, след което 
изберете панела Basic. Задайте Exposure 

0.25, Fill Light 10, Blacks 10 и Clarity 40. Задайте 
Temperature на 5500 и Vibrance на 20 и премес-
тете Saturation на 10. Накрая кликнете на Select 
All, задръжте Shift и кликнете на Open Objects.

Леко изострете

5Мащабирайте до 100%, след което изберете 
панела Detail. За премахване на шума задайте 

Luminance 20. За изостряне в Sharpening –
 Amount 40, Radius 1.3 и Detail 25. Намалете 
мащаба, задръжте Alt и издърпайте плъзгача 
Masking до 13 за изглед в степени на сивото.

„Има два метода 
за проверка за 
„отрязани“ пик-
сели. Първият 
е да включвате 
иконите горе 
вляво и вдясно от 
хистограмата. 
„Отрязаните“ 
пиксели ще се 
изобразят като 
сини или червени 
области. Алтер-
нативата е да 
задържите Alt, 
докато издърп-
вате плъзгачите 
Exposure, Recovery 
или Blacks, при ко-
ето ще виждате 
снимката в сте-
пени на сивото.“
Джеймс Патерсън  
Технологичен 
журналист

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Lens 
Correction

Настройките в 
Lens Correction 

в ACR позволя-
ват коригиране 
на бъчвообразна 
дисторсия, винети-
ране и хроматични 
аберации. ACR раз-
полага с база данни 
от спецификации на 
обективи от Canon 
EF 14 mm до Zeiss 
Planar T* 85 mm, със 
записани настройки 
за корекции за все-
ки от тях. Списъкът 
се обновява с всеки 
от ъпдейтите на 
софтуера.

Отворете вашите файлове

1 Изтеглете файловете foreground_before.CR2 
и sky_before.CR2 от сайта. Най-лесният начин 

да ги отворите в ACR, е чрез Bridge. Кликнете 
върху всеки от тях при задържан клавиш Cmd/
Ctrl. Кликнете с десния бутон и изберете Open in 
Camera Raw. 

Коригирайте дисторсията

2В прозореца ACR кликнете на Select All горе 
вляво, а после на панела Lens Corrections. 

Кликнете на таба Profile и отметнете полето 
Enable Lens Profile Corrections. Това автоматично 
ще ви разреши да изберете обектив, и ще кори-
гира дисторсията според вида на обектива.

Премахнете дефектите

3Вземете инструмента Spot Removal от лен-
тата с инструменти. Уверете се, че Type е 

зададен на Heal, след което увеличете, кликнете 
и провлачете, докато не изберете дефекта, за 
да го премахнете. По същия начин изчистете и 
другите дефекти. 

Направете тонални корекции

4Кликнете двукратно върху инструмента 
Hand, за да мащабирате до цял екран, клик-

нете на foreground_before и изберете таба Basic. 
На Exposure задайте 0.80, на Fill Light 10, на Blacks 
30, на Contrast 50 и на Clarity 15. За да затоплите 
тоновете, задайте 7000 на Temperature.

Научете 
термините
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Модифицирайте градиента

11Каква да е областта на сливане на маската, 
може да определите с Levels. В Layers избе-

рете маската и отидете на Image > Adjustments 
> Levels. Издърпайте средния плъзгач вляво или 
вдясно, за да изместите областта на сливане 
нагоре или надолу. Ние сме задали 0.83.

Изгладете маската

12 Вземете инструмента Brush и изберете 
мека кръгла четка. Натиснете D, после 

X, за да зададете цвета на рисуване на черно. 
Натиснете 1, за да зададете Opacity на 10%. 
Рисувайте над горната част на камъните, за да 
разкриете по-светлите камъни отдолу.

„В стъпка 10 за-
държахме Shift 
при изтегляне на 
градиент, за да 
направим прели-
вката вертикал-
на. Shift може да се 
използва и с други 
инструменти. 
Задръжте го 
при отрязване 
и ще получите 
квадрат. С Brush 
ще изчертаете 
права линия. При 
задържан Shift 
с Move, може да 
местите слоеве 
между докумен-
ти, запазвайки 
последователно 
подравняване.“
Джеймс Патерсън  
Технологичен 
журналист

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Masking  
Sharpening

Чрез плъзга-
ча Masking  

Sharpening в панела 
Detail на ACR може 
да се контролират 
областите, в които 
ще се приложи мас-
кирането. Почти 
невъзможно е да 
прецените правил-
ните настройки, 
затова задръжте 
Alt при издърпва-
не. Изображени-
ето става бяло, а  
докато местите 
плъзгача, части от 
него стават черни – 
маскираните обла-
сти при изостряне.

Комбинирайте изображенията

7Двата файла се отварят като Smart Objects. 
Отидете на sky_before, кликнете с десен бу-

тон върху слоя и изберете Duplicate Layer. Избе-
рете Destination Document: foreground_before as 
Smart Object и натиснете OK. Затворете файла.

Проверете подравняването

8Кликнете върху падащия списък на Blending 
Mode и изберете Difference, за да видите 

дали двата слоя са подравнени. Мащабирайте 
ръба на скалата и изравнете двата слоя с ин-
струмента Move и стрелките от клавиатурата.

Подгответе градиент

9Променете Blending Mode на слоя на Normal 
и кликнете върху иконата Add Layer Mask. 

Вземете инструмента Gradient и кликнете на 
Preview, за да отворите Gradient Editor. Изберете 
първата настройка – Foreground to Background, и 
се уверете, че е избран стилът Linear Gradient.

Слейте слоевете

10 Натиснете D, за да зададете цветовете 
на бяло и черно, задръжте Shift и изтег-

лете линия от хоризонта надолу до около 1/3 от 
долния край на кадъра. Трудно е да прецените 
размера и позицията на градиента, затова опи-
тайте отново, ако не е сполучлив.

Научете 
термините
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Работете по предния план

1 Отворете файла в ACR, след което работете 
по предния план. Задайте Exposure 0.60, Fill 

Light 33, Contrast 40, Clarity 33 и Temperature 
7000. След това отидете на Lens Corrections 
и отметнете Enable Lens Profile Corrections. 
Задръжте Shift и кликнете на Open Object.

Създайте Smart Object

2 Отидете на Layer > Smart Objects > New 
Smart Object via Copy. Кликнете двукратно 

върху умаленото изображение на слоя. Задайте 
Exposure 0.25, Fill Light 10, Blacks 10, Clarity 40, 
Temperature 5500, Vibrance 20 и Saturation 10. 
Натиснете OK и продължете от стъпка 9. 

„Ползата от 
обратимия ра-
ботен процес е в 
свободата да се 
връщате назад 
и да променяте 
настройките, 
зададени на кой-
то и да е етап. 
Тук използвахме 
Smart Objects, сло-
еве и маски така, 
че всяка редакция 
е безкрайно гъв-
кава. Ако желаем, 
може да просле-
дим нашия рабо-
тен процес чак до 
самото начало.“
Джеймс Патерсън  
Технологичен 
журналист

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Gradient Editor

Gradient Editor 
ви позволява 

да модифицирате 
градиенти. Има 
разнообразни коло-
ритни настройки, от 
които да избирате 
(може да заредите 
още много чрез ме-
нюто в палитрата), 
или да създадете 
свой собствен, като 
кликнете двукратно 
върху цветните 
квадратчета на 
градиентната скала. 
Може да добавите 
интересни ефекти 
и като изберете 
Gradient Type: Noise и 
експериментирате 
с настройките.

Едно изображение, две обработки

Комбинирането на две снимки във 
Photoshop CS5 е чудесен вариант, 
ако сте предварително подготвени и 

направили повече кадри при снимането. Но 
какво да сторите, ако имате едно изобра-
жение? Въпреки че нищо не може да замени 
точната експозиция, възможно е да 
обработите изображението двукратно в 
ACR. Точно там Smart Objects започват да 
разкриват предимствата си.
За да ви покажем как работят те, нека си 
представим, че имаме само единия файл 
sky_before.CR2, с който работим. По-лесно е 
да извадите детайлите от тъмните 
тонове, отколкото от светлите, така че 
за този проект леко недоекспониран кадър 
е по-полезен, отколкото преекспониран. 
Ето какво да направите след това...

Разкрийте детайлите

13 Натиснете клавиша X, за да превключите 
цвета на рисуване на бяло, и рисувайте над 

по-светлите области от морето, за да разкрие-
те повече от горния слой. Включвайте и изключ-
вайте иконата с око, за да прецените сливането.

Заключителни корекции

14 Кликнете върху иконата Create New Layer, 
на инструмента Sharpen задайте Strength 

15% и изберете Sample All Layers и Protect Detail. 
Рисувайте над камъните, за да ги изострите. На-
правете тонални корекции в Adjustment Layers.
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Модифицирайте градиента

11Каква да е областта на сливане на маската, 
може да определите с Levels. В Layers избе-

рете маската и отидете на Image > Adjustments 
> Levels. Издърпайте средния плъзгач вляво или 
вдясно, за да изместите областта на сливане 
нагоре или надолу. Ние сме задали 0.83.

Изгладете маската

12 Вземете инструмента Brush и изберете 
мека кръгла четка. Натиснете D, после 

X, за да зададете цвета на рисуване на черно. 
Натиснете 1, за да зададете Opacity на 10%. 
Рисувайте над горната част на камъните, за да 
разкриете по-светлите камъни отдолу.

„В стъпка 10 за-
държахме Shift 
при изтегляне на 
градиент, за да 
направим прели-
вката вертикал-
на. Shift може да се 
използва и с други 
инструменти. 
Задръжте го 
при отрязване 
и ще получите 
квадрат. С Brush 
ще изчертаете 
права линия. При 
задържан Shift 
с Move, може да 
местите слоеве 
между докумен-
ти, запазвайки 
последователно 
подравняване.“
Джеймс Патерсън  
Технологичен 
журналист

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Masking  
Sharpening

Чрез плъзга-
ча Masking  

Sharpening в панела 
Detail на ACR може 
да се контролират 
областите, в които 
ще се приложи мас-
кирането. Почти 
невъзможно е да 
прецените правил-
ните настройки, 
затова задръжте 
Alt при издърпва-
не. Изображени-
ето става бяло, а  
докато местите 
плъзгача, части от 
него стават черни – 
маскираните обла-
сти при изостряне.

Комбинирайте изображенията

7Двата файла се отварят като Smart Objects. 
Отидете на sky_before, кликнете с десен бу-

тон върху слоя и изберете Duplicate Layer. Избе-
рете Destination Document: foreground_before as 
Smart Object и натиснете OK. Затворете файла.

Проверете подравняването

8Кликнете върху падащия списък на Blending 
Mode и изберете Difference, за да видите 

дали двата слоя са подравнени. Мащабирайте 
ръба на скалата и изравнете двата слоя с ин-
струмента Move и стрелките от клавиатурата.

Подгответе градиент

9Променете Blending Mode на слоя на Normal 
и кликнете върху иконата Add Layer Mask. 

Вземете инструмента Gradient и кликнете на 
Preview, за да отворите Gradient Editor. Изберете 
първата настройка – Foreground to Background, и 
се уверете, че е избран стилът Linear Gradient.

Слейте слоевете

10 Натиснете D, за да зададете цветовете 
на бяло и черно, задръжте Shift и изтег-

лете линия от хоризонта надолу до около 1/3 от 
долния край на кадъра. Трудно е да прецените 
размера и позицията на градиента, затова опи-
тайте отново, ако не е сполучлив.

Научете 
термините

85PhotoshopУчилище
ЗА НАПРЕДНАЛИ

Работете по предния план

1 Отворете файла в ACR, след което работете 
по предния план. Задайте Exposure 0.60, Fill 

Light 33, Contrast 40, Clarity 33 и Temperature 
7000. След това отидете на Lens Corrections 
и отметнете Enable Lens Profile Corrections. 
Задръжте Shift и кликнете на Open Object.

Създайте Smart Object

2 Отидете на Layer > Smart Objects > New 
Smart Object via Copy. Кликнете двукратно 

върху умаленото изображение на слоя. Задайте 
Exposure 0.25, Fill Light 10, Blacks 10, Clarity 40, 
Temperature 5500, Vibrance 20 и Saturation 10. 
Натиснете OK и продължете от стъпка 9. 

„Ползата от 
обратимия ра-
ботен процес е в 
свободата да се 
връщате назад 
и да променяте 
настройките, 
зададени на кой-
то и да е етап. 
Тук използвахме 
Smart Objects, сло-
еве и маски така, 
че всяка редакция 
е безкрайно гъв-
кава. Ако желаем, 
може да просле-
дим нашия рабо-
тен процес чак до 
самото начало.“
Джеймс Патерсън  
Технологичен 
журналист

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Gradient Editor

Gradient Editor 
ви позволява 

да модифицирате 
градиенти. Има 
разнообразни коло-
ритни настройки, от 
които да избирате 
(може да заредите 
още много чрез ме-
нюто в палитрата), 
или да създадете 
свой собствен, като 
кликнете двукратно 
върху цветните 
квадратчета на 
градиентната скала. 
Може да добавите 
интересни ефекти 
и като изберете 
Gradient Type: Noise и 
експериментирате 
с настройките.

Едно изображение, две обработки

Комбинирането на две снимки във 
Photoshop CS5 е чудесен вариант, 
ако сте предварително подготвени и 

направили повече кадри при снимането. Но 
какво да сторите, ако имате едно изобра-
жение? Въпреки че нищо не може да замени 
точната експозиция, възможно е да 
обработите изображението двукратно в 
ACR. Точно там Smart Objects започват да 
разкриват предимствата си.
За да ви покажем как работят те, нека си 
представим, че имаме само единия файл 
sky_before.CR2, с който работим. По-лесно е 
да извадите детайлите от тъмните 
тонове, отколкото от светлите, така че 
за този проект леко недоекспониран кадър 
е по-полезен, отколкото преекспониран. 
Ето какво да направите след това...

Разкрийте детайлите

13 Натиснете клавиша X, за да превключите 
цвета на рисуване на бяло, и рисувайте над 

по-светлите области от морето, за да разкрие-
те повече от горния слой. Включвайте и изключ-
вайте иконата с око, за да прецените сливането.

Заключителни корекции

14 Кликнете върху иконата Create New Layer, 
на инструмента Sharpen задайте Strength 

15% и изберете Sample All Layers и Protect Detail. 
Рисувайте над камъните, за да ги изострите. На-
правете тонални корекции в Adjustment Layers.
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В
ечната главоблъсканица 
на пейзажната фотогра-
фия е как да се баланси-
рат земята и небето. 
Небето е много по-светло 

от земята, така че ако експони-
рате за небето, земята ще из-
глежда твърде тъмна и обратно. 
Градиентният филтър помага, 
като ограничава светлината 
от небето. Той обаче е донякъде 
ограничен в това, че предлага само 
хоризонтално сливане. Извън 
най-простите композиции хори-
зонтът не е хоризонтален: може 
да има планини, дървета или 
каквото и да е друго, стърчащо на-
горе. Как да получим балансирана 
експозиция на небето и земята?
Единият от вариантите е да 
използвате статив и да засне-
мете два или повече кадъра, след 
което да ги комбинирате. Разгле-
дайте двете начални снимки тук. 
Едната е заснета с 1/2 s за земята, 
а другата – с 1/30 s, за небето. И в 
двете снимки е използвана посто-
янна бленда 22.

