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• Viena no lietām, kas fotografējot ir jāpatur prātā, ir fotogrāfijas ekspozīcija un ar to saistītais fotoaparāta 
slēdža ātrums vai slēdža laiks (no angl. shutter speed).

Kadra ekspozīcija ir kopējais gaismas daudzums, kas nonācis uz fotofilmiņas viena kadra vai digitālā 
fotoaparāta sensora.

Vienu un to pašu gaismas daudzumu var sasniegt gan laižot mazāk gaismas ilgāku laiku, gan vairāk -
īsāku. Vienlaikus var runā par pāreksponētiem un nepietiekami eksponētiem kadriem - par kadriem, 
kuriem ir pārāk daudz gaismas laists virsū vai tieši otrādi - pārāk maz. Jebkurā gadījumā, katru reizi, kad 
mēs fotografējam ar spoguļkameru, spogulis, kas ir priekšā fotokameras sensoram (vai filmiņai 
analogajās spoguļkamerās), tiek pacelts, ļaujot uz tā nonākt gaismai (eksponējot attēlu). Šīs gaismas 
intensitāte tad arī tiek kamerā fiksēta kā fotogrāfija. Laika sprīdi uz kuru tiek pacelts spogulis tad arī sauc 
par slēdža laiku jeb ekspozīcijas ilgumu.

Spoguļkamerām ekspozīcijas ilguma regulēšanai tipiski lieto tā saukto slēdža prioritātes (shutter priority) 
režīmu, ko apzīmē ar Tv vai S (tā šī režīma nosaukumi atšķiras starp kameru ražotājiem, nozīme ir tā 
pati) . Tv režīmā fotoaparātam norādam, lai tas ievēro mūsu izvēlēto ekspozīcijas ilgumu un savukārt pats 
pieskaņo pārējos parametrus tā, lai sanāk pietiekami gaiša un pēc iespējas asa bilde. 



Ko dod slēdža ātruma regulācija?

Jo vairāk gaismas nonāk uz sensora, jo gaišāka būs bilde. Tajā pašā laikā, jo ilgāks ekspozīcijas laiks, 
jo lielāka iespējamība iegūt izplūdušu attēlu kadrā objektiem kustoties.

Pie ekspozīcijas ilguma 1/400 sekundes, kustīgie objekti būs piefiksēti nezaudējot attēla asumu.
f3.5, 1,4000 sec, ISO 200



Pie ekspozīcijas ilguma 1/25 sek. kustīgie elementi būs nedaudz izplūduši.
f20, 1/25 sec, ISO 100



Pie 1/4 sek. kustīgie objekti gandrīz vairs nebūs redzami.
f 1.8, 1/4 sec, ISO 200



• Jāņem vērā, ka fotografēšana, turot aparātu rokās, arī rada kustību - gan no mūsu ķermeņa pozas maiņām, 
gan roku vibrācijas (1/60 ir vidēji lielākais slēdža ātrums, ko bez papildus atbalsta var nofotogrāfēt turot 
kamera rokās, iegūstot asu attēlu).

• Slēdža ātrumu jeb ekspozīcijas laiku parasti mēra sekundēs un to daļās: 1/100 – viena simtā daļa 
sekundes, 2″ – divas sekundes.

Mūdienu SLR aparātiem iespējams diezgan plaši variēt ekspozīcijas laiku: piemēram, Canon EOS 1000D 
ļauj izmantot laikus no 1/4000 daļas sekundes līdz 30 sekundēm, kā arī iespēju pāriet tā sauktajā “Bulb” 
režīmā, kad aparāts eksponē attēlu tik ilgi, kamēr vien ir nospiests fotografēšanas slēdzis.
Protams, ja fotogrāfē kustīgus objektus, tad jārēķinās, ka asam attēlam vajadzīga vēl īsāka ekspozīcija —
simtdaļas un tūkstošās sekundes daļas, atkarībā no objekta kustības ātruma attiecībā pret kadru.



Kāpēc vienmēr nebildēt 1/4000 režīmā? Tāpēc, ka pie dažādiem apgaismojumiem neviens fotoaparāts nespēj sakombinēt visus 3 
parametrus (slēdža ātrums, ISO, objektīva atvērums) tā, lai vienmēr varētu tik ātri noeksponēt kvalitatīvu attēlu. Īstenībā, 1/4000 

slēdža ātrumu parasti var atļauties lietot tikai ļoti saulainā dienā ārā vai speciālā studijas apgaismojumā.






