
R
zecz w tym, ¿e poza fotografo-
waniem w œciœle okreœlonych –
aczkolwiek niezbyt czêsto spo-

tykanych – warunkach œwiat³o prak-
tycznie zawsze bêdzie mieszane,
pochodz¹ce od Ÿróde³ z bardziej lub
mniej ró¿ni¹c¹ siê temperatur¹ bar-
wn¹. Dla fotografa amatora wyj¹tek
mo¿e stanowiæ jedynie fotografowa-
nie w bia³y dzieñ na zewn¹trz, kie-

dy wystarczaj¹ce dla zrobienia zdjê-
cia jest œwiat³o dzienne. Przy fotog-
rafii studyjnej z kolei ca³oœæ œwiat³a
pochodzi od lamp b³yskowych. Jest
to sytuacja niezbyt czêsto przyda-
rzaj¹ca siê amatorom, mimo to po-
rozmawiamy o niej osobno w jed-
nym z kolejnych numerów. Nato-
miast fotografowanie w pomiesz-
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Seria prezentująca fragment umeblowania niewielkiego pokoju mieszkalnego
oświetlonego światłem dość mocnego żyrandola. Podczas robienia tego zdję-
cia nie użyłem lampy błyskowej. Przy czułości aparatu ISO 200, liczbie przysło-
ny F=5,6 i czasie otwarcia migawki 1/125 sekundy na zdjęciu nie widać właści-
wie nic a nic.

Przy zmniejszeniu czułości aparatu
do ISO 100, tych samych ustawie-
niach migawki i przysłony oraz uży-
ciu wbudowanej, czyli z założenia
niezbyt mocnej lampy błyskowej
zdjęcie wyszło niedoświetlone o co
najmniej jedną działkę, mimo małej
odległości obiektu fotografowania
od aparatu, około 3 metrów.

W poprzednim numerze roz-
mawialiśmy o różnicach
w temperaturze barwnej
światła pochodzącego od
różnych źródeł. Konkluzję,

że nie należy mieszać światła
� jest dość trudno zrealizo-

wać w praktyce.

Światło błyskowe
a światło zastane
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czeniach lub na zewn¹trz o zmierz-
chu albo przy mocnym zachmurze-
niu zazwyczaj wymaga dopalania
zdjêcia lamp¹ b³yskow¹, wbudowa-
n¹ lub opcjonaln¹ (MT 7/2005).
Wówczas œwiat³o zastane, czyli to,
które siê ma dooko³a, miesza siê na
zdjêciu ze œwiat³em b³yskowym
w trudnych do przewidzenia pro-
porcjach i z tego powodu równie
trudny do przewidzenia staje siê
wynik. Samo œwiat³o b³yskowe, od-
bijaj¹c siê od kolorowych œcian po-
mieszczenia, mebli, a nawet ubra-
nia stoj¹cych obok osób, mo¿e zmie-
niæ swoj¹ barwê w nieobliczalny
sposób.

Jak mo¿emy wp³ywaæ na
proporcje mieszania œwiat³a i co za
tym idzie poprawnoœæ kolorystyki
i kontrastowoœæ zdjêcia? Niestety,
w przypadku taniego amatorskiego
kompaktu – cyfrowego lub analogo-
wego – praktycznie wcale. Aparat
bowiem sam „decyduje” o paramet-
rach naœwietlania klatki wg jakie-
goœ uœrednionego, z góry za³o¿one-
go algorytmu generalnie podpo-
rz¹dkowanego jedynie czytelnoœci
zdjêcia. Opcja samoczynnego roz-
poznawania proporcji œwiat³a b³ys-
kowego a zastanego w tanich cyf-
rakach przewa¿nie dzia³a bardzo
chaotycznie albo nie dzia³a w ogó-
le, w wyniku kolorystyka zdjêæ
powstaje w sposób w miarê loso-
wy, na zasadzie chybi³ trafi³.

Natomiast bêd¹c w posiada-
niu niedrogiej nawet lustrzanki
analogowej, bardziej zaawansowa-
nego kompaktu analogowego lub
cyfraka, zaczynaj¹c ju¿ od œrednich
pó³ek cenowych, mo¿emy wp³ywaæ
na proporcje œwiat³a mieszanego
w doœæ szerokim zakresie. 

Co wp³ywa na iloœæ œwiat³a
zastanego padaj¹cego na element

œwiat³oczu³y i tworz¹cego nasze
zdjêcie? Ju¿ o tym pisaliœmy w nu-
merze 8/2005 – czu³oœæ b³ony filmo-
wej lub matrycy, liczba przys³ony
i czas otwarcia migawki, z tym
wszystko jasne. A co wp³ywa na
iloœæ tworz¹cego zdjêcie œwiat³a
b³yskowego? Liczba przys³ony?
Owszem, czym szerzej jest otwarta
(ni¿sza liczba), tym wiêcej œwiat³a
przepuœci. Czu³oœæ b³ony (matry-
cy)? Jak najbardziej, czym jest czul-
sza, tym wiêcej œwiat³a „z³apie”.
Czas otwarcia migawki? A tu nies-
podzianka – nic z tego! Jakkolwiek
d³ugo jest otwarta migawka –
œwiat³a b³yskowego nañ i tak pad-
nie tyle, ile emituje go lampa b³ys-
kowa. Rzecz w tym, ¿e b³ysk trwa
bardzo krótko, przewa¿nie oko³o
1/1000 sekundy, czyli znacznie kró-
cej ni¿ czas otwarcia migawki sto-
sowany w amatorskiej fotografii,
zw³aszcza w warunkach niewystar-
czaj¹cego oœwietlenia. 

Mówi¹c prosto – jeœli usta-
wiamy czas otwarcia migawki np.
1/30 sekundy, to po pierwszej
1/1000 b³ysk ju¿ zgas³ i otwarta mi-
gawka „³apie” wy³¹cznie œwiat³o
zastane. W³aœnie tak mo¿emy wp³y-
waæ na jego udzia³! Skracaj¹c czas
otwarcia migawki, zmniejszamy
iloœæ padaj¹cego na element œwiat-
³oczu³y œwiat³a zastanego wów-
czas, kiedy iloœæ œwiat³a pochodz¹-
cego od naszej lampy b³yskowej
pozostaje bez zmian. 

Proponujê æwiczenie. Usta-
wiamy na aparacie cyfrowym takie
oto parametry naœwietlania: czu-

³oœæ matrycy ISO 100; liczba przys-
³ony F=5,6; czas otwarcia migawki
1/125 sekundy. Wy³¹czamy lampê
b³yskow¹ i robimy zdjêcie w pokoju
ca³kiem dobrze oœwietlonym ¿yran-
dolem. Co widzimy na zdjêciu?
Czarn¹ noc! Zwiêkszamy czu³oœæ
matrycy do 200 – znowu nic. Dopie-
ro przy czu³oœci 400 na zdjêciu uka-
zuj¹ siê ledwo zauwa¿alne namias-
tki przedmiotów, które oko widzi
doskonale. A teraz w³¹czamy lampê
b³yskow¹ i powtarzamy wszystko
od nowa. Zdjêcia wychodz¹ ca³-
kiem sensowne, choæ przy niskiej
czu³oœci i wiêkszej odleg³oœci mog¹
okazaæ siê niedoœwietlone, ale na-
dal w granicach czytelnoœci. 

Z tego æwiczenia nasuwa siê
wniosek, ¿e w tym przypadku na-
sze zdjêcia s¹ naœwietlone prak-
tycznie wy³¹cznie œwiat³em b³ysko-
wym, œwita³o zastane aparat „igno-
ruje”, gdy¿ jego iloœæ jest zbyt ma-
³a, by pozostawiæ widoczny œlad na
elemencie œwiat³oczu³ym. Zmiana
barwy œwiat³a na skutek jego mie-
szania w tym momencie oczywiœcie
nie odgrywa ¿adnej roli. Odwrotn¹
stron¹ medalu jest jednak du¿a ró¿-
nica w naœwietleniu przedniego
i tylnego planu, gdy¿ intensywnoœæ
oœwietlenia lamp¹ b³yskow¹
zmniejsza siê proporcjonalnie do
odleg³oœci w drugiej potêdze. T³o
znajduj¹ce siê w podwójnej wzglê-
dem przedniego planu odleg³oœci
od aparatu zostanie oœwietlone
czterokrotnie s³abiej (-2EV w po-
równaniu z przednim planem).
Z kolei jeœli postaramy siê naœwiet-

Zwiększenie czułości aparatu do
ISO 200 przy zachowaniu pozosta-
łych ustawień bez zmian rozwiązało
kłopot, gdyż zwiększenie czułości
elementu światłoczułego w sposób
naturalny zwiększa wpływ na zdjęcie
każdego rodzaju światła. W tym
przypadku światła błyskowego, gdyż
znikomy wpływ światła zastanego
jest dobrze widoczny na fot. 01.
Uboczna konkluzja � zwiększenie
czułości aparatu (błony filmowej)
zwiększa zasięg błysku lampy błys-
kowej.

C z a s  o t w a r c i a  m i g a w k i  n i e  m a  ż a d n e g o  z n a c z e n i a  
g d y  r o b i m y  z d jęc i a  z  l a m p ą  b ł y s k o w ą
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liæ poprawnie t³o, to przedni plan oka¿e siê przepalony.
Podobny efekt obserwujemy, robi¹c zdjêcie tanim kom-
paktem podczas prywatki w „intymnym pó³mroku”.
Twarze osób na przednim planie zostaj¹ wyraŸnie
przeœwietlone, mimo i¿ ubrania s¹ naœwietlone wzglêd-
nie poprawnie, natomiast wszystko, co za nimi, ginie

w ciemnoœciach. Wp³ywa na to sposób pomiaru œwiat-
³a przez tanie amatorskie kompakty wyposa¿one
w prymitywn¹ automatykê steruj¹c¹. Pomiar uœrednia
wówczas stopieñ naœwietlania klatki z uwzglêdnie-
niem jedynie powierzchni œwiate³, cieni i pó³cieni. Bar-
dzo podobne efekty uzyskujemy, fotografuj¹c w du¿ych
halach, np. wystawowych czy sportowych, oraz
o zmierzchu na zewn¹trz. W przypadku mniejszych po-
mieszczeñ, zw³aszcza z jasnymi œcianami, efekt ten
zostanie z³agodzony przez œwiat³o odbijaj¹ce siê od
œcian i sufitu i czêœciowo wyrównuj¹ce oœwietlenie tyl-
nego planu wzglêdem przedniego.

Sztucznie z³agodziæ mo¿na ten efekt, „³api¹c”
obiektywem jak najwiêcej œwiat³a zastanego, gdy¿ roz-
k³ada siê ono równomiernie na ca³ej powierzchni po-
mieszczenia. Wybieramy mo¿liwie szerszy otwór (ni¿-
sz¹ liczbê) przys³ony – kosztuje nas to zmniejszenie siê
g³êbi ostroœci i tylny plan mo¿e okazaæ siê nieostry. Us-
tawiamy mo¿liwie d³u¿szy czas otwarcia migawki –
mankamentem jednak staje siê ryzyko poruszenia zdjê-
cia na skutek dr¿enia r¹k fotografuj¹cego, a jeszcze
bardziej ruchów obiektu fotografowania. Zwiêkszamy
czu³oœæ matrycy (b³ony) œwiat³oczu³ej – odwrotn¹ stro-
n¹ okazuje siê nasilenie szumu cyfrowego lub zwiêk-
szenie ziarna fotograficznego. We wszystkich przypad-
kach zwiêkszenie udzia³u œwiat³a zastanego odkszta³ci
kolorystykê obrazu poza sytuacj¹, kiedy œwiat³o zasta-
ne jest œwiat³em dziennym. Prosto mówi¹c, w technice
nie ma darmowych korzyœci.

Porada praktyczna. Fotografuj¹c z u¿yciem lam-
py b³yskowej w du¿ym wysokim pomieszczeniu, gdzie
œwiat³o b³yskowe nie mo¿e odbiæ siê od œcian i sufitu,
np. hali wystawowej, postaraj siê skomponowaæ kadr
tak, by na tylnym planie za obiektem fotografowania

Seria zdjęć zrobionych na zewnątrz w połowie września
o godz. 18.30, kiedy warunki oświetlenia były już wyraźnie
niewystarczające. Cała seria została wykonana w reżymie
półautomatycznym z preselekcją liczby przysłony, do któ-
rej automatyczny pomiar światła dopasowywał odpowiedni
czas otwarcia migawki i moc błysku. Przy tym zdjęciu
wybrałem F=5,6, wyłączyłem lampę błyskową i oto wynik
� modele i znajdujące się za nimi w kilku metrach tło zos-
tały naświetlone równomiernie, przepaleń na twarzy i dło-
niach modelki brak. Czas otwarcia migawki dobrany przez
automatykę (1/10 sek.) okazał jednak się na tyle długi, że
nie udało się uniknąć rozmycie na skutek poruszenia zdję-
cia, najwyraźniej widocznej na dłoni dziewczynki położo-
nej na łbie psa. Czułość aparatu w tym przypadku była
całkiem wysoka, ISO 400. Nie rozwiązało to problemu bra-
ku światła. Zwiększenie czułości aparatu do ISO 800 nie
wiele by dało, gdyż czas otwarcia migawki skróciłby się
tylko do 1/20 sekundy, co również nie jest wystarczające
do zrobienia dobrego zdjęcia, merdający ogon psa na
pewno wyszedłby poruszony.

Otwarcie przysłony do F=3,2 spowodowało, iż automat
dobrał czas otwarcia migawki 1/30 s (czułość aparatu na-
dal ISO 400, lampa błyskowa wyłączona). Taki czas otwar-
cia migawki znajduje się na pograniczu tolerancji dla bar-
dzo wprawionego fotografa przy fotografowaniu z wolnej
ręki względnie nieruchomych postaci. Dobrze to widać na
zdjęciu � dziewczynka wyszła ostro, pies jednak musiał
poruszyć się w momencie zwolnienia migawki i jest lekko
rozmyty.
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znalaz³o siê coœ mocno oœwietlone-
go, np. jaskrawo doœwietlane stois-
ko, albo bardzo jasnego, np. bia³a
œciana. Wówczas b³ysk lampy na-
œwietli dobrze przedni plan, nato-
miast mocniejsze œwiat³o zastane
albo jasna tonacja t³a w znacznej
mierze wyrówna doñ plan tylny. Uœ-
redniony pomiar œwiat³a bêdzie
wówczas mniej „stresowany” przez
ró¿nicê oœwietlenia poszczególnych
obszarów kadru, co zaowocuje ³a-
godniejszym, mniej kontrastowym
jego naœwietleniem. ●

Obniżenie czułości aparatu do ISO 200 spowodowało zwiększenie różnicy pomiędzy
naświetleniem przedniego planu a tła i nasiliło prześwietlenia na dłoniach i twarzy
dziewczynki. Za modelami pojawił się cień, którego nie było na poprzednim zdjęciu.
Przyczyna tkwi w zmniejszeniu ilości otrzymywanego przez matrycę światłoczułą światła
zastanego na
skutek zmniejsze-
nia czułości apa-
ratu. Automat
wówczas stara
się uzupełnić bra-
ki w oświetleniu,
zwiększając moc
błysku, co powo-
duje zwiększenie
udziału światła
błyskowego.

Zmniejszenie czułości aparatu do ISO 100 nasiliło ww.
efekty w sposób już dość drastyczny � prześwietlenia na
dłoniach i twarzy nasiliły się, cień zrobił się ostrzejszy,
rozbieżność naświetlenia przedniego planu a tła się zwię-
kszyła. 

Zdjęcie wykonane z użyciem dostawionej do aparatu op-
cjonalnej, dość mocnej lampy błyskowej, przy tej samej
czułości ISO 400, F=3,2. Automat uwzględnił wówczas
obecność światła błyskowego i wybrał znacznie krótszy
czas otwarcia migawki 1/80 s, co pozwoliło uniknąć po-
ruszenia zdjęcia. Wyraźnie widoczna różnica w naświet-
leniu pomiędzy oświetlonym światłem błyskowym i zas-
tanym modelami a znajdującym się dalej tłem. Przyczy-
na � tło znajdujące się od aparatu dwukrotnie dalej niż
modele otrzymało 4 razy mniej światła błyskowego, cho-
ciaż tę samą ilość światła zastanego. Skrócenie czasu
otwarcia migawki zmniejszyło udział w naświetleniu
światła zastanego i jego wpływ na zdjęcie, uzupełniając
automatycznie braki przez zwiększenie udziału światła
błyskowego. Gdybym ręcznie wybrał jeszcze krótszy
czas otwarcia migawki, np. 1/250 s, to tło za modelami
byłoby ledwo widoczne albo znikłoby w ogóle pozosta-
wiając �czarną pustkę�. Mimo iż automat zgasił błysk
w momencie, kiedy uznał, że uśrednione naświetlenie
klatki jest wystarczające, na wystawionych bezpośrednio
na błysk dłoniach dziewczynki zaznaczyły się już cechy
prześwietlenia. Przy skróceniu czasu otwarcia migawki
prześwietlenie dłoni i twarzy nasiliłoby się.
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