УДВОЯВАНЕ
Чрез наслагване на едното изобра-
жение върху другото и контро-
лиране на областите чрез маска 
можем да балансираме земята и 
небето. Ще ви покажем как става 
това, в нашето ръководство. 
Междувременно ще работим с ос-
новни Photoshop умения. Четете 
нататък, за да овладеете изку-
ството на сливане на кадри.

Постигнете перфектно балансирани пейзажи, като 
овладеете изкуството на сливане на кадри. Джеймс 
Патерсън е вашият гид
КАКВО ЩЕ ВИ Е НУЖНО
Photoshop CS5 или следваща версия. 
Може да изтеглите работните 
снимки от fotomania.bg

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ
Как да сливате две изображения, за да 
балансирате експозицията; как да 
използвате Smart Objects и маски на 
слоеве за обратимо редактиране

ОТНЕМА САМО
15 минути

Направете невероятно 
красиво небе

СЛЕД
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ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Научете 
термините
Graduated Filter

Graduated Filter в Camera 
Raw е идеален за подо-

бряване на небе. Работата 
с него е много проста – 
изчертавате линия между 
две точки, за да получите 
сливане. Отвъд първата 
точка изображението ще 
е напълно засегнато от 
тоналните промени, напра-
вени с плъзгачите вдясно, а 
отвъд втората точка остава 
непроменено. За небето 
издърпайте надолу от 
небето към земята, после 
използвайте плъзгачите, за 
да намалите експозицията 
по същия начин като при 
неутралните градиентни 
филтри.

Коригирайте цветовете

2Отидете на лентата с инструменти отгоре 
и вземете инструмента White Balance. Той 

ни позволява да коригираме баланса на бяло, 
като задава всички цветове около неутрална 
точка по наш избор. Кликнете на тъмната вода 
долу вляво, за да зададете неутралната точка, 
после коригирайте плъзгачите Temperature и 
Tint на около 7000 и +12.

Подобрете земята

3Отидете в лентата и кликнете на изобра-
жението blend_before01, за деселектирате 

другия файл. Задайте Exposure –0.25, Highlights 
–40 и Clarity +40. После вземете инструмента 
Targeted Adjustment от лентата с инструменти, 
кликнете с десен бутон и изберете Saturation. 
Издърпайте нагоре над тревата, за да засилите 
зеленото и жълтото.

Копирайте изображението

6 След като и двата файла са отворени във 
Photoshop, отидете на blend_before01. В 

панела Layers кликнете с десен бутон върху 
слоя и изберете Duplicate Layer. Отидете на 
Destination: Document settings в диалоговата ку-
тия и изберете blend_before01 as Smart Object, 
после кликнете на OK, за да копирате слоя.

Отворете като Smart Object

5Задръжте Shift и вижте как бутонът Open 
Images долу вдясно се заменя с Open 

Objects. Кликнете върху него, за да отворите 
двата файла във Photoshop като Smart Object. 
Така ще може да ги върнете в Camera Raw по 
всяко време, като кликнете двукратно на умале-
ното изображение в панела Layers.

Коригирайте небето

4Кликнете на изображението blend_before02 
и мащабирайте върху небето. Преминете 

в панела Basic и задайте Contrast –27, Shadows 
+63 и Clarity +15. Вземете инструмента Targeted 
Adjustment и издърпайте нагоре над синьото 
небе, за да увеличите наситеността на сините 
тонове. Когато сте удовлетворени, кликнете 
отново на бутона Select All.

„За да пробвате сли-
ване на други кадри, 
трябва да заснемете 
две или повече снимки 
със статив. Използ-
вайте ръчен режим и 
променяйте експози-
цията за земята и не-
бето. Променяйте ско-
ростта, а не блендата, 
така че дълбочината на 
острота да остава не-
изменна. Внимавайте 
да не местите камера-
та между кадрите. Ако 
е възможно, използ-
вайте кабелен спусък 
и настройте камерата 
да снима серия с бра-
кетинг, за да сведете 
до минимум движе-
нието на камерата.“

Отворете в Camera Raw

1Отворете Adobe Bridge и навигирайте до 
двата ни файла blend_before. Задръжте Ctrl/

Cmd и кликнете на тях, за да ги маркирате, 
после кликнете с десен бутон и изберете Open 
in Camera Raw. След като се отворят, кликнете 
на бутона Select All в горния ляв ъгъл на интер-
фейса. Така всички промени, които правим в 
цветовете, ще засягат и двата файла.
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Добавете маска на слой

7 Затворете файла blend_before01. В панела 
Layers се уверете, че е маркиран файлът 

blend_before01, после кликнете на иконата Add 
Layer Mask отдолу. След това вземете инстру-
мента Brush от панела Tools. В лентата Tool 
Options изберете мека кръгла четка и натисне-
те 5, за да зададете Opacity 50%.

Разкрийте по-тъмното небе

8Използвайте клавишите ] и [, за да пре-
оразмерите четката. Натиснете D, за да 

зададете цветовете на бяло и черно, после 
натиснете X така, че черното да е цвят за рису-
ване. Увеличете мащаба на небето и рисувай-
те, за да скриете постепенно светлото небе, 
разкривайки по-тъмното небе в слоя отдолу.

Коригирайте водата

11Светлите области във водата са леко „из-
горени“. Кликнете двукратно на умаленото 

изображение на слоя на blend_before01, за да 
се върнете в Camera Raw. Вземете Adjustment 
brush от лентата с инструменти и рисувайте 
върху светлата вода, после отидете на плъзга-
чите вдясно и задайте Exposure –1.15, Highlights 
–22 и Clarity +37.

Намалете цветовете

12Сега ще добавим няколко корекционни 
слоя, за да променим тоновете така, че 

двете изображения да се слеят по-добре. 
Кликнете на иконата Create Adjustment Layer 
в панела Layers и изберете Vibrance. Увеличете 
Vibrance до +29 и понижете Saturation до –25, 
за да придадете на кадъра по-мрачен и ненаси-
тен вид.

„Всяка активна се-
лекция може да бъде 
превърната в маска, 
като просто кликнете 
на иконата Add Layer 
Mask (или използва-
те Output Options на 
Refine Edge). Ако изо-
лирането на небето е 
проблемно, може да 
се възползвате от ин-
струменти за селекция 
като Magic Wand, които 
да свършат тежката 
работа, след което да 
превърнете селекци-
ята в маска и накрая 
да приключите, като я 
донастроите фино с 
инструмента Brush.“

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Научете 
термините
Отваряне като 
Smart Object

Обработвате ли изобра-
женията си в  Camera 

Raw, преди да ги отворите 
във Photoshop? Заслужава 
си да отворите файла като 
Smart Object, тъй като това 
ви дава възможност да 
се върнете в Camera Raw, 
като кликнете двукратно на 
умаленото изображение 
на слоя. Ако това е нещо, 
което правите често, може 
да настроите Camera Raw 
автоматично да отваря 
файловете като Smart 
Object, като кликнете на 
Workflow Options отдолу и 
отметнете опцията Smart 
Object.

Завършете маската

9Продължете да рисувате с черно върху 
маската, за да разкриете по-тъмното 

изображение на небето. Натиснете 2 за 20% 
Opacity и рисувайте по върховете на планини-
те, за да ги затъмните постепенно. Старайте 
се да постигнете естествено сливане. Ако е 
нужно, натиснете X и рисувайте с бяло, за да 
разкриете по-светлото изображение.

Настройте маската с Levels

10Намалете мащаба, за да прецените 
небето. Ако то не изглежда както трябва, 

може да настроите маската с бърз трик с 
Levels. Натиснете Ctrl/Cmd+L за Levels, после 
издърпайте средния плъзгач вляво или вдясно, 
за да промените прозрачността на маската на 
слоя. Тук ние я зададохме на 1.41. Натиснете OK, 
за да приложите промените.
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Засилете ефекта с Curves

13Кликнете пак на иконата Create 
Adjustment Layer и изберете Photo Filter. 

Изберете Cooling Filter (80) от падащия списък 
и задайте Density 13%. После добавете ко-
рекционен слой Curves. Преместете две точки 
по кривата, така че да се получи плитка S-об-
разна линия, засилваща ефекта от тоновете.

Слейте нов слой

14Кликнете на Create New Layer в па-
нела Layers, после натиснете Ctrl/

Cmd+Shift+Alt+E, за да слеете копие на всички 
слоеве в един. Кликнете двукратно на името на 
слоя и го наречете Dodge Burn. От падащото 
меню Blending mode в панела Layers изберете 
Luminosity.

„Не е задължително 
да имате две отделни 
изображения, за да 
пробвате сливането 
им. Може просто да 
обработете един файл 
по два начина и да сле-
ете двете версии. Пър-
во отворете в Camera 
Raw и обработете за 
небето, задръжте Shift 
и кликнете на буто-
на Open Object, за да 
отворите като Smart 
Object. Кликнете с де-
сен бутон върху слоя 
и изберете New Smart 
Object via Copy, после 
кликнете двукратно 
на умаленото изобра-
жение на слоя, за да се 
върнете в Camera Raw, 
и го обработите за зе-
мята.“

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Научете 
термините
Режим на сливане 
Luminosity

Режимът на сливане 
Luminosity позволява 

яркостта на тоновете в 
сливания слой да се проя-
вява, запазвайки цветовете 
от слоевете отдолу. Това е 
полезно при изсветляване 
и затъмняване. Селектив-
ното изсветляване или 
затъмняване с Dodge и Burn 
може да има негативен 
ефект върху цветовете. 
Ако обаче изсветлявате 
и затъмнявате в дубли-
ран слой, настроен на 
Luminosity, цветовете 
остават непроменени.

High Pass изостряне

17Създайте нов слой, после създайте 
ново слято копие с Ctrl/Cmd+Shift+Alt+E. 

Преименувайте слоя на High Pass, кликнете с 
десен бутон върху него и изберете Convert to 
Smart Object. Променете режима на сливане на 
Overlay и отидете на Filter>Other>High Pass. Из-
ползвайте плъзгача, за да промените степента 
на изостряне на 2.3.

Преценете изострянето

18Кликнете двукратно на инструмен-
та Zoom за мащаб 100%, след което 

включвайте и изключвайте слоя High Pass, за да 
оцените степента на изострянето. Ако е необ-
ходимо да я промените, кликнете двукратно на 
Smart Filter в панела Layers под слоя High Pass. 
Кликнете двукратно на инструмента Hand, за да 
поберете цялото изображение на екрана. 

Изсветлете светлите 
тонове

15Вземете инструмента Dodge от панела 
Tools, отидете в Options и задайте Range: 

Highlights и Exposure: 8%. Увеличете мащаба на 
камъните и водата и рисувайте, за да под-
чертаете светлите области. Рисувайте върху 
тревата и подчертайте някои от по-светлите 
облачни формации.

Затъмнете тъмните 
тонове

16Превключете на инструмента Burn и 
задайте Range: Shadows и Exposure: 8%. 

Рисувайте върху някои от по-тъмните облачни 
формации и текстурата на камъните, за да 
внесете дълбочина в тоновете. Променете 
Range на Midtones и рисувайте върху ъглите с 
голяма четка, за да добавите леко винетиране.

Затъмнете тъмните 

8181
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Избрано от рубрика

представя…
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Омръзнало ли ви е от живописни снимки, които 
изглеждат твърде ярки или прекалено мрачни? 
Маркъс Хокинс разказва повече за експозицията и 
измерването й…

  Научете повече за…
ЕКСПОЗИЦИЯ 
ЗА ПЕЙЗАЖИ

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ОСНОВИТЕ

 Не преценява ли вграденият 
във фотоапарата ми светло-
мер всичко вместо мен така, 
че да получа правилна експо-
зиция?
Диафрагмата, скоростта на 
затвора и светлочувствител-
ността са трите съставни 
елемента на експозицията и 
светломерът във фотоапара-
та ви ги събира на едно място. 
Той просто отчита количе-
ството светлина, отразена 
от сцената, която снимате. 
Това е известно като измерва-
не на отразена светлина, 
което фотоапаратът използ-
ва впоследствие за получаване 
на точна експозиция. Той може 
да го прави автоматично, 

избирайки комбинацията от 
диафрагма, скорост на затво-
ра и чувствителност, или да 
ви позволява ръчно да опреде-
ляте тези настройки.

 Трябва ли да знам повече за 
измерването на отразена 
светлина? 
Да, защото, когато става 
въпрос за измерване на експо-
зицията, има много възмож-
ности за грешки. Повечето 
експонометри работят на 
принципа, че всичко, към 
което насочите вашия обек-
тив, би трябвало да бъде 
експонирано като сив пред-
мет, който отразява 18% 
светлина. Това е така, защото 

Лесно е да го 
пропуснете, но 
бутонът 
+/– Exposure 
Compensation е 
решаващ за 
заснемането на 
по-светли или 
по-тъмни 
фотографии

 Основите на 
измерване на 
експозицията във 
фотоапарата

 Кой режим на 
измерване да 
използвате и кога

 Как да 
разчитате 
хистограма на 
експозицията

КАКВО ЩЕ 
НАУЧИТЕ 
ТОЗИ МЕСЕЦ

се приема, че повечето сцени 
ще отразяват 18% от светли-
ната, която пада върху тях. 
За повечето това е вярно, 
например зелена лятна ливада 
под синьо небе. Но в реални 
условия светът не е пълен със 
средни тонове. Има сенчести 
гори, яркобели снежни плани-
ни и небе с “измити” цветове, 
с които да се преборите. Това 
води до проблеми с експозиция-
та, защото снимките се 
оказват прекалено тъмни или 
твърде светли.

 Значи светломерът на 
фотоапарата не знае към 
какъв обект е насочен?
Общо взето, да. Бихте могли 
да снимате лебед насред 
снежно поле или дървета в 
иглолистна гора – за светломе-
ра няма реална разлика. Той все 
така ще се опитва да усредни 
светлините и сенките в 
сцената така, че да се добли-
жи до вълшебните 18% отразе-
на светлина от сив обект. 
Вземете примера с лебеда в 
снега. Тази сцена отразява 
много светлина, която 
преминава през обектива – 
това е бял обект на бял фон. 
Но светломерът не го възприе-
ма по този начин. Той смята, 
че вижда сцена със средни 
тонове, осветена от много 
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ярка светлина. Ето защо се 
стреми да понижи експозици-
ята, за да доближи този “ярко 
осветен среден тон” до сиво, 
отразяващо 18%. Това обаче 
води до недоекспониране и 
снегът ще изглежда сив на 
снимката. Ситуацията е 
подобна при композиция, 
съставена предимно от 
тъмни тонове, като примера 
с иглолистната гора. Подобна 
сцена не отразява много 
светлина и светломерът 
приема това за обект в средни 
тонове, който е осветен от 
светлина с нисък интензи-
тет. В резултат той ще 
повиши експозицията, за да 
пресъздаде сиво, отразяващо 
18%. Това често води до пре-
експонирани, бледо изглежда-
щи дървета.

