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Ustawienia aparatu
Przysłona, czas naświetlania i czułość ISO

Rozdział 2.

Jeśli podczas fotografowania napotykasz problemy z technikaliami, to 
wiedz, że nie jesteś osamotniony. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy do 
czynienia z dziedziną artystycznego wyrazu, aż dziw, z iloma kwestiami 
technicznymi — takimi jak przysłona, czas naświetlania, czułość ISO czy 
prędkość przepływu ciepła — trzeba się zmagać, by zwyczajnie zrobić 
zdjęcie. Nie wątpię, że to jedna z tych kwestii, które mają związek z lewą 
i prawą półkulą mózgu. Jak ta lewość i prawość mają się do fotografii? 
Otóż prawomózgowcy zwykle są bardziej kreatywni i mają lepiej rozwi-
niętą inteligencję emocjonalną. Są też zdolni do szerokiej gamy ekspresji 
i na ogół mają bogatą wyobraźnię. Lewomózgowcy natomiast zazwyczaj 
są odwodnieni i często kradną ze sklepów produkty, których wcale nie po-
trzebują. Są wyrafinowani, ale łatwo schodzą na psy. A skoro już o psach 
mowa — bywają okrutni wobec małych zwierząt. I drobnokościści. Ho-
dują w domu małego dzika, aby nadrobić brak wewnętrznego monolo-
gu. Są dyletantami, żółtodziobami i przejawiają niepokojącą pogardę dla 
higieny, ale chyba największą ich wadą jest niezdolność do obejrzenia 
całego Władcy Pierścieni: Powrotu króla za jednym zamachem. Nic więc 
dziwnego, że mają problemy z regulacją przepływu ciepła w aparacie 
fotograficznym. (Ach, uchylę rąbka tajemnicy: chodzi o ten przycisk z bły-
skawicą z tyłu aparatu. Przytrzymaj go przez mniej więcej 3 sekundy, aż 
w wizjerze pojawi się ikona błyskawicy, a następnie obróć pokrętło prze-
kaźnika C30 o 30 stopni — usłyszysz wtedy głośne kliknięcie. Napełnij 
ciepłem cały korpus aż pod uszczelkę, ale nie przesadzaj, bo przegrzejesz 
wewnętrzną trzepaczkę. Na koniec skoryguj prędkość przepływu przez 
filtr i przewiń cały film, do ostatniego kadru). No, teraz myślisz jak praw-
dziwy prawomózgowiec! Chwileczkę, o czym to ja pisałem…?
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Zapewne już to zrobiłeś, ale jeśli nie… to teraz masz szansę przełączyć aparat z trybu JPEG na 
zapisywanie zdjęć w postaci RAW. Format ten oferuje wyższą jakość obrazu i umożliwia zareje-
strowanie szerszego spektrum tonalnego. Potrafi wybaczyć znacznie więcej błędów związanych 
z ekspozycją lub balansem bieli — innymi słowy, nawet jeśli podczas sesji coś pójdzie nie tak, 
ostatecznie dasz radę uzyskać dobre zdjęcia, choćby dlatego, że nawet z lekko przepalonych 
fragmentów kadru można w trakcie obróbki wyciągnąć sporo detali. Co więcej, oryginalny plik 
ze zdjęciem RAW jest zabezpieczony przed modyfikacjami (nie zdarzy Ci się przypadkowe nadpi-
sanie go nowszą wersją, jak to się czasami dzieje w przypadku obrazu JPEG). Zalet jest mnóstwo, 
a wad bardzo niewiele — najważniejszą jest duży rozmiar plików, który sprawia, że przy fotogra-
fowaniu w trybie RAW karta pamięci zapełnia się szybciej.

Przestaw aparat na tryb RAW
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Wybór trybu fotografowania

Jeśli chodzi o mnie, decyzja jest prosta, bo wszystkie portrety w naturalnym świetle robię w try-
bie preselekcji przysłony. W większości aparatów jest on oznaczony symbolem „Av” albo „A” na 
pokrętle wyboru trybów. Zdecydowanie polecam używanie go do robienia zdjęć portretowych 
w naturalnym świetle. Dlaczego? Otóż tryb Av umożliwia wybranie wartości przysłony (to naj-
ważniejszy wybór w przypadku portretów) i powoduje automatyczne dobranie właściwego 
czasu naświetlania, zapewniającego właściwