
 

   
1 1. Fotografia W ruchu

- dynamika zdjęcia

›bienie zdjęc poruszających się obiektdw to

Jdna sztuka. Na szczęscie nowoczesne apara-

uiatwiają zatrzymanie ruchu w kadrze. W dai-

ym ciągu trzeba jednak pamiętać o odpowied-

ej kompozycji zdjęcia, ciekawym tle itd.

LICH zamrożony

jv ruch ma zostać zamrożony, a poruszający

ę obiekt wyraźny, należy używać krotkich cza-

›w otwarcia migawki. W aparatach kompakto-

ych często występuje tryb „sport” - aparat
;tawia wtedy automatycznie jak najkrótszy

ras, żeby zdjęcie byio nieporuszone. W wypad-

i kompaktów z ręczną regulacją parametrow F°*°9'°ü° mmr°ż°neg° mchu-

'az lustrzanek sami możemy regulowac czas

:warcia migawki w celu zatrzymania ruchu. Czas w granicach 1/500 do 'I/2000 se-

Andy potrafi zamrozić fotografowany obiekt z zachowaniem szczegoiow i ostrości.

›niecznie trzeba wziąć pod uwagę prędkośc poruszającego się obiektu -im będzie

na większa, tym krotszy powinien byc czas otwarcia migawki, by efekty byiy zgod-

a z oczekiwaniami.

uch rozmyty

dy poruszający się obiekt ma zostać rozmyty, na- “

ży używac diuższych czasów otwarcia migawki. Im

;dą one diuższe, tym bardziej ruchomy obiekt bę- `
:ie rozmazany. Warto w tym wypadku użyc staty-

u, zapobiegnie to rozmyciu caiego zdjęcia. Należy .

z pamiętać o następującej regule -jeśli ruch bę-

:ie odbywai sie na wprost obiektywu (w kierunku

tografującego), wówczas nie nastąpi duże roz- l

ycie albo nie będzie go wcale. Jeśli zaś ruch bę-

:ie przed obiektywem w prawo lub wlewo, spo-

ąduje to rozmycie poruszającego sie obiektu.

a pierwszy rzut oka widać, że zamrożenie obiek- "'



 
żne. Dlaczego tak się dzieje? OdeWiedziainy

- - - ' aświetlenia zdięcia. Przy poruszającym się` twarda mi awki, czyli diugOŚĆ n . . _ _ p .

Jeats)itezkaciteoaC/i/ZŚIŹI:wykorzystiie się tryb ciagiv nastaWIania OSUOŚC' oraz tryb Zdięc seryjnych'

Zapamietaj

by zdjęcie wyszlo ostre)autofokusem (ng chcemy, . . '

nie następnie skadrować w miejsce, w ktorym chce-
' w kadrze i wtedy naćisnąć spust

obiekt w ruchu jest rozmyty, UO jest wyra

Aby uniknąć problemow 2

można ustawić ostrość recz . _ _ _

my zrobić zdjęcie, poczekać, aż obiekt znajome Się

migawki.

Fanning

Jeszcze inną techniką robienia zdjęć poruszającym się obiektom jest planhnigg (czyt; pa_

ning). Takie zdjęcia ukazujące ruch są bardzo trudne do wykonania: c' i; eką _Jes wy-

ostrzenie poruszającego się obiektu na rozmytym tle. Trudność zrobienia a iego zdję-

cia polega na równym prowadzeniu aparatu za poruszającym Się obiektem w trakcje

robienia zdjęcia. Przy spuście migawki wciśniętym do potowy ut'rzmejemy obiekt w ka-

drze, przesuwając aparat w miaręjego poruszania Się. W trakoe tego ruchu woskamy

spust. Co ważne, nie należy wtym momencie ruchu zatrzymywać.

   
 

Fotografia wykonana techniką pcmningu.

Najważniejsze informacje dla fotografujących ruch:

“I. Trzeba starać się przewidzieć sytuację, dlatego warto mieć już przygotowany apa-

rat z odpowiednimi ustawieniami.

2. Sceny dynamiczne najlepiej wychodzą na zdjęciu przy dobrym oświetleniu, diateQo

trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować porę robienia zdjęć (przy krotkich cza-

sach otwarcia migawki zdjęcia mogą wyjść niedoświetlone).

3. Oprocz pory dobrze wybrać odpowiednie miejsce, z którego będzie się fotografo-

wać, aby być dostatecznie blisko fotografowanego obiektu.

4. Na koniec trzeba pamiętać o odpowiednich czasach otwarcia migawki (w zależno-

ŚCI od tego, jakiego typu zdjęcie chcemy zrobić.

 