 Тогава как да избегна тези 
грешки? 
Точно тук се намесва функция-
та Exposure Compensation на 
вашия фотоапарат. Чрез 
натискане на бутона, обозна-
чен с +/–, и завъртане на 
въртящия се селектор наляво 
или надясно може да коригира-
те “тълкуването” на сцената 
от светломера.
Скалата на компенсация на 
експозицията на вашия 
фотоапарат, отчитана в 
стъпки, се изобразява и във 
визьора, и на LCD екрана 
(екраните). Маркерът в 
средата на скалата обознача-

ва “правилната” експозиция, 
измерена от светломера. 
Когато завъртате селектора, 
индикаторът се премества по 
скалата. Задаването на 
положителни стойности ще 
направи изображението 
по-светло, а на отрицателни 
– по-тъмно.
Ако гледате през оптичен 
визьор (какъвто има в повече-
то SLR), няма да видите 
промяна в изображението. Тя 

обаче ще бъде забележима, ако 
използвате Live View или 
електронен визьор (EVF). Колко 
компенсация е необходимо да 
приложите, зависи от различ-
ни фактори, като тоналност-
та на обекта, вида на осветле-
нието и типа режим на 
измерване на експозицията.

 Какво представляват 
режимите за измерване на 
експозицията?

В цифровите фотоапарати са достъпни три основни режима на измерване, всеки от 
които е предназначен за различен тип снимане

ДА ОБЯСНИМ РЕЖИМИТЕ НА ИЗМЕРВАНЕ

ВЗЕМАНЕ НА ПОКАЗАНИЯ

MULTI-ZONE 
METERING
Многозоналното 

измерване е стандартен 
режим за повечето фотоа-
парати, който определя 
експозицията чрез измерва-
не на множество зони от 
целия кадър.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГО, ЗАЩОТО…
 Този режим осигурява 

добре балансирани експози-
ции в повечето ситуации, 
когато обектът е в средни 
тонове.

 Той автоматично ще се 
опита да коригира експози-
цията при тежки светлинни 
условия (например осветен 
отзад обект). 

 Това измерване невинаги 
върши работа – снимането 
при слаба светлина или в 
мрачно време може да е 
проблемно.

CENTRE-
WEIGHTED 
METERING

Режимът с приоритет в 
централната част на кадъра 
измерва осветеността по 
целия кадър, но концентрира 
около 60 – 80% от измерва-
нето в центъра.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГО, ЗАЩОТО…
 Този режим е по-малко 

вероятно да бъде повлиян 
от много ярки или много 
тъмни области в краищата 
на кадъра.

 Той осигурява относител-
но предсказуеми резултати, 
така че корекциите на 
експозицията са елементар-
ни.

 Помнете, че той може да 
бъде подведен от ярко небе 
или тъмни обекти на преден 
план, типични за много 
пейзажни снимки.

SPOT 
METERING
При точковото 

измерване се вземат около 
1 – 5% от кадъра, но 
фотоапаратът ви все пак 
ще се опита да експонира 
тази област като средни 
тонове.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГО, ЗАЩОТО…
 Този режим предлага 

по-точно измерване от 
другите, защото не е 
повлиян от която и да е от 
по-светлите или по-тъмни-
те области във вашата 
снимка.

 Синьо небе по обяд или 
осветена от слънцето 
ливада са добри примери за 
средни тонове. Ако 
областта, която обхваща 
точката, е по-тъмна, 
задайте отрицателна 
стойност на компенсацията 

Измерването на сцена със светломер преди 
заснемане често се нарича вземане на показа-
ния. Лекото натискане на спусъка задейства 
вградената във фотоапарата система за 
отчитане на експозицията, а предложена 
диафрагма и скорост ще се появят на дисплея 
на визьора или на Live View екрана. 

Въпреки че може да измервате експозицията 
за цялата сцена чрез многозоналния режим, при 
по-специфични условия на осветеност често е 
по-подходящо да използвате точковото 
мерене, за да вземете показания директно от 
точката на фокусиране или от алтернативна 
област от сцената със същата осветеност. 
Измерената експозиция може да запазите, 
като натиснете бутона Auto Exposure Lock 
или като зададете същите настройки в ръчния 
режим на снимане. Този метод е препоръчите-
лен при фотографиране на пейзажи, защото ви 
позволява да прекомпозирате кадъра си, без 
фотоапаратът да коригира експозицията. 

Горе  При ниска осветеност дори най-
добрите системи за многозонално 
измерване могат да объркат експозицията. 
За да избегнете това, бихте могли да 
направите поредица от пробни снимки, като 
за получаването на по-светли или по-тъмни 
изображения компенсирате експозицията. 
Като алтернатива за по-точно мерене 
може да използвате режима Spot. Ако сте 
измервали която и да е от показаните на 
снимката точки и сте приложили 
съответната компенсация, ще получите 
подобна експозиция.

+1.5

-1.5

+ -0

Долу вдясно 
 За запазване на 
детайлите в 
сенките и 
светлите 
области, 
снимките по 
здрач и 
зазоряване 
изискват 
внимателно 
коригиране на 
експозицията
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Омръзнало ли ви е от живописни снимки, които 
изглеждат твърде ярки или прекалено мрачни? 
Маркъс Хокинс разказва повече за експозицията и 
измерването й…

  Научете повече за…
ЕКСПОЗИЦИЯ 
ЗА ПЕЙЗАЖИ

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ОСНОВИТЕ

 Не преценява ли вграденият 
във фотоапарата ми светло-
мер всичко вместо мен така, 
че да получа правилна експо-
зиция?
Диафрагмата, скоростта на 
затвора и светлочувствител-
ността са трите съставни 
елемента на експозицията и 
светломерът във фотоапара-
та ви ги събира на едно място. 
Той просто отчита количе-
ството светлина, отразена 
от сцената, която снимате. 
Това е известно като измерва-
не на отразена светлина, 
което фотоапаратът използ-
ва впоследствие за получаване 
на точна експозиция. Той може 
да го прави автоматично, 

избирайки комбинацията от 
диафрагма, скорост на затво-
ра и чувствителност, или да 
ви позволява ръчно да опреде-
ляте тези настройки.

 Трябва ли да знам повече за 
измерването на отразена 
светлина? 
Да, защото, когато става 
въпрос за измерване на експо-
зицията, има много възмож-
ности за грешки. Повечето 
експонометри работят на 
принципа, че всичко, към 
което насочите вашия обек-
тив, би трябвало да бъде 
експонирано като сив пред-
мет, който отразява 18% 
светлина. Това е така, защото 

Лесно е да го 
пропуснете, но 
бутонът 
+/– Exposure 
Compensation е 
решаващ за 
заснемането на 
по-светли или 
по-тъмни 
фотографии

 Основите на 
измерване на 
експозицията във 
фотоапарата

 Кой режим на 
измерване да 
използвате и кога

 Как да 
разчитате 
хистограма на 
експозицията

КАКВО ЩЕ 
НАУЧИТЕ 
ТОЗИ МЕСЕЦ

се приема, че повечето сцени 
ще отразяват 18% от светли-
ната, която пада върху тях. 
За повечето това е вярно, 
например зелена лятна ливада 
под синьо небе. Но в реални 
условия светът не е пълен със 
средни тонове. Има сенчести 
гори, яркобели снежни плани-
ни и небе с “измити” цветове, 
с които да се преборите. Това 
води до проблеми с експозиция-
та, защото снимките се 
оказват прекалено тъмни или 
твърде светли.

 Значи светломерът на 
фотоапарата не знае към 
какъв обект е насочен?
Общо взето, да. Бихте могли 
да снимате лебед насред 
снежно поле или дървета в 
иглолистна гора – за светломе-
ра няма реална разлика. Той все 
така ще се опитва да усредни 
светлините и сенките в 
сцената така, че да се добли-
жи до вълшебните 18% отразе-
на светлина от сив обект. 
Вземете примера с лебеда в 
снега. Тази сцена отразява 
много светлина, която 
преминава през обектива – 
това е бял обект на бял фон. 
Но светломерът не го възприе-
ма по този начин. Той смята, 
че вижда сцена със средни 
тонове, осветена от много 
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ИЗСВЕТЛЕТЕ 
ТЪМНИТЕ СНИМКИ 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН 
РЕЗУЛТАТ
Три начина да “извадите” 
детайли от тъмните тонове

Използвайте 
отражател

Отразяването на светлина от 
рефлектор ще помогне за 
“изваждането” на детайли от 
тъмните области и ще понижи 
контраста. Дръжте отражате-
ля така, че пряката светлина да 
пада върху него, след което го 
обърнете под ъгъл, който ще 
отразява светлината обратно 
върху вашия обект. 

01

Добавете светлина 
от запълваща 

светкавица
Светкавиците са отлични за 
създаване на запълваща светли-
на при снимане с полуавтомати-
чен или ръчен режим. Ако 
обектът изглежда твърде 
светъл, може да използвате 
компенсация на експозицията за 
светкавицата, за да намалите 
запълващата светлина.

Възстановете 
в ACR

Ако не сте могли да отстрани-
те проблема по време на 
снимките, сенчестите области 
може да бъдат коригирани 
по-късно. Ако работите с 
Adobe Camera Raw или друг 
софтуер, използвайте плъзгача 
Fill Light, за да увеличите 
детайлността в сенките.

02

СПАСЯВАНЕ НА СНИМКИ
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Марк Хамблин разкрива три прости начина да извадите 
на светло вашите сенчести изображения

Сенчестите области и “запушени-
те” тъмни тонове може да бъдат 
истински проблем. Обикновено се 

получават при снимане с висококонтрастна 
светлина, особено ако вашият обект е ос-
ветен отзад и експонирате по-осветените 
области. За да получите правилно експони-

ран кадър, може да използвате бракетинг 
за експозицията и след това във Photoshop 
да комбинирате изображенията. Ако има 
вероятност вашият обект да се премести, 
дори леко, този вариант не е подходящ. 
За щастие, проблемът има повече от едно 
решение. 

ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА!

ПРЕДИ
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18% светлина), може в крайна 
сметка да получите преекспо-
нирана снимка. 
Но пък фотоапаратът може и 
да не е увеличил достатъчно 
експозицията от самото 
начало. Ако в този случай не 
увеличите компенсацията, ще 
получите сняг, който е 
по-близо до сивото, отколко-
то до бялото. С повече опит 
ще видите как Multi-zone 
измерването на вашия фотоа-
парат реагира на различни 
сцени и условия на освете-
ност, и ще можете да предска-
жете как ще действа. 

какви корекции (ако има 
такива) е приложил фотоапа-
ратът, преди да приложи 
дадена експозиция. Изправен 
пред лебеда в снежно поле, 
комплексният модел за 
отчитане може вече да е взел 
предвид факта, че сцената е 
бяла, и да е увеличил експози-
цията, за да запази изображе-
нието светло. Ако не знаете 
това и зададете положителна 
стойност на компенсацията 
(защото ви е известно, че 
експонометърът на фотоапа-
рата иска да покаже белия 
сняг като сиво, отразяващо 

Повечето цифрови огледално-
рефлексни фотоапарати 
предлагат три основни 
режима на измерване: Pattern, 
Centre-weighted и Spot (може да 
имат различни имена в 
различните фотоапарати). Те 
измерват показателите в 
различни пропорции на сцена-
та и съответно определят 
експозицията. Най-прецизно е 
Spot измерването. Както 
показва наименованието на 
режима, той измерва експози-
цията от много малка област 
на кадъра (обикновено в 
идеалния център, макар че 
доста фотоапарати позволя-
ват точковото измерване да 
бъде свързвано с активната 
автофокусна точка). 
Centre-weighted (с приоритет 
на централната част от 
кадъра) е измерване, наследено 
от старите лентови фотоа-
парати. Въпреки че измерва 
експозицията в целия кадър, 
той приема, че обектът ще 
бъде центриран. Интелигент-
ните Pattern или Multi-zone 
системи за отчитане в 
съвременните SLR камери 
(като Evaluative metering за 
Canon и Matrix metering за 
Nikon) измерват интензите-
та на светлината от няколко 
зони в целия кадър, данните се 
анализират от фотоапарата 
и той определя експозицията.
Когато спусъкът се натисне 
наполовина, към всички тези 
данни се добавят и автофокус-
ната точка, размерите на 
обекта, разстоянието до него, 
цветът на сцената и наличие-
то на каквото и да е задно 
осветяване.

 Колко компенсация да 
прилагам?
Един от проблемите с Multi-
zone режимите е, че не знаете 

Научете повече 
за този крайно 
нужен метод 
за проверка 
на основните 
настройки за 
експозицията. 
Ще обясним как 
да отворите 
хистограмата 
от вашия 
фотоапарат, 
как да я 
разчетете и 
коригирате.

СЛЕДВАЩИЯ 
МЕСЕЦ… 
ХИСТОГРАМИ

ДА ОБЯСНИМ 
ХИСТОГРАМАТА
Хистограмата на фотоапа-
рата, или диаграмата на 
експозицията, е най-сигурно-
то изобразяване на експози-
цията. Тя илюстрира 
тоналната гама в пейзажен 
кадър – от тъмните тонове 
вляво до светлите области 
вдясно. Перфектна 
хистограма обаче няма. Всяка 
заснемана сцена е изградена 
от различна комбинация от 
тонове, която се изобразява 
чрез формата на хистограма-
та. 
Сцена със средни тонове, от 
рода на църква, заобиколена 
от зелени хълмове, е 
вероятно да покаже 
хистограма, която е 
изпъкнала в средата. Ако сте 
снимали силует на дървета 
на фона на ярко небе на 
зазоряване, хистограмата би 
била плоска в средата, но с 
пикове вляво и вдясно (тъй 
като сцената се състои само 
от тъмни и светли тонове). 
Ако хистограмата излиза 
извън границите на скалата, 
информацията в изображе-
нието е “орязана” и ще 
започнете да губите 
детайли.

Вграденият светломер се е 
опитал да сведе тази 
естествено ярка сцена 
по-близо до стойността на 
средни тонове, така че 
хистограмата е 
съсредоточена в средата

Тук светломерът отново се е 
опитал да доближи тази 
естествено тъмна сцена към 
стойността на средните 
тонове, така че това, което 
би било тъмно, е станало 
твърде светло и с “измит” 
цвят

 Чрез задаване на 
отрицателна компенсация 
сцената е възстановена в 
естествения си мрак и 
хистограмата се измества 
по-близо до левия край 
(тъмните тонове) на 
скалата

СНИМАНЕ С РЪЧНИ НАСТРОЙКИ

 Чрез задаване на положителна 
компенсация яркостта на 
сцената се възстановява, а 
хистограмата се измества 
към десния край (към 
светлите тонове) на скалата 

Използвайки режима Manual на вашия фотоа-
парат, вие поемате контрола над процеса на 
снимане. Системата за измерване обаче все 
още е активна и осигурява обратна връзка 
чрез скалата за компенсация на експозицията 
във визьора и на LCD екрана (екраните). 
Маркерът в центъра на скалата обозначава 
експозиция за средните тонове, а вляво и 
вдясно от него са трите стъпки недоекспони-
ране и преекспониране. За да покаже каква е 
разликата между зададената от вас експози-

ция и тази, която измерва светломерът, 
индикаторът ще се движи наляво или надясно 
по скалата. Помнете, това е среден тон 
според експонометъра и той не знае към 
какво всъщност сте насочили фотоапарата. 
Ако насочите обектива към затревена земя 
или кафяво дърво (средни тонове), индикато-
рът би трябвало да е близо до центъра на 
скалата. Ако не е така, променете диафрагма-
та, скоростта на затвора или чувствител-
ността, докато застане в центъра.
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ИЗСВЕТЛЕТЕ 
ТЪМНИТЕ СНИМКИ 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН 
РЕЗУЛТАТ
Три начина да “извадите” 
детайли от тъмните тонове

Използвайте 
отражател

Отразяването на светлина от 
рефлектор ще помогне за 
“изваждането” на детайли от 
тъмните области и ще понижи 
контраста. Дръжте отражате-
ля така, че пряката светлина да 
пада върху него, след което го 
обърнете под ъгъл, който ще 
отразява светлината обратно 
върху вашия обект. 

