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i ekspozycja zdjęcia

Kompozycja

Fotografując rozne obiekty, należy zadbac ojak najkorzystniejsze ich przedstawienie.

Najlepiej wykonac dużą liczbę zdjęc w roznych ujęciach, a następnie wybrac najlepsze.

Ważną zasadąjest regula trójpodzialu. Polega ona na tym, że najistotniejsze elemen-

ty fotografii powinny się znajdować w pobliżu tak zwanych mocnych punktow. Jeże-

Ii każdy z boków obrazu podzielimy na 3 części i poprowadzimy między nimi linie, tak

jak na poniższym zdjeciu, wówczas miejsca ich przecięcia pokażą nam, gdzie znajdują

sie owe mocne punkty.

W punktach tych zazwyczaj warto wiec umieszczac glOwne obiekty fotografii, a na li-

niach wyznaczających te punkty umiejscawiać linie podzialu kadru ~ mogą nią być na

przyklad horyzont lub ściana budynku, ponieważ elementy tak polożone w pierwszej

kolejności przyciągają wzrok oglądającego. Dlatego starajmy się jak najczęściej korzy-

stać z trpjpodzialu, dzieki ktdremu uzyskamy zdjęcia o silniejszym wyrazie. Na

nastepnej stronie zamieszczone są zdjęcia, ktOre ilustrują niewlasawy i wlaściwy spo-

sdb realizacji mocnych punktów.



Kilka ogOlnych uwag o wlasciwej kompozycji zdjęcia:

1. Nie kadruj zdjecia w centralnym punkcie wizjera. Wyjątkiem są obiekty symetrycz-

ne, które najlepiej kadrowac wlasnie w ten sposób.

2. Pamiętaj o zasadzie mocnych punktów.

3. Dostrzegaj wszystko, co znajduje sie w kadrze. Czesto skupiamy się na fotografo-

wanym obiekcie i nie zwracamy uwagi na nic innego. Kiedy skadruje sie wybrany

obszar, należy sprawdzić calosc sceny - pierwszy plan, tlo, brzegi i elementy dru-

gorzędne, a także oświetlenie.

4. By skupic uwage na wybranym obiekcie, warto sfotografowac go na jednolitym tle.

5. Zdjecia ruchu są lepsze, jeśli przed obiektem zostawi się nieco wolnej przestrzeni,

tak by mial dokąd sie przemieścić. Podczas robienia zdjęć w ruchu należy wcześniej

sprawdzic tlo i znaleźć odpowiednią pozycje aparatu.

6. Horyzont najlepiej umieścić na wysokości 1/3 kadru od góry lub dolu - w zależno-

Sci od sytuacji.

 



Ekspozycja nazywamy ilośc światla padającego

trzebna do zrobienia prawidlowo naświetlonego 2

no z najważniejszych zadan, przed jakimi staje fot

wydaje sie banalna - trzeba uważac, by zdjęcie nie

ne), ani prześwietlone lzbytjasne).

 
EKSPOZYCJE

na matryce lub film, która jest po-

djęcia. Poprawna ekspozycja to jed-

ograf. Na pierwszy rzut oka sprawa

bylo ani niedoświetlone lzbyt ciem-

Na ekspozycje zdjecia wplywaja trzy wskażniki:

W lso, czyli czulosc przetwornika aparatu/filmu;

'W przyslona obiektywu;

“i czas otwarcia migawki.

ISO to czulosc przetwornika optycznego aparatu cyfrowego, w aparatach analogo-

wych, skrot ten dotyczyl czulości blony filmowej. Typowa skala wartości ISO

to 50, 100, 200, 400, 800, 1600. lm wyższa wartośc ISO, tym lepiej będzie radzil so-

bie aparat z niekorzystnymi warunkami oświetleniowymi, natomiast kosztem tego

może byc tzw. szum cyfrowy. Natomiast dla zdjęć krajobrazowych i standardowych

warunkbw w zupelności wystarczy ISO rzędu 100-200.

Przyslona obiektywu decyduje o wielkości otworu, ktorym światlo wpada do apa-

ratu, 0dpowrada za to mechanizm zwany diafragmą. Otwarcie przyslony mierzy się

za pomocą skali zwanej liczbami przeslon. Im większa liczba przyslony tym mniej

swiatla trafia do aparatu, now szeregu f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/M- f/qé- f/22- f/32

najwiecej światla zapewni przyslona f/2,8, a najmniej f/32. I I I

 



Czas otwarcia migawki to czas, w którym jest naświetlany element światloczuly

w aparacie. Czasy otwarcia migawki liczone są w ulamkach sekundy

l1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2), gdzie

nD. 1/2 oznacza ppl sekundy, a 1/30 jedną trzydziesta cześc sekundy. W przypad'

ku robienia zdjęć „z ręki" czasy naświetlania od 1/125 i większe niemal zawsze po-

wodują poruszenie zdjecia, dlatego w takim przypadku warto zamocowac aparat

na statywie.

Warto zdecydowac się, czy lepiej robić zdjęcia, wykorzystując priorytet (preselekcję)

przyslony, czy priorytet otwarcia migawki. W niektórych sytuacjach latwiej korzystac

z ustawien przyslony, a czas otwarcia dopasowuje się wtedy automatycznie. Oczywi-

ście warunkiem jest posiadanie aparatu z funkcją ustawiania priorytetu wartości prZY-

slony i czasu otwarcia migawki.

Uwaga 0

W niektórych modelach cyfrowych aparatów fotograficznych (zależnie od produ-

centa) można spotkac sie z innymi oznaczeniami priorytetu przyslony i priorytetu

otwarcia migawki, umieszczonymi na pokrętle.

Na przyklad w modelach firmy Nikon priorytet otwarcia migawki jest oznaczany Ii-

terą S (ang. shutter- migawka), natomiast priorytet przyslony - literą A (ang. aper-

ture - przyslona). Inne oznaczenia stosowane są w aparatach firmy Canon: priory-

tet otwarcia migawki jest oznaczany literą Tv (ang. time value - wartośc czasu),

natomiast priorytet przyslony -literą Av (ang. aperture value- wartośc przyslony).

Zapamiętaj

Priorytet (preselekcja) przyslony (na pokrętle aparatu

oznaczony literą A) - ten tryb automatycznie dobiera

szybkośc migawki, a my dostosowujemy wartośc przyslo-

ny - odnajdujemy ją na wyświetlaczu, np. f/2,8.

Priorytet (preselekcja) otwarcia migawki - ten tryb

automatycznie ustawia stopien otwarcia przyslony, a my

ustawiamy czas otwarcia migawki- odnajdujemy ją na wy-

świetlaczu z lewej strony wartości przyslony, np. 250.

 
Poniżej przyklad zestawu par wartości przyslony i czasów ekspozycji (czas otwarcia mi-

gawki), które dają tę samą ekspozycję:

 Wartosc

przyslony f/16

 Czas

ekspozycji  
1/250 5 1/125 5 1/60 5 1/2 s  