01

Добавете светлина 
от запълваща 

светкавица
Светкавиците са отлични за 
създаване на запълваща светли-
на при снимане с полуавтомати-
чен или ръчен режим. Ако 
обектът изглежда твърде 
светъл, може да използвате 
компенсация на експозицията за 
светкавицата, за да намалите 
запълващата светлина.

Възстановете 
в ACR

Ако не сте могли да отстрани-
те проблема по време на 
снимките, сенчестите области 
може да бъдат коригирани 
по-късно. Ако работите с 
Adobe Camera Raw или друг 
софтуер, използвайте плъзгача 
Fill Light, за да увеличите 
детайлността в сенките.
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СПАСЯВАНЕ НА СНИМКИ
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Марк Хамблин разкрива три прости начина да извадите 
на светло вашите сенчести изображения

Сенчестите области и “запушени-
те” тъмни тонове може да бъдат 
истински проблем. Обикновено се 

получават при снимане с висококонтрастна 
светлина, особено ако вашият обект е ос-
ветен отзад и експонирате по-осветените 
области. За да получите правилно експони-

ран кадър, може да използвате бракетинг 
за експозицията и след това във Photoshop 
да комбинирате изображенията. Ако има 
вероятност вашият обект да се премести, 
дори леко, този вариант не е подходящ. 
За щастие, проблемът има повече от едно 
решение. 

ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА!

ПРЕДИ
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18% светлина), може в крайна 
сметка да получите преекспо-
нирана снимка. 
Но пък фотоапаратът може и 
да не е увеличил достатъчно 
експозицията от самото 
начало. Ако в този случай не 
увеличите компенсацията, ще 
получите сняг, който е 
по-близо до сивото, отколко-
то до бялото. С повече опит 
ще видите как Multi-zone 
измерването на вашия фотоа-
парат реагира на различни 
сцени и условия на освете-
ност, и ще можете да предска-
жете как ще действа. 

какви корекции (ако има 
такива) е приложил фотоапа-
ратът, преди да приложи 
дадена експозиция. Изправен 
пред лебеда в снежно поле, 
комплексният модел за 
отчитане може вече да е взел 
предвид факта, че сцената е 
бяла, и да е увеличил експози-
цията, за да запази изображе-
нието светло. Ако не знаете 
това и зададете положителна 
стойност на компенсацията 
(защото ви е известно, че 
експонометърът на фотоапа-
рата иска да покаже белия 
сняг като сиво, отразяващо 

Повечето цифрови огледално-
рефлексни фотоапарати 
предлагат три основни 
режима на измерване: Pattern, 
Centre-weighted и Spot (може да 
имат различни имена в 
различните фотоапарати). Те 
измерват показателите в 
различни пропорции на сцена-
та и съответно определят 
експозицията. Най-прецизно е 
Spot измерването. Както 
показва наименованието на 
режима, той измерва експози-
цията от много малка област 
на кадъра (обикновено в 
идеалния център, макар че 
доста фотоапарати позволя-
ват точковото измерване да 
бъде свързвано с активната 
автофокусна точка). 
Centre-weighted (с приоритет 
на централната част от 
кадъра) е измерване, наследено 
от старите лентови фотоа-
парати. Въпреки че измерва 
експозицията в целия кадър, 
той приема, че обектът ще 
бъде центриран. Интелигент-
ните Pattern или Multi-zone 
системи за отчитане в 
съвременните SLR камери 
(като Evaluative metering за 
Canon и Matrix metering за 
Nikon) измерват интензите-
та на светлината от няколко 
зони в целия кадър, данните се 
анализират от фотоапарата 
и той определя експозицията.
Когато спусъкът се натисне 
наполовина, към всички тези 
данни се добавят и автофокус-
ната точка, размерите на 
обекта, разстоянието до него, 
цветът на сцената и наличие-
то на каквото и да е задно 
осветяване.

 Колко компенсация да 
прилагам?
Един от проблемите с Multi-
zone режимите е, че не знаете 

Научете повече 
за този крайно 
нужен метод 
за проверка 
на основните 
настройки за 
експозицията. 
Ще обясним как 
да отворите 
хистограмата 
от вашия 
фотоапарат, 
как да я 
разчетете и 
коригирате.

СЛЕДВАЩИЯ 
МЕСЕЦ… 
ХИСТОГРАМИ

ДА ОБЯСНИМ 
ХИСТОГРАМАТА
Хистограмата на фотоапа-
рата, или диаграмата на 
експозицията, е най-сигурно-
то изобразяване на експози-
цията. Тя илюстрира 
тоналната гама в пейзажен 
кадър – от тъмните тонове 
вляво до светлите области 
вдясно. Перфектна 
хистограма обаче няма. Всяка 
заснемана сцена е изградена 
от различна комбинация от 
тонове, която се изобразява 
чрез формата на хистограма-
та. 
Сцена със средни тонове, от 
рода на църква, заобиколена 
от зелени хълмове, е 
вероятно да покаже 
хистограма, която е 
изпъкнала в средата. Ако сте 
снимали силует на дървета 
на фона на ярко небе на 
зазоряване, хистограмата би 
била плоска в средата, но с 
пикове вляво и вдясно (тъй 
като сцената се състои само 
от тъмни и светли тонове). 
Ако хистограмата излиза 
извън границите на скалата, 
информацията в изображе-
нието е “орязана” и ще 
започнете да губите 
детайли.

Вграденият светломер се е 
опитал да сведе тази 
естествено ярка сцена 
по-близо до стойността на 
средни тонове, така че 
хистограмата е 
съсредоточена в средата

Тук светломерът отново се е 
опитал да доближи тази 
естествено тъмна сцена към 
стойността на средните 
тонове, така че това, което 
би било тъмно, е станало 
твърде светло и с “измит” 
цвят

 Чрез задаване на 
отрицателна компенсация 
сцената е възстановена в 
естествения си мрак и 
хистограмата се измества 
по-близо до левия край 
(тъмните тонове) на 
скалата

СНИМАНЕ С РЪЧНИ НАСТРОЙКИ

 Чрез задаване на положителна 
компенсация яркостта на 
сцената се възстановява, а 
хистограмата се измества 
към десния край (към 
светлите тонове) на скалата 

Използвайки режима Manual на вашия фотоа-
парат, вие поемате контрола над процеса на 
снимане. Системата за измерване обаче все 
още е активна и осигурява обратна връзка 
чрез скалата за компенсация на експозицията 
във визьора и на LCD екрана (екраните). 
Маркерът в центъра на скалата обозначава 
експозиция за средните тонове, а вляво и 
вдясно от него са трите стъпки недоекспони-
ране и преекспониране. За да покаже каква е 
разликата между зададената от вас експози-

ция и тази, която измерва светломерът, 
индикаторът ще се движи наляво или надясно 
по скалата. Помнете, това е среден тон 
според експонометъра и той не знае към 
какво всъщност сте насочили фотоапарата. 
Ако насочите обектива към затревена земя 
или кафяво дърво (средни тонове), индикато-
рът би трябвало да е близо до центъра на 
скалата. Ако не е така, променете диафрагма-
та, скоростта на затвора или чувствител-
ността, докато застане в центъра.
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Марк Хамблин споделя уменията, които са ви нужни, за да 
излезете от границите на градината си и да уловите 
фантастични кадри на диви цветя тази пролет

  ВЪЛШЕБНИ ДИВИ ЦВЕТЯ
ОСНОВНИ УМЕНИЯ
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ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Постъпково ръководство 
за снимане на диви цветя

Обмислете настройките
За най-качествени кадри с 
минимален шум използвайте 
ниско ISO. Задайте затворена 
бленда за максимална дълбочина 
на острота или отворена, за да 
накарате обекта да изпъкне от 
фона. Използвайте ръчно 
фокусиране за максимална 
прецизност. Live View е полезен 
за точното фокусиране (вижте 
стр. 64).

Изберете обектив
Изберете подходящ обектив. 
Широкоъгълните са идеални за 
показване на цветята в естест-
вения им хабитат, а телеобек-
тивът с по-малко фокусно 
разстояние би изолирал цветето 
от него. За свръхблизки планове и 
абстракции използвайте 
специализиран макрообектив.

Кадрирайте добре
Поставете камерата на статив 
и я позиционирайте приблизи-
телно изравнена с цветето, за 
да получите приятна компози-
ция. Проверете фона и потърсе-
те разсейващи елементи в 
кадъра, разчиствайки средата 
при нужда. Една щипка би 
удържала неподвижни високите 
стъбла и би предотвратила 
движението на обекта.
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ФОТОНАУКА
Защо този кадър е сполучлив
1 Обектът на снимката – впечатляваща 
колоритна гледка на диви орхидеи – пре-
дизвиква силен интерес.
2 Широкоъгълният обектив е добър из-
бор, тъй като е позволил на фотографа 
да вмести многото цветя в кадъра.
3 Кадърът е добре композиран. Включва-
нето на далечните хълмове подчертава 
цветята и ги поставя в контекста.
4 Ранната утринна светлина е подобрила 
ярките цветове на орхидеите.

Професионални 
съвети…
ПОДОБРЕТЕ 
СНИМКИТЕ СИ 
НА ЦВЕТЯ

ДИЛЕМИ ЗА ДЪЛБОЧИНАТА НА ОСТРОТА
Експериментирайте с блендата
Видът на вашите снимки се 
определя от избора на обектив, 
позицията на снимане и компози-
цията. Дълбочината на острота 
обаче е също важен фактор, кой-
то влияе на окончателния кадър. 
Ако желаете цялото цвете да е 
остро фокусирано, затворената 
бленда ще увеличи дълбочината 
на острота, но това ще фокуси-

ра повече и фона. За точен баланс 
е необходим компромис. 
За по-абстрактен вид използвай-
те малка дълбочина на острота 
(много отворена бленда). Това ще 
ограничи остро фокусираната 
част само до милиметър-два, ще 
концентрира вниманието върху 
конкретна област и ще създаде 
привлекателно разфокусиране. 

В сравнение с други аспе-
кти на снимането на при-
родата, фотографиране-

то на диви растения и цветя е 
невероятно лесно. Те не могат 
да избягат и не се налага да 
разнасяте неимоверно тежки 
обективи, за да получите 
приличен кадър. Нещо повече, 
разнообразието и изобилието 
от растения означава, че няма 
да се налага да ходите твърде 
далеч, за да откриете обект.
В зависимост от типа кадър 
има много обективи, които са 
подходящи за снимане на цве-
тя. Повечето вариообективи 
с фокусни разстояния между 
24 и 135 mm ще ви дадат пре-
достатъчно възможности. По-
широкоъгълната част от този 
диапазон позволява да вклю-
чите към растението и част от 
средата му. Широкоъгълният 
обектив увеличава също дъл-
бочината на острота и обектът 
и фонът ще са остри. Късият 
до среден телеобектив е поле-
зен, ако искате да изолирате 
цвете, като разфокусирате 
фона. Може да намалите мини-
малното фокусно разстояние, 
като поставите удължителни 
пръстени, които не включват 
оптика и се поставят между 
камерата и обектива. За сери-

озна работа обаче си вземете 
макрообектив. 

МИСЛЕТЕ 
ЗА СВЕТЛИНАТА
Повечето цветя изглеждат 
отлично при наблюдение под 
ярка слънчева светлина. Пря-
ката слънчева светлина обаче 
води до проблеми с контраста, 
изгорени светли области и не-
приятни сенки. Меката, разсе-
яна светлина е много по-добра 
и ще осигури по-привлекате-
лен резултат, ярки, наситени 
цветове. Алтернативен подход 
е да използвате задна подсве-
тка, за да разкриете фини де-
тайли по стъблото и цветето 
и да засилите въздействието 
на ярките венчелистчета. Кон-
тражурът е особено ефектен, 
когато обектът бъде сниман 
на черен фон.
По отношение на кадрирането, 
цветята се поддават добре на 
разнообразни композиции и в 
хоризонтален, и във вертика-
лен формат, като той често се 
определя от цялостната фор-
ма на цветето. Опитайте да 
снимате на нивото на обекта, 
вместо отгоре, и го разпо-
ложете от едната страна на 
кадъра. Така композицията ще 
бъде по-добра и по-интимна. 

Бъдете креативни и мислете 
извън границите на прос-
тия „регистриращ“ кадър 
– по-скоро в контекста на 
силует, цвят и форма. Не се 
концентрирайте единствено 
върху самото цвете – листата, 
стъблото и други части от 
растението може да са също 
толкова интересни. 
Важно е също да не игнорира-
те фона. Кадрирайте цветето 
така, че то да има допълващ 
фон, който не се бори с него 
за внимание. Снимането от 
нисък ракурс ще спомогне 
за меко разфокусиране на 
предния и задния план, когато 
използвате телеобектив. Зада-
ването на отворена бленда ще 
намали до минимум дълбочи-
ната на острота, така че само 
цветето да е на фокус. Ако е 
необходимо, почистете фона, 
като удържите или внимател-
но завържете разсейващите 
листа извън кадъра. Пинсети-
те също може да са ви полез-
ни за премахване на мъртви 
стъбла.
С удължаването на дните все 
повече цветя ще разцъфват 
и ще имате богат избор от 
обекти за усъвършенстване 
на уменията ви. Повече съвети 
ще откриете на стр. 38. 

 Снимайте рано
Движението на обекта 
от дори най-лекия полъх е 
кошмар за снимащите 
цветя. За да сведете 
този проблем до мини-
мум, стремете се да 
снимате преди или скоро 
след изгрев, когато има 
по-малка вероятност за 
вятър. Ранното снимане 
увеличава и шанса да 
уловите привлекателна 
роса или скреж по обекта.

 Подобрете 
движението
Ако е много ветровито, 
използвайте това като 
плюс и снимайте групи 
цветя с ниска скорост 
– около 1/4 s, за да преда-
дете движението.

 Управлявайте 
светлината
За да разкриете повече 
детайли в тъмните 
области, използвайте 
рефлектор или запълва-
ща светкавица. Ако сте 
принудени да снимате при 
ярка слънчева светлина, 
застанете така, че сянка-
та ви да попада върху 
цветето, или използвай-
те дифузьор. 

 Експонирайте 
ръчно
Ярките цветя могат да 
подведат светломера на 
камерата и тя да недо-
експонира кадъра. Снимай-
те в ръчен режим и прове-
рете хистограмата.

2
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ 
СВЕТЛИНАТА 
ВЪВ ВАША ПОЛЗА
Три лесни начина да 
оживите пейзажите си

01

02

СПАСЯВАНЕ НА СНИМКИ

М
ар

к 
Х

ам
бл

ин

Ако пейзажите ви са плоски, не се притесня-
вайте. Марк Хамблин идва на помощ с профе-
сионални съвети как да им вдъхнете живот

Ако сте чували да описват пейзаж-
на снимка като „плоска“, може би се 
чудите какво точно означава това. 

Плоски снимки са тези, които изглеждат 
безжизнени и безинтересни – не заради съ-
държанието им, а защото са лишени от кон-
траст, дълбочина, детайли и цветове. Това 
често се дължи на светлината. 

Разсеяната светлина, като тази в облачен 
ден, или осветяването на сцената от същия 
ракурс, от който се снима – например 
когато слънцето е високо в небето зад 
камерата – води до пейзажи, които изглеж-
дат безинтересни. Никой не иска да прави 
скучни пейзажни снимки, така че ето как да 
си гарантирате зрелищни пейзажи.

  Преборете
„плоските“ пейзажи

ПРЕДИ

03

Научете
повече как да

ПОЛУЧИТЕ
ПРАВИЛНАТА 

СВЕТЛИНА
на стр. 36

Избягвайте сивото 
небе

При някои обекти, например 
водопадите, светлината 
през облаците под сиво небе 
е точно това, което ви е нуж-
но. За пейзажите обаче тя е 
проклятие. По правило, ако 
небето изглежда безцветно, 
такива ще са и пейзажните 
фотографии. Затова се вър-
нете да снимате в друг ден. 

Осветете странично
Имате нужда от тъмни об-

ласти, които да внасят инди-
видуалност и да подчертаят 
форми и силуети. Ако слънце-
то е зад вас, тъмните области 
ще са минимални. Ориентирай-
те камерата така, че пейза-
жът да е осветен от слънчева 
светлина, идваща отстрани. 

Снимайте, когато 
слънцето е ниско

Периодите в началото и края 
на деня често биват наричани 
„златните часове“ за пейзаж-
на фотография , и това не е 
случайно. Не само че светли-
ната в това време е много по-
топла, но и слънцето свети 
от нисък, непряк ъгъл, което 
води до дълги сенки и внася 
дълбочина, яркост и интерес. 
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С оглед на прогнозата за времето и 
светлината навън, Марк Хамблин 
предлага експертни съвети как да 
снимате поразителни снежни сцени 

  ТИХО СЕ СИПЕ 
БЕЛИЯТ СНЯГ

ОСНОВНИ УМЕНИЯ
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Всяка година бялата покрив-
ка преобразува пейзажа в 
архетипна зимна приказка, 

която ни кара да се лутаме на-
сам-натам като мухи без глави. 
Не винаги снегът се задържа за-
дълго, затова не е изненадващо, 
че повечето хора искат да сло-
жат термоекипите, да отидат 
сред природата и да започнат да 
снимат. Снежната покривка оба-
че не е единственият елемент, 
необходим за отлични снимки. 
За да се направят запомнящи се 
кадри, са нужни също отлични 
основни фотографски умения 
за използване на добър обект, 
построяване на правилна компо-
зиция и добра осветеност.  
В снежните сцени гамата от 
цветове драстично намалява и 
често само синьото небе осигу-
рява единствения основен цвят. 
В този аспект снежните пейза-

жи приличат повече на черно-
бялата фотография, която из-
исква силна композиция и добра 
тонална гама. 
Опростявайте снимките, като 
композирате с телеобектив и 
използвате графични форми, 
текстури и сенки, за да придаде-
те усещане за мистериозност 
и интрига. Използвайте снега 
като празно платно – въздушно 
пространство с един силен ак-
цент, като дърво или сграда.
От всички зимни пей-
зажи, планините из-
глеждат най-добре 
със снежна покривка. 
Те имат по-вели-
чествен вид, 
изглеждат 
по-враж-
дебни и 
определе-
но са по-фотогенични. 

www.fotomania.bg



55

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Три начина да направите 
снежни пейзажи

Правилна експозиция
Мерете точково, за да вземе-
те показания от снега. Докол-
кото камерата улавя всичко 
като средни тонове, снегът 
ще изглежда твърде тъмен, 
ако снимате с тези пока-
зания. Използвайте бутона 
Exposure Compensation и про-
верете хистограмата, която 
трябва да е изнесена вдясно. 

Изпипана композиция
В пейзажа липсва цвят, за-
това е важно да се концен-
трирате върху формата, 
текстурата и предния план. 
За да насочите погледа към 
акцента, използвайте вода, 
камъни, огради и т.н.

Осветяване на пейзажа
Зимното слънце осигурява 
хубава светлина през по-го-
лямата част от деня, но най-
прекрасно е, когато е ниско в 
небето. Получават се дълги 
сенки и дълбочина. Странич-
ното осветяване често е 
най-добро, но експерименти-
райте и с контражур. 
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ФОТОНАУКА
Защо този кадър е сполучлив
1 Кристално чистият въздух е осигу-
рил изключителна видимост и фан-
тастична различимост на далечни-
те планини, покрити със сняг.
2 Насочената странична светлина е 
разкрила формата на планините и е 
придала усещане за дълбочина. 
3 Езерото се използва за отразяване 
на хълмовете, а скалите добавят 
интересни обекти на преден план.
4 Експозицията е добре контролира-
на – има детайли във всички области. 

Професионални 
съвети…
ЗА ОТЛИЧНИ 
КАДРИ НА СНЕГА

 Снимайте в RAW
За обекти, които имат 
пълен тонален обхват, от 
чисто бяло до катранено-
черно, снимайте в RAW. 
После може да използвате 
плъзгачите Recovery и Fill 
Light в Adobe Camera Raw, за 
да извадите всички 
детайли в светлите и 
тъмните области.

 Избягвайте сив сняг
Яркият сняг може да 
подведе вградения в 
камерата светломер и да 
недоекспонира, което ще 
направи снега сивкав и 
тъмен. Може лесно да 
компенсирате това, като 
коригирате експозицията 
с около +2 EV. 

 Използвайте стра-
нично осветяване
Винаги снимайте така, че 
сцената да е осветена от 
светлина, идваща от-
страни. Това ще добави 
интересни сенки, разкри-
ващи форми и силуети, а 
текстурата на снега ще 
придаде триизмерен вид 
на снимката.

 Използвайте внима-
телно филтрите
Зимната светлина може да 
бъде много ярка, особено в 
планините, което прави 
небето по-тъмносиньо. В 
тази ситуация трябва да 
не използвате поляризи-
ращ филтър, или поне 
само частично, за да 
избегнете превръщането 
на небето в черно петно.

МОМЕНТЪТ Е ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ
Изчакайте перфектния миг, за да уловите 
най-добрата светлина 
Снимането по изгрев и залез вина-
ги е препоръчително. Това е в сила 
най вече при снежни сцени, кои-
то се преобразяват от чудесни-
те топли тонове на слънчевата 
светлина. Моментът е от реша-
ващо значение, защото светли-
ната е наистина перфектна за 
много кратко време. Композирай-

те предварително и снимайте, 
докато слънцето достига идеал-
ната позиция на хоризонта.
Преди изгрев или след залез свет-
лината е несравнима – тя облива 
сцената в розови и виолетови ню-
анси от небето. Заради по-ниска-
та осветеност е задължително 
използването на статив.

Горе В снежни пейзажи цветовата ви палитра ще е ограничена, но 
ако обмислите внимателно композицията, може да обърнете 
този недостатък във ваша полза

Изгледите от върховете ви-
наги са впечатляващи, но на 
снимките далечните хълмове 
често изглеждат незначител-
ни, особено при снимане с 
широкоъгълен обектив. 
За да преборите това, избере-
те място, което осигурява по-
глед отблизо към висок връх. 
Използвайте силен преден 
план, за да създадете усеща-
не за мащаб и да насочите 
погледа към планината. 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
ИНТЕРЕС
Водата е отличен начин да 
засилите въздействието на 
покритите със сняг пейза-
жи. Това би могло да бъде 
замръзнало вирче, спокойно 
езеро или бързо течаща вода. 
Ясното зимно време често е 
свързано с безветрие, особе-
но рано сутринта – идеалното 
време за снимане на пла-
нински връх или било, които 

се отразяват в огледалното 
езеро. При ниска осветеност 
по зазоряване и залез бързо 
движещата се вода може да 
се превърне в мистична коп-
ринена лента, ако снимате с 
ниска скорост – около 1–4 s. 
По това време на година-
та слънцето не е далеч от 
хоризонта и хвърля ниска 
светлина, която подчертава 
тъмните области и детай-
лите. Тя трябва да премине 
през много повече атмосфе-
ра, което филтрира синята 
светлина и придава на белия 
сняг много по-топли тонове, 
привлекателни за човешкото 
око. Тези топли нюанси могат 
перфектно да се допълват от 
по-студените, синкави тонове 
на тъмните области.
Светлината през облаците 
намалява контраста и води до 
по-деликатно, меко осветя-
ване. По-интимните пейзажи, 
които не съдържат небе, като 
потоци с покрити със сняг ка-
мъни, са много сполучливи в 
тези условия. Заради липсата 
на ярки цветове в пейзажите 
при облачно време, те са иде-
ални кандидати за конверти-
ране в черно-бяло. 
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ФОТОНАУКА
Защо този кадър е сполучлив
1 Кристално чистият въздух е осигу-
рил изключителна видимост и фан-
тастична различимост на далечни-
те планини, покрити със сняг.
2 Насочената странична светлина е 
разкрила формата на планините и е 
придала усещане за дълбочина. 
3 Езерото се използва за отразяване 
на хълмовете, а скалите добавят 
интересни обекти на преден план.
4 Експозицията е добре контролира-
на – има детайли във всички области. 

Професионални 
съвети…
ЗА ОТЛИЧНИ 
КАДРИ НА СНЕГА

 Снимайте в RAW
За обекти, които имат 
пълен тонален обхват, от 
чисто бяло до катранено-
черно, снимайте в RAW. 
После може да използвате 
плъзгачите Recovery и Fill 
Light в Adobe Camera Raw, за 
да извадите всички 
детайли в светлите и 
тъмните области.

 Избягвайте сив сняг
Яркият сняг може да 
подведе вградения в 
камерата светломер и да 
недоекспонира, което ще 
направи снега сивкав и 
тъмен. Може лесно да 
компенсирате това, като 
коригирате експозицията 
с около +2 EV. 

 Използвайте стра-
нично осветяване
Винаги снимайте така, че 
сцената да е осветена от 
светлина, идваща от-
страни. Това ще добави 
интересни сенки, разкри-
ващи форми и силуети, а 
текстурата на снега ще 
придаде триизмерен вид 
на снимката.

 Използвайте внима-
телно филтрите
Зимната светлина може да 
бъде много ярка, особено в 
планините, което прави 
небето по-тъмносиньо. В 
тази ситуация трябва да 
не използвате поляризи-
ращ филтър, или поне 
само частично, за да 
избегнете превръщането 
на небето в черно петно.

МОМЕНТЪТ Е ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ
Изчакайте перфектния миг, за да уловите 
най-добрата светлина 
Снимането по изгрев и залез вина-
ги е препоръчително. Това е в сила 
най вече при снежни сцени, кои-
то се преобразяват от чудесни-
те топли тонове на слънчевата 
светлина. Моментът е от реша-
ващо значение, защото светли-
ната е наистина перфектна за 
много кратко време. Композирай-

те предварително и снимайте, 
докато слънцето достига идеал-
ната позиция на хоризонта.
Преди изгрев или след залез свет-
лината е несравнима – тя облива 
сцената в розови и виолетови ню-
анси от небето. Заради по-ниска-
та осветеност е задължително 
използването на статив.

Горе В снежни пейзажи цветовата ви палитра ще е ограничена, но 
ако обмислите внимателно композицията, може да обърнете 
този недостатък във ваша полза

Изгледите от върховете ви-
наги са впечатляващи, но на 
снимките далечните хълмове 
често изглеждат незначител-
ни, особено при снимане с 
широкоъгълен обектив. 
За да преборите това, избере-
те място, което осигурява по-
глед отблизо към висок връх. 
Използвайте силен преден 
план, за да създадете усеща-
не за мащаб и да насочите 
погледа към планината. 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
ИНТЕРЕС
Водата е отличен начин да 
засилите въздействието на 
покритите със сняг пейза-
жи. Това би могло да бъде 
замръзнало вирче, спокойно 
езеро или бързо течаща вода. 
Ясното зимно време често е 
свързано с безветрие, особе-
но рано сутринта – идеалното 
време за снимане на пла-
нински връх или било, които 

се отразяват в огледалното 
езеро. При ниска осветеност 
по зазоряване и залез бързо 
движещата се вода може да 
се превърне в мистична коп-
ринена лента, ако снимате с 
ниска скорост – около 1–4 s. 
По това време на година-
та слънцето не е далеч от 
хоризонта и хвърля ниска 
светлина, която подчертава 
тъмните области и детай-
лите. Тя трябва да премине 
през много повече атмосфе-
ра, което филтрира синята 
светлина и придава на белия 
сняг много по-топли тонове, 
привлекателни за човешкото 
око. Тези топли нюанси могат 
перфектно да се допълват от 
по-студените, синкави тонове 
на тъмните области.
Светлината през облаците 
намалява контраста и води до 
по-деликатно, меко осветя-
ване. По-интимните пейзажи, 
които не съдържат небе, като 
потоци с покрити със сняг ка-
мъни, са много сполучливи в 
тези условия. Заради липсата 
на ярки цветове в пейзажите 
при облачно време, те са иде-
ални кандидати за конверти-
ране в черно-бяло. 

www.fotomania.bg



56
В

си
чк

и 
сн

им
ки

: М
ар

к 
Х

ам
бл

ин
57

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Три стъпки за отлични 
горски снимки 

Марк Хамблин ви показва 
нови начини да уловите 
вълшебната природа на 
горите

  НЕКА БЪДЕ 
СВЕТЛИНА!

ОСНОВНИ УМЕНИЯ

Докато се разхож-
дате из горите 
през лятото, не 

може да не се вдъхнови-
те от тези естествени 
гигантски форми, изди-
гащи се толкова високо. 
И все пак опитът да пре-
дадете това в снимките, 
си е предизвикателство, 
и то трудно преодолимо. 
Горите по природата 
си са доста хаотични 
и въпреки че очите ни 
могат да възприемат 
всичко, снимките из-
глеждат претрупани или 
нефокусирани. Затова, 
ако кадрите ви на гори 
не са точно каквито сте 
очаквали, имаме някои 
съвети, които ще по-
добрят вашите снимки, 
когато поемете към 
гората.
Независимо в дъжд или 
слънчева светлина, 
горите имат сериозен 
фотографски потен-
циал, който само чака да 
бъде уловен. Първо обаче 
трябва да се въоръжите 
с някои базови умения и 
да планирате подхода си. 
Може да фотографи-
рате горите по всяко 
време на годината, така 
че не се ограничавайте. 
И пролетта, и лятото, и 

есента, и зимата имат 
собствена изключител-
на привлекателност. 
По-важна от самия сезон 
е само светлината. Тя е 
това, което кара ка-
дрите ви да изпъкнат. 
Познанията как да я 
използвате за най-добър 
ефект, който ще доведе 
до по-добри снимки, са 
задължителни.
Има много различни 
качества и ъгли на свет-
лината, всеки от тях със 
собствен чар. Пряката, 
силна светлина е подхо-
дяща в открити обла-
сти от гората или за 
осветяване на самотни 
дървета, за да направи-
те силно контрастни, 
ярки кадри. Ранната 
сутрин или късният 
следобед са най-добри, 
тъй като светлината 
пада под нисък ъгъл, 
ще осветява по-добре 
стволовете и ще съз-
дава дълги, драматични 
сенки. Комбинацията 
много гъста гора и слън-
чева светлина може да 
доведе до много тъмни 
сенки, така че е най-
добре да я избягвате – 
вместо това използвай-
те по-нискоконтрастна 
форма на осветяване. Добавете цвят

Търсете горски сцени с добри 
цветови комбинации. Яркозе-
лените листа контрастират 
добре със стволовете на дър-
ветата и изглеждат порази-
телно на фона на яркосиньо 
небе. Горските цветя осигуря-
ват полезен изблик на цвят.

Планирайте деня си
Ранната сутрин е отлична 
за мъгла, роса и дълги сенки, 
обедът е подходящ за широ-
коъгълни кадри на короните на 
дърветата, а ниската вечерна 
светлина под ъгъл ви върши 
работа за топъл блясък, мека 
светлина, залези и силуети.

Възползвайте се 
от светлината
Пряката слънчева светлина в 
началото и в края на деня ще 
създаде драматични сенки и 
силни цветове. Тя е чудесна 
за контражурно осветяване 
на листата, но разполагайте 
слънцето зад дърво. За по-нис-
коконтрастни снимки с наси-
тени цветове снимайте със 
светлина през облаци. 
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ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Три стъпки за отлични 
горски снимки 

Марк Хамблин ви показва 
нови начини да уловите 
вълшебната природа на 
горите

Марк Хамблин ви показва 

  НЕКА БЪДЕ 
СВЕТЛИНА!

ОСНОВНИ УМЕНИЯ

горите

Докато се разхож-
дате из горите 
през лятото, не 

може да не се вдъхнови-
те от тези естествени 
гигантски форми, изди-
гащи се толкова високо. 
И все пак опитът да пре-
дадете това в снимките, 
си е предизвикателство, 
и то трудно преодолимо. 
Горите по природата 
си са доста хаотични 
и въпреки че очите ни 
могат да възприемат 
всичко, снимките из-
глеждат претрупани или 
нефокусирани. Затова, 
ако кадрите ви на гори 
не са точно каквито сте 
очаквали, имаме някои 
съвети, които ще по-
добрят вашите снимки, 
когато поемете към 
гората.
Независимо в дъжд или 
слънчева светлина, 
горите имат сериозен 
фотографски потен-
циал, който само чака да 
бъде уловен. Първо обаче 
трябва да се въоръжите 
с някои базови умения и 
да планирате подхода си. 
Може да фотографи-
рате горите по всяко 
време на годината, така 
че не се ограничавайте. 
И пролетта, и лятото, и 

есента, и зимата имат 
собствена изключител-
на привлекателност. 
По-важна от самия сезон 
е само светлината. Тя е 
това, което кара ка-
дрите ви да изпъкнат. 
Познанията как да я 
използвате за най-добър 
ефект, който ще доведе 
до по-добри снимки, са 
задължителни.
Има много различни 
качества и ъгли на свет-
лината, всеки от тях със 
собствен чар. Пряката, 
силна светлина е подхо-
дяща в открити обла-
сти от гората или за 
осветяване на самотни 
дървета, за да направи-
те силно контрастни, 
ярки кадри. Ранната 
сутрин или късният 
следобед са най-добри, 
тъй като светлината 
пада под нисък ъгъл, 
ще осветява по-добре 
стволовете и ще съз-
дава дълги, драматични 
сенки. Комбинацията 
много гъста гора и слън-
чева светлина може да 
доведе до много тъмни 
сенки, така че е най-
добре да я избягвате – 
вместо това използвай-
те по-нискоконтрастна 
форма на осветяване. Добавете цвят

Търсете горски сцени с добри 
цветови комбинации. Яркозе-
лените листа контрастират 
добре със стволовете на дър-
ветата и изглеждат порази-
телно на фона на яркосиньо 
небе. Горските цветя осигуря-
ват полезен изблик на цвят.

Планирайте деня си
Ранната сутрин е отлична 
за мъгла, роса и дълги сенки, 
обедът е подходящ за широ-
коъгълни кадри на короните на 
дърветата, а ниската вечерна 
светлина под ъгъл ви върши 
работа за топъл блясък, мека 
светлина, залези и силуети.

Възползвайте се 
от светлината
Пряката слънчева светлина в 
началото и в края на деня ще 
създаде драматични сенки и 
силни цветове. Тя е чудесна 
за контражурно осветяване 
на листата, но разполагайте 
слънцето зад дърво. За по-нис-
коконтрастни снимки с наси-
тени цветове снимайте със 
светлина през облаци. 

115

www.fotomania.bg



11611658

ФОТОНАУКА
Защо този кадър е сполучлив
1 Ставането рано сутрин е възнаградено 
със струяща, красива, мека светлина. 
2 Мъглата е използвана чудесно, като е 
разделила слънчевата светлина, осигуря-
вайки драматични оранжеви лъчи. 
3 Късофокусният телеобектив е свил 
перспективата и са избегнати големи 
области с ярко небе в кадъра.
4 Кадрирането със слънцето зад дърво е 
предотвратило образуването на ореоли 
и прекалено изгорени светли области.

Професионални 
съвети…
ЗА ПЕРФЕКТНИ 
ГОРСКИ 
СНИМКИ

СЪЗДАЙТЕ РАЗМИТ КАДЪР
Движете камерата по време на дълга експозиция
Използвайте статив и кадрирай-
те част от дърветата с малко 
листа. За този тип кадри е подхо-
дящ обектив като 70–200 mm. 
Скорост около 1 s ще ви даде добър 
ефект, затова задайте ниско ISO и 
затворена бленда – 16 или 22. Може 
да се наложи да поставите поляри-
зиращ или неутрален филтър, за 

да постигнете желаната скорост. 
Започнете да снимате кадъра от 
горната част, като изключите 
небето, тъй като то ще създаде 
разсейващи ярки ивици. Използвай-
те самоснимачка 2 s и започнете 
да движите камерата надолу пре-
ди отварянето на затвора, като я 
движите с постоянна скорост. 

Контражурът е много 
сполучлив за горите, като 
внася драматизъм в сцена-
та и е особено ефективен в 
мъгливо време. При от-
съствие на мъгла снимайте 
рано или късно през деня, а 
ако слънцето създава про-
блеми с ореоли или изгорени 
светли области, „скрийте“ 
го зад някой ствол. Въпре-
ки че светлината през 
облаците може да изглежда 
не толкова драматично, 
тя е чудесна за снимане в 
гъсти гори – разпределена е 
по-равномерно и е с по-ни-

сък контраст, което води 
до по-богати цветове и 
по-голяма детайлност. Не 
се отказвайте при дъжд – 
той кара всичко да изглежда 
свежо и ярко и увеличава 
наситеността на цветове-
те на листата, дървесната 
кора и горските растения. 

ОПРОСТЯВАЙТЕ 
НЕЩАТА
Когато избирате какво 
да снимате, обмислете 
как да опростите кадъра 
максимално. Помислете си 
какво е привлякло погледа 

ви от самото начало. Това 
трябва да бъде и акцентът 
във вашата снимка. Концен-
трирайте се върху него и 
изключете всичко, което 
не допринася за снимката. 
Телеобективът е чудесен 
избор, тъй като той свива 
перспективата и ви поз-
волява да изолирате малки 
части от дърветата. Тър-
сете интересни характер-
ни елементи, като ствол 
под ъгъл сред вертикални 
дървета или проблясък на 
ярки листа сред сивите 
дървета, който да използ-
вате като акцент. 
За креативни кадри на 
короните на дърветата 
поставете широкоъгълен 
обектив, с който да пре-
увеличите събиращите 
се черти на стволовете. 
Ярката вертикална слън-
чева светлина е чудесна за 
контражурно осветяване 
на листата и в ясни дни 
осигурява ефектен син фон. 
Може също да се възполз-
вате от широкоъгълния 
си обектив за снимане на 
цялостни горски сцени, 
включващи цветя, папрати 
или мъхове като интересни 
обекти на преден план. 

2

1

34

2

1

3

4

Горе Когато снимате короните на дърветата, пробвайте 
широкоъгълен обектив, който ще преувеличи силуетите на 
стволовете. Този кадър е заснет с 15 mm обектив

 Избягвайте бяло 
небе
Когато снимате в облачно 
време, кадрирайте така, че 
да изрежете бялото небе, 
което ще разсейва погле-
да. Ярките „горещи“ петна 
водят до недоекспониране, 
така че може да се наложи 
да зададете корекция на 
експозицията около +1 EV.

 Откажете се 
от статива
Снимането на короните на 
дърветата е болезнено за 
врата и е много неудобно, 
ако камерата е на статив. 
Затова я дръжте в ръка и 
легнете по гръб. Не забра-
вяйте полиетиленово фо-
лио, ако е валяло наскоро.

 Излезте рано
Ранната сутрин е най-до-
брата ви възможност да 
уловите не само мъглата, 
но и росата, която увели-
чава привлекателността на 
снимките. Малко вероятно 
е и да има вятър, което е ва-
жно за избягване на неже-
лани размити листа. 

 Снимайте силуети
Търсете самотни дървета, 
които може да заснемете 
като силуети на фона на 
колоритно небе по зазоря-
ване или залез. Не се отказ-
вайте и от идеята за нощни 
снимки – дървото като 
акцент в кадър с дири на 
звезди е отлично решение.
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КАК СЕ ПРАВИ

Задайте ръчно 
баланса на бяло за 
перфектни цветове 
във всяка ситуация

01

02

СПАСЯВАНЕ НА СНИМКИ

М
ар

к 
Х

ам
бл

ин

Марк Хамблин обяснява как да персонализи-
рате баланса на бяло за точни цветове

Някога да сте се чудили защо цвето-
вете във вашите снимки изглеждат 
неточни? Дали бялото във вашата 

снимка всъщност има силен оттенък на 
зелено, жълто, или синьо? Ако снимките ви 
имат странно изглеждащи цветове, те веро-
ятно са били заснети с неправилен баланс на 
бяло. 

Повечето хора снимат с автоматичен 
баланс на бяло, който често е добър избор, 
но при по-необичайна светлина, например на 
закрито при ниска осветеност, изкуствено 
осветление и полумрак, кадрите може да имат 
оттенък, при който бялото вече не е бяло. В 
такива ситуации може да персонализирате 
баланса на бяло. Ето как да го сторите…

  Как да уцелите 
баланса на бяло

ПРЕДИ

03

Използвайте 
референтна карта

Поставете парче бял (или 18% 
сив) картон близо до обекта. 
Преместете се или мащаби-
райте, за да запълните кадъра 
с картата, без върху нея да 
пада сянка. Експозицията не е 
важна, стига да няма крайно 
пре- или недоекспониране.

Персонализирайте 
баланса на бяло

Камерата ще използва цвета 
в кадъра, за да зададе баланса 
на бяло на обекта. От менюто 
изберете Custom WB (Canon) 
или еквивалента му при други-
те производители. Изберете 
снимката и я задайте като ре-
ферентно изображение. 

Постигнете точни 
цветове

Вече може да изберете този 
потребителски баланс на бяло. 
Ако снимате в JPEG, това ще 
гарантира точни цветове, а за 
използващите RAW ще спес-
ти време при обработката. 
Ще трябва обаче да премина-
вате през този процес за всяка 
различна осветеност. 

www.fotomania.bg



www.fotomania.bg



www.fotomania.bg



www.fotomania.bg



www.fotomania.bg



www.fotomania.bg



www.fotomania.bg



www.fotomania.bg



www.fotomania.bg



66
Д

ей
ви

д 
Ро

бъ
рт

съ
н

Рано или късно, на сериозните фотографи им се 
налага да се изправят пред плашещия горен въртящ 
се селектор... Какво всъщност означават тези букви 
и икони?

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ОСНОВИТЕ

 Кои режими на 
снимане да 
използвате за 
различни обекти

  Какво всъщност 
означават всички 
тези символи и 
букви

  Как да избегнете 
клопките на 
комплексните 
режими на 
снимане

КАКВО ЩЕ 
НАУЧИТЕ ТОЗИ 
МЕСЕЦ

 Селекторът на фотоапара-
та има толкова много опции, 
че не знам откъде да започна. 
Може ли да ги разясните?
Да, може да бъде плашещо, 
когато започвате. Главното е 
да помните, че всички тези 
режими на снимане или на 
експозиция, както също са 
известни, имат една и съща 
цел: да се получи комбинация от 
бленда и скорост на затвора, 
която да доведе до правилно 
експониран кадър.

 Как работи това?
Блендата контролира колко 
светлина прониква във фотоа-
парата, а скоростта на 
затвора – времето, за което 
сензорът се осветява. Бленда-
та може да повлияе на това 
каква част от сцената е 
фокусирана, а скоростта 
определя как се регистрира 
движението – или замръзнало, 
или артистично размито. 
Изберете определена бленда 
(или скорост на затвора) и 
скоростта на затвора (или 
блендата) трябва също да се 
промени. Може да заснемете 
сцена с отворена бленда (много 
светлина) и съответстваща 
висока скорост (кратка експо-
зиция) или да заснемете 
същата сцена със затворена 
бленда (малко светлина) и ниска 
скорост (дълга експозиция). И 
двете снимки ще имат съща-
та цялостна експозиция, но в 
творчески аспект ще изглеж-
дат много различни.
Всяка настройка на селектора 
Mode ви дава различни нива на 
контрол над начина, по който 
се избират комбинациите от 
бленда и скорост – автоматич-
но от фотоапарата, полуавто-
матично (имате известно 
влияние върху настройките) 
или изцяло ръчно.  

 Какво означават различни-
те икони на селектора Mode?
Броят и типът режими на 
експозиция, които SLR предлага, 
е различен при конкретните 
производители и модели. Общо 
казано, селекторите Mode са 
разделени на три части: 
автоматичeн режим, режими 
за сцени и режимите P, A, S и M.
При автоматичните режими 
фотоапаратът сам определя 

  Разберете…
 РЕЖИМИТЕ НА 
 СНИМАНЕ

ОСНОВНИ 
ФОТОГРАФСКИ 
УМЕНИЯ СТЪПКА 

ПО СТЪПКА

В режим 
Landscape 
апаратът ще 

се опита да увеличи 
дълбочината на 
острота, затова ще 
ви е нужен статив

126
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настройките, подобно на 
компактните камери. Режими-
те за сцени, като Sport, 
Landscape и Portrait са предста-
вени чрез малки картинки 
върху селектора. Тези режими 
са напълно автоматични, и са 
адаптирани към много различ-
ни ситуации на снимане.
С режимите P, A, S и M може да 
направите стъпка напред във 
фотографията. Всеки от тези 
режими ви позволява да посоч-
вате с каква комбинация от 
бленда и скорост ще снимате.

 Тогава кой режим на снимане 
е най-добър за начало?
Повечето SLR разполагат с 
напълно автоматичен режим 
(Auto), обикновено обозначен със 
зелен правоъгълник или символ 

на фотоапарат. Превключване-
то към Auto превръща вашия 
SLR в обикновена „сапунерка“. 
Въпреки че това е удобно, то 
премахва всичко творческо от 
процеса на снимане. Няма да 
може да правите промени в 
основни настройки, като 
бленда, скорост, ISO, мерене или 
баланс на бяло.
Режимът Program (P) е добър 
вариант, ако трябва да хване-
те бързо мимолетен кадър, но 
желаете известен контрол. 

Просто задайте P на селектора 
Mode и на база яркостта на 
сцената, избраното от вас ISO 
и използвания обектив фотоа-
паратът ще определи „правил-
ната“ бленда и скорост. В 
режим Program можете след 
това да „изместите“ тези 
настройки, като завъртите 
основния селектор на фотоапа-
рата, за да изберете различна 
комбинация от бленда и 
скорост на затвора, запазвайки 
същата експозиция.

Броят режими на снимане зависи от модела фотоапарат. Ето какво обикновено може 
да очаквате от SLR за начинаещи и ентусиасти – професионалните фотоапарати 
въобще не включват режими за сцени!

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ИКОНИТЕ НА СЕЛЕКТОРА MODE

1. АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ
Фотоапаратът ще 
задава настройките 

вместо вас, вкл. ISO, AF режим, 
светкавица и т.н. Някои 
фотоапарати включват и 
допълнителни автоматични 
режими – като Creative Auto 
(вижте стр. 64 от предишния 
брой), но възможностите за 
контрол все пак са ограничени.

3. PROGRAM
Фотоапаратът 
съчетава бленда и 

скорост на база показания за 
експозицията. После може да 
„измествате“ настройките 
(вижте основния текст по-долу).

4.  ПРИОРИТЕТ НА СКОРО-
СТТА („S“ ПРИ NIKON)
Задавате скоростта, а 

фотоапаратът сам определя 
блендата. Идеално за фиксиране 
на движение с висока скорост или 
за размазването му – с ниска.  

7.  ПОРТРЕТ (PORTRAIT)
Задава най-отворената 
бленда, за да ограничи 

дълбочината на острота и да 
размие фона. Вградената 
светкавица е настроена на 
режим Auto.

8.  ПЕЙЗАЖ (LANDSCAPE)
Най-добре е за този 
режим да използвате 

статив – блендата е по-затво-
рена, което често води до ниски 
скорости. AF и Drive режимите са 
на Single Shot, а светкавицата и 
АF асистентът са изключени.

2.  БЕЗ СВЕТКАВИЦА
Същият като автома-
тичния режим, но 

светкавицата няма да се включи. 
Полезен е на места, където 
светкавиците са забранени.

5. ПРИОРИТЕТ НА 
ДИАФРАГМАТА 
(„A“ ПРИ NIKON)

Задавате блендата, а фотоапа-
ратът сам определя скоростта. 
За контрол на дълбочината на 
острота – за размиване на фона.

6. РЪЧЕН РЕЖИМ (MANUAL)
Режимът позволява 
настройването и на 

блендата, и на скоростта. Това 
не е толкова плашещо – индика-
торът на експозицията показва 
дали тя е правилната.

9.  БЛИЗЪК ПЛАН 
(CLOSE-UP)
Режим със затворена 

бленда за увеличаване на 
дълбочината на острота. 
Експозицията ще бъде по-дълга, 
затова се препоръчва статив.

10. СПОРТЕН РЕЖИМ 
(SPORTS)
Задава висока скорост на 

затвора, Continuous AF и Drive 
режими. ISO-то може да се 
повиши повече от желаното.

11. НОЩЕН ПОРТРЕТ 
(NIGHT PORTRAIT)
Светкавицата осветява 

обекта, а ниската скорост улавя 
цветовете и детайлите наоколо. 
Ако използвате вградената 
светкавица, се доближете до 
обекта.

САМО В МОДЕЛИ CANON
A-DEP режимът на Canon 
присъства в няколко SLR. 
Той пресмята и задава 
необходимата бленда, за 
да бъдат остри всички 
елементи, обхванати от 
фокусните точки.

САМО В МОДЕЛИ NIKON
Базовите фотоапарати 
на Nikon – D3100/D3200, 
включват режим Guide, 
улесняващ начинаещите в 
SLR фотографията. Той 
обяснява всяка стъпка от 
процеса на снимане.

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

„Всяка настройка на селектора 
Mode дава различни нива на контрол 
над начина, по който се избират 
комбинациите от бленда и скорост“
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Този режим е много полезен, 
когато искате да зададете 
скорост, за фиксиране или 
размазване на движението.
Накрая, Manual (M) ви поставя 
на кормилото. Вие определяте 
и блендата, и скоростта, 
независимо една от друга. Тези 
настройки няма да се проме-
нят от фотоапарата, дори и 
светлината да се промени. 
Камерата все пак ще покаже 
какво смята за „правилна“ 
експозиция чрез индикатора за 
експозицията. Може да остави-
те всички други настройки на 
фотоапарата – фокусиране, 
баланс на бяло и ISO в автома-
тичен режим! 

  Значи е най-добре да се 
избягват режимите за 
сцени?
Много цифрови фотоапарати, 
ориентирани към новаците 
във фотографията, имат 
допълнителни режими за 
експозиция или сцени, които са 
замислени за различни ситуа-
ции на снимане. Употребата на 
тези режими е оправдана, ако 
тъкмо започвате. Освен 
автоматичния избор на бленда 
и скорост, те променят 
настройки като острота и 
цветове. В режим Landscape 
например зеленото и синьото 
може да са подчертани.
И все пак фактът, че допълни-
телните настройки са „фикси-
рани“, ограничава полезността 
на тези режими. Когато 
станете по-сериозни фотогра-
фи, това ще ви дразни – няма да 
може да настройвате основни 
функции.
Настройките на фотоапарата, 
избирани от тези режими, 
може и да не съответстват на 
конкретния обект, който 
снимате. Портретният 
режим приема, че желаете да 
изолирате модела чрез размива-
не на фона, затова задава 
отворена бленда за малка 
дълбочина на острота. Дори и 
да искате да я отворите, за да 
покажете повече детайли от 
фона, няма да можете. 

 По какво се отличават 
режимите A, S и M и кой от 
тях е най-добър?
A означава приоритет на 
диафрагмата (Aperture Priority, 
известен като Aperture Value 
(Av) в Canon). Това е полуавтома-

тичен режим, с който избира-
те блендата и фотоапаратът 
задава подходяща скорост на 
затвора (на база ISO, нивата на 
осветеност и зададения от вас 
режим на мерене). 
Заради прекия контрол на 
дълбочината на острота това 
е стандартен избор за много 
анималисти, портретисти и 
макрофотографи.
S е приоритет на скоростта 
(Shutter Priority, наричано Time 
Value (Tv) в Canon) и работи по 
обратния начин. Вие избирате 
скоростта на затвора, след 
което фотоапаратът задава 
съответстващата бленда за 
правилна експозиция. 

ФОТОМАНИЯ август 2012

С трите най-комплексни режима на снимане ще получите висококачествени 
резултати. Но има някои клопки, за които трябва да сте информирани…

КОМПЛЕКСНИ РЕЖИМИ: ДЕЙСТВАЙТЕ НА ВАШ РИСК!

Приоритет на 
диафрагмата
Подходящ за: 

портрети, диви животни, 
пейзажи, близки планове
Когато използвате 
затворени бленди, следете 
скоростта, тъй като тя 
може да стане доста ниска. 
Преминаването към 
най-отворена бленда 
помага, но скоростта може 
още да е твърде ниска. Ако 
е така, повишете ISO или 
сложете фотоапарата на 
статив, за да получите 
остри кадри.

Приоритет на 
скоростта
Подходящ за: 

спорт, действие, целенасо-
чено размазване
При снимане с режим на 
приоритет на скоростта 
проверявайте блендата. 
Ако сте задали висока 
скорост, която изисква 
еквивалентна бленда 
отвъд максималните 
възможности на обектива, 
стойността на блендата 
ще примигва във визьора. 
За да компенсирате, 
повишете ISO. 

Ръчен режим
Подходящ за: 
екстремна 

осветеност, снимане със 
светкавица, панорами
Системата за мерене на 
фотоапарата остава 
активна в режим Manual. 
Това е изключително 
полезно, тъй като въз 
основа на показанията на 
вградения светломер, 
индикаторът за експозици-
ята се мести по скалата и 
показва колко сте недоекс-
понирали или преекспонира-
ли сцената. 

КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ С РЕЖИМА PROGRAM

1  Нагласете селектора на P. 
Това ще ви осигури бленда, 

даваща умерена дълбочина на 
острота и достатъчно 
висока скорост, за да е добре 
фокусиран кадърът.

2 Комбинацията от 
блендата и скоростта 

ще е показана във визьора и 
на LCD екраните на фотоапа-
рата. Тук Nikon D3100 е избрал 
експозиция от 1/80 s при f/4.5.

3Ако блендата или ско-
ростта не осигуряват 

желания ефект, завъртете 
селектора, за да изберете 
една от различните комби-
нации от скорост и бленда.

4 P* показва, че експозиция-
та е била „изместена“ на 

1/30 s при f/7.1. Блендата е по-
затворена с 1,3 EV, но ско-
ростта е увеличена с 1,3 EV, 
т.е. експозицията е същата.

За да се отучите от автоматичния режим, опитайте Program – полуавтоматичен режим, който позволява известен 
творчески контрол
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Слезте ниско
Поддържайте краката на мини-

малната им височина и настройте 
фиксаторите така, че краката да се 
разгънат широко. Често има няколко 
позиции, в които те могат да бъдат 
фиксирани за оптимизиране на 
височината. Липсата на централна 
колона е голям плюс за снимане от 
много нисък ракурс.

Обърнете централната 
колона

Ако стативът ви има централна 
колона, махнете я и я поставете 
наобратно. Вече може да фиксирате 
камерата наопаки и да я разположите 
близо до земята. Задайте настройки-
те, преди да поставите камерата, и 
използвайте Live View за композиране 
на кадъра.

Дръжте статива на ръка
Стативът понякога може да се 

използва ефективно, като го задър-
жите високо, с поставена на него 
камера за по-висока гледна точка или 
необичаен ракурс. Задайте висока 
скорост – над 1/250 s, за да предо-
твратите потрепване на камерата, 
и задействайте спусъка чрез дистан-
ционно.

Как да… СНИМАТЕ ОТ РАЗЛИЧЕН РАКУРС
Три лесни начина да получите по-креативни резултати с вашия статив

0201 03

Искате да правите по-интересни сним-
ки? Използвайте статив, за да снимате 
от необичаен ракурс. Марк Хамблин 
обяснява как

  Тактики за 
статива

Стативът ви 
е също толкова 
важен, колкото ка-

мерата, а без него би било 
абсолютно невъзможно да 
заснемете много кадри. В 
доста случаи ще го използ-
вате на комфортна висо-
чина, но за да заснемете 
нещо малко по-различно, 
трябва да мислите за 
статива не само като за 
начин да стабилизирате 
камерата. Снимайте 
от необичайни ракурси, 
които придават на ка-
дрите ви творчески дух.
Има много видове ста-
тиви, като на повечето 
краката се разгъват 
под ъгъл. Това намалява 
височината му – чудесно 
за снимане от ниско. 
Централната колона 

обаче може да е сериозен 
проблем, ако желаете да 
слезете много ниско, така 
че обмислете покупката 
на статив без такава. 
Като алтернатива, в по-
вечето модели тя може да 
се сваля и поставя отново 
така, че да фиксирате 
камерата наобратно.
Понякога най-добрата 
позиция за снимане може 
да е много неудобна за дос-
тигане, на неравна земя 
или по-високо, отколкото 
стигате. Има начини да 
преодолеете това. На-
пример два крака могат 
да бъдат разгънати в 
пълната им дължина, 
а третият да си остане 
къс, за да можете да рабо-
тите на много стръмен 
терен.

„За работа на стръмно двата крака може да 
се разгънат по-дълги, а третият да е къс“

SLR ОТКРИТИЯ

Разгъването на краката на статива максимално широко позволява да 
снимате от ниво, по-близко до земята, и подчертава интересните 
обекти на преден план
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Объркани сте от режимите Creative Auto, 
Basic Plus и Guide? Ще ви обясним какво 
представляват те и кога да ги използвате

Режимите Creative Auto 
и Basic+ на Canon и Guide 
на Nikon бяха въведени, 

за да помагат на начинаещите 
да получават добри резултати, 
без да се налага да изучават 
всички функции на фотоапара-
та. Режимът Creative Auto (CA) е 
подобен на Full Auto, но предлага 
известен контрол над яркостта 
на изображението, дълбочина-
та на острота, настройката 
Picture Style и режима Drive. Може да 
изберете дълбочина на острота 
и яркост на кадъра, използвайки 
плъзгачи, като фотоапаратът 
автоматично задава настройки-
те за експозиция и ISO. 
Basic+ ви позволява да избере-
те настройка за цветовете 
(Standard, Vivid, Soft, Warm, Intense, 
Cool, Brighter, Darker и Monochrome). 
Може също да определите съот-
ветната осветеност в кадъра 

(Daylight, Shade, Cloudy, Sunset, 
Tungsten Light или Fluorescent Light), 
а съобразно това фотоапара-
тът задава баланса на бяло. 
Най-новите модели на Nikon, като 
D3100 и D5100, предлагат нещо 
подобно. Техният режим Guide ви 
позволява да пригодите работа-
та на фотоапарата към сцената, 
която снимате, както и да изби-
рате други параметри, например 
дали желаете да омекотите 
фона, или да фиксирате движещи 
се обекти. Процесът е многос-
тъпков, но е лесен и гарантира, че 
фотоапаратът е автоматично 
настроен да улови кадъра точно 
както желаете.
Тези полуавтоматични режими 
осигуряват добро въведение в 
настройването на основния вид 
на снимките ви, но са лишени 
от възможностите на другите 
режими на снимане.

СПОМАГАТЕЛНИ 
РЕЖИМИ

Изберете Creative Auto
Задайте режим CA. Това изобразява на 
LCD дисплея менюто Creative Auto. Сега 
за достъп до функциите и скролиране из 
тях натиснете надолу мултиконтролера. 
Това меню остава активно за около 10 s.

Променете настройките
Използвайте селектора Quick Control, за 
да настроите всяка от функциите. 
Преместването на плъзгача Background 
вляво (Blurred) ще понижи дълбочината 
на острота, а вдясно (Sharp) ще я 
повиши. 

Допълнителни корекции
Затъмнете или изсветлете кадъра чрез 
плъзгача Exposure. Изберете Picture Style 
P за портрети, L за пейзажи и M за 
черно-бяло. Задайте качество на снимка-
та и ако е нужно, режим Drive. Потвърдете 
чрез натискане на мултиконтролера .

Как да… ИЗПОЛЗВАТЕ РЕЖИМА CREATIVE AUTO НА CANON 
Спомагателните режими на снимане са различни в различните фотоапарати. Ето как 
работят те при Canon… 

0201 03

„Режимът Guide на Nikon ви позволява да 
пригодите работата на фотоапарата към 
сцената, която снимате“

Спомагателните режими ви помагат да научите 
основите на DOF и експозицията, но за по-голям 
контрол работете с полуавтоматичен режим
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Ръчното фокусиране осигурява 
максимален контрол над остротата. 
Научете защо, кога и как да го използвате

Ръчното фокусиране 
може да бъде плашещо, но 
ако овладеете тази тех-

ника, ще си гарантирате точен 
фокус във всеки кадър.
Автофокусът (AF) върши добра 
работа през повечето време, но 
си има своите ограничения – на-
пример когато снимате макроо-
бекти при ниска осветеност или 
със силна контражурна светлина, 
както и когато искате да фоку-
сирате върху конкретна точка в 
кадъра. При такива обстоятел-
ства е по-добре да преминете 
към ръчно фокусиране. 
То е много по-надеждно при праве-
не на макроснимки, когато трябва 
да фокусирате много прецизно 
върху конкретна част от обекта. 
Като алтернатива може да 
настроите фокусната гривна на 
определена дистанция или точка, 
след което постепенно да дви-

жите фотоапарата към обекта, 
докато той се фокусира. 
Ръчното фокусиране е и отличен 
начин да снимате бързо движе-
щи се обекти, които са трудни 
за проследяване в AF режим. Ако 
знаете къде ще е обектът в 
критичен момент, може ръчно да 
фокусирате в тази точка. Кога-
то обектът се доближи, напра-
вете поредица от кадри, докато 
той преминава през фокусната 
точка, за да сте сигурни, че ще 
получите поне един остър кадър. 
Употребата на ръчно фокусиране 
за статични обекти, като пей-
зажи или архитектура, означава, 
че не се налага да префокусирате 
отново за всеки кадър. Използ-
вайки ръчно фокусиране, вие на 
практика фиксирате фокуса, 
което ви позволява да снимате 
много различни композиции от 
едно и също място. 

МАЙСТОРСКИ 
РЪЧЕН ФОКУС

Проблемът с автофокуса
Представете си следната сцена – на пре-
ден план камъни, море и небе. Разполага-
те статива, обективът е в AF режим, 
централната фокусна точка е активна и 
правите кадъра. Апаратът ще фокусира 
върху морето в средата, а камъните на 
преден план ще са разфокусирани. 

Превключете на MF
Превключете на ръчно фокусиране, 
като изберете MF или M от обектива. 
Това изключва автофокуса и ви 
позволява да фокусирате ръчно, 
използвайки фокусната гривна, докато 
желаната точка (камъните на преден 
план) стане остра във визьора. 

Снимайте!
В MF режим бутонът на затвора вече не 
активира фокусирането. Фокусната 
точка е фиксирана върху желаното 
място. Може да използвате AF за първо-
начално фокусиране, след което да 
прекомпозирате и да превключите на 
ръчно фокусиране преди заснемането.

Как да… ФОКУСИРАТЕ РЪЧНО ПЕЙЗАЖИ 
Гарантирайте остри живописни кадри, оптимизирайки и фиксирайки фокуса 

0201 03

„Ръчното фокусиране е отличен начин да 
снимате бързо движещи се обекти, трудни за 
проследяване в автофокусен режим“

При снимане на пейзажи като този тук може да 
нагласите и фиксирате фокуса ръчно, след което 
да направите няколко снимки с леко различна 
композиция от една и съща точка
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Овладейте режима Spot за точно измерване

 Когато става въпрос за 
измерване на експозиция-
та, вашият фотоапарат 

предлага няколко опции – по целия 
кадър (Centre-weighted), усреднено 
(Average), частично (Partial), мно-
гозонално (Multi-zone) и точково 
(Spot) мерене, като последното 
позволява да измервате по-малка 
част от избран от вас обект. 
Точковото мерене е удобно при не-
равномерна осветеност, при която 
фонът е много по-тъмен или по-
светъл от основния обект. В тази 
ситуация чрез режима Spot може да 
мерите само по основния обект. 
Областта, покривана от точката 
на мерене, е между 1,5 и 3,5% от 
кадъра (в зависимост от модела 
фотоапарат) и по подразбиране е 
в центъра му. Някои фотоапарати 
свързват Spot меренето с активна-

та фокусна точка. Това е полезно 
за обекти, които не са разположе-
ни в центъра на кадъра.
Покриваната от точката област 
е малка, така че отчитането 
е прецизно. Това позволява да 
експонирате точно за определена 
област. Има обаче една клопка. 
Вашият фотоапарат ще измер-
ва областта, в която се намира 
точката, все едно тя е в средни 
тонове. Ако тази област е тъмна, 
точковото мерене ще определи 
експозиция за изобразяването є 
като среден тон. Тогава обектът 
ще бъде твърде светъл или пре-
експониран. Обратно, ако област-
та е светла, този тип измерване 
ще доведе до недоекспониране и 
съответно ще се наложи да проме-
ните експозицията чрез Exposure 
Compensation.

СЪВЪРШЕНА 
ЕКСПОЗИЦИЯ

Изберете точково 
измерване

В горната част на повечето фотоапара-
ти има бутон за избор на режима на 
мерене, който или завъртате, за да 
изберете точково мерене (Spot, обозна-
чено с точка), или натискате, след което 
с кръговия селектор избирате режим 
Spot metering от менюто, изобразено на 
LCD екрана.

Как да го използвате
Представете си, че точковото 

измерване на експонометъра мери чрез 
централната фокусна точка. Разположе-
те я над обекта, натиснете спусъка 
наполовина и направете снимката. Ако 
се наложи корекция на настройките, 
използвайте положителна или отрица-
телна компенсация на експозицията.

Мерене извън центъра
За да използвате точково мерене за 

обекти, разположени встрани от 
центъра, направете същото, но използ-
вайте бутона AEL, за да заключите 
настройките на експозицията. Прекомпо-
зирайте и заснемете кадъра. Ако 
фотоапаратът ви свързва Spot мерене-
то с активната фокусна точка, избирай-
те точката ръчно.

Как да… ПРЕВКЛЮЧИТЕ НА ТОЧКОВО МЕРЕНЕ 
Ето как да осигурите правилно експониране на вашите обекти

0201 03

“Някои фотоапарати свързват Spot меренето 
с активната фокусна точка. Това е полезно за 
обекти, които не са разположени в центъра на 
кадъра”

 Точковото измерване подпомага определянето на 
експозицията при сложни светлинни условия. В 
това изображение меренето е върху цветето в 
средата, а по-тъмният фон е игнориран
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Не сте сигурни коя настройка на 
чувствителността да използвате при 
променяща се светлина? Оставете вашия 
фотоапарат да прецени...

 При филмовите фото-
апарати експозицията 
зависи от настройките 

на блендата и скоростта при 
фиксирана чувствителност, оп-
ределена от филма. Цифровите 
фотоапарати ви позволяват да 
променяте настройката на ISO 
с просто натискане на бутон, а 
всички модели могат да го зада-
ват автоматично. Това е полезно, 
когато условията на осветеност 
бързо се променят – при премина-
ване от закрито на открито или 
от слънчева светлина в сянка. 
С включена функция Auto ISO, 
фотоапаратът ще избере най-
ниското ISO за светлинните ус-
ловия. Ако нивата на осветеност 
спаднат, камерата ще го повиши 
до избрана от вас максимална 
стойност, като запази добра 
експозиция при зададените на-

стройки за бленда и скорост. 
При някои модели може също да 
зададете минимална скорост на 
затвора, при която да се задей-
ства Auto ISO. Например ако е 
зададено 1/60 s, фотоапаратът 
ще продължи да снима при най-
ниското възможно ISO, докато 
скоростта на затвора, нужна 
за правилна експозиция, спадне 
под 1/60 s. На този етап Auto ISO 
повишава чувствителността, 
за да запази тази скорост. Това 
е удобен начин да избегнете 
размазване заради потрепване 
на камерата, и ви позволява да се 
концентрирате върху обекта. 
Недостатъци? В зависимост от 
избраната бленда Auto ISO може 
да доведе до преекспониране при 
много ярка осветеност. То не 
работи и при употреба на свет-
кавица.

ОВЛАДЕЙТЕ 
AUTO ISO

Намерете менюто
Натиснете бутона Menu, след което 

преминете в менюто Shooting и превър-
тете надолу до ISO Sensitivity Settings. 
Натиснете OK. Задайте ISO Sensitivity на 
най-ниската възможна настройка – 
обикновено това е 100 
или 200 ISO.

Превключете на Auto
Използвайте мултиконтролера, за 

да превъртите и маркирате ISO 
Sensitivity Auto Control. Изберете On, 
после OK. В долния контролен панел и 
визьора ще се покаже ISO-AUTO. При 
стандартна настройка (Off) чувствител-
ността ще е избраната ръчно. 

Поемете контрол
За да зададете горна граница за ISO, 

маркирайте Maximum Sensitivity и 
изберете стойност. Ако тя е висока, 
шумът ще бъде забележим. Определете 
скоростта, при която да се активира 
Auto ISO – задайте стойност на Minimum 
Shutter Speed. Натиснете OK.

Как да… ПРЕВКЛЮЧИТЕ НА AUTO ISO 
Всички модели имат различни менюта и функции. Ето как се избира Auto ISO в Nikon D3

0201 03

„За да поддържа качеството на изображението, 
вашият фотоапарат ще избере най-ниското ISO 
за условията на осветеност“

  При променяща се осветеност може да е трудно 
да определите какво ISO ви е нужно. Превключете 
на Auto ISO и вашият фотоапарат ще прецени 
сам, докато вие се концентрирате върху 
снимането
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Натиснете бутона
Натискането на бутона Depth 

of Field Preview затваря обектива 
до зададената бленда и във визьора 
може да видите как това влияе на 
дълбочината на острота в кадъра. 
Най-добре е да използвате тази 
функция при ярка осветеност, кога-
то кадърът се вижда ясно.

Пробвайте с Live View
В съвременните SLR може да 

използвате Live View за предвари-
телен преглед на дълбочината на 
острота. Композирайте нормално 
кадъра, след което преминете през 
различните настройки на блендата, 
за да видите дълбочината на остро-
та при съответната бленда.

Фокусирайте ръчно
За да оптимизирате дълбочина-

та на острота, фокусирайте ръчно, 
докато най-предният план не бъде 
остро фокусиран. Фокусната точка 
ще бъде на една трета от разстоя-
нието в кадъра, но дълбочината на 
острота ще направи фокусиран и 
предния план, и фона. 

Как да… видите предварително дълбочината на острота
Три начина да прецените каква част от вашата снимка ще бъде остро фокусирана

0201 03

Научете как блендата влияе на снимките

  Дълбочината 
на острота

Когато погледнете 
през визьора, изо-
бражението, което 

виждате, е с максимално 
отворена бленда. Това, 
което то не показва, е как 
дълбочината на остро-
тата се променя при по-
затворени бленди. 
Повечето SLR от среден 
клас разполагат с бутон 
Depth of Field Preview, 
който ръчно затваря обек-
тива до избраната бленда. 
Това позволява да видите 
как блендата влияе върху 
дълбочината на острота 
и каква част от снимката 
ще бъде фокусирана при 
такава настройка. Има 
обаче един недостатък. 
Натискането на бутона 
Depth of Field Preview при 
затворени бленди сериозно 
намалява количеството 
светлина, стигащо до ви-
зьора, което прави кадъра 

по-тъмен и затруднява 
преценката.
Не се отчайвайте – съвре-
менните камери пред-
лагат още много екстри, 
включително Live View. 
Тази функция не само че е 
отлична за подобряване 
на композицията, но и 
осигурява предварителен 
преглед на дълбочината 
на острота. С Live View 
може лесно да видите как 
настройките на блендата 
влияят на дълбочината на 
острота, като по-голяма 
част от кадъра е фокуси-
рана, когато я затворите 
с 1 EV. Яркият дисплей 
също улеснява фината 
настройка на фокуса. 
Ако досега сте смятали, че 
Live View е само привличащ 
вниманието трик, време 
е да преосмислите това и 
да се възползвате пълно-
ценно от тази функция.

„Натискането на бутона Depth of Field 
Preview при затворени бленди прави кадъра 
по-тъмен и затруднява преценката“

SLR ОТКРИТИЯ

С Live View лесно може да видите как настройките на блендата 
влияят на дълбочината на острота, като по-голяма част от 
кадъра е фокусирана със затварянето ù с един стоп
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Композиция
Цялата снимка е изградена около 
дървото. “То добавя друго измерение 
и извежда композицията на ново ниво, 
особено с потока, водещ точно към 
него,” казва Антъни.

Експозиция
“Когато снимате сцена при 280 mm 
от върха на хълм, всякакъв вятър 
ще омекоти кадъра, така че 
използвах 200 ISO, за да скъся 
времето на експозиция”, казва той.

Избор на правилно съдържание
“Използвах 70-200 mm обектив при 
200 mm с 1.4x удължител, за да свия 
областта на интерес в пейзажа – 
казва Антъни. – Поляризиращият 
филтър засили наситеността на 
цветовете.”

Професионалният пейзажен фотограф 
Антъни Спенсър разкрива художествения 
избор и фотографската техника, която 
е използвал за създаването на този 
прекрасен кадър

АНАТОМИЯ НА ЕДНА СНИМКА

СВЕТЛИНА ПО ЗЕМЯТА

www.fotomania.bg
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Гледна точка
Антъни е заснел този кадър от 
върха на Стептоу Бът, от 
който има изглед към широк, 
открит пейзаж на района Палуз 
в окръг Уитман, Вашингтон, 
САЩ.

Време от деня
“Залезът винаги ще бъде най-доброто 
време от деня за подчертаване на 
вълнистите хълмове и насочване на 
погледа към дървото – казва Антъни. 
– Светлината под ъгъл бе от 
решаващо значение.”

“Снимането на 
мащабен пейзаж 
като този пър-
воначално може 
да ви се стори 
непреодолима 
задача. Употре-
бата на по-дълъг 
обектив нама-
лява нивото на 
детайли в кадъра 
и свива перспек-
тивата. Чрез 
избора на правил-
ната комбинация 
от елементи 
може да създа-
дете проста, 
балансирана ком-
позиция, много 
по-ефективна 
от широкия пей-
заж.” 

Крис Рътър

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

www.fotomania.bg
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26 В обектива на: 

Евгени Динев
Георги Векичков
Александър Иванов

46 Фотошоп училище

86 Снимай

140 Светлина по земята
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36 В обектива на...
АлексАндър ИвАнов

Разкажете за своите изложби. Те 
винаги се радват на голям интерес.
Първата беше през студентските годи-
ни в Бургас през далечната 1978 г. След 
2000 г. станаха тематични: „Приказка 
за гората“, „360 градуса България“ 
(2008), „Отражения“ (2008), „Тайланд 
– какъвто го видях“ (2012), „Пирин – 
вълшебната планина“ (2012), „Видения“ 
(2013). Защо ги правя? Знайно е, че при 
нас нищо не се продава, защото не сме 
научени да плащаме за фотография, и 
правенето на изложба за автора е харч 
(и то немалък). Правя го основно заради 
себе си – искам да приключа една тема 
или период (ако въобще е възможно), 
за да продължа напред. При мен това 
става с изложба или фотоалбум.

Много от нашите читатели се 
интересуват от това как да започ-
нат. Какви съвети бихте им дали?
Да не бързат. Фотографът е като как-
туса – расте бавно и трябва внимателно 
да се полива...

Разкажете ни интересен, забавен 
или предизвикателен момент от 
Вашата практика.
През пролетта на 2012 г. бях две седми-
ци в Тайланд по покана. Бях очарован от 
джунглата и слоновете, мангото, буди-

зма и най-вече от приветливите и вечно 
усмихнати тайландци. От една цветна 
страна направих основно черно-бяла 
изложба с портрети на хора и слонове... 
без нито един типичен пейзаж.

Имате издаден чудесен фотоалбум 
с 222 уникални снимки от въздуха 
„България от птичи поглед“. Колко 
години труд са събрани в него?
Десет.

Какви други интереси, хобита и 
занимания извън фотографията 
имате?
От двайсетина години събирам кар-
тини, пластики от приятели и красиви 
камъни...Мечтая да завърша къщата си 
на село и да си ги подредя там...

Навсякъде ли ходите с фотоапа-
рат?
Не. Не мога да снимам между  
другото!  

Авторският фотоалбум с 222 уни-
кални снимки от въздуха – „Бълга-
рия от птичи поглед“ може да бъде 
закупен и онлайн през страницата 
„България от птичи поглед“ във 
Facebook: http://on.fb.me/XCoosv 
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09  Царевец,  
Велико Търново

10  Средногорието,  
районът на Пирдоп 
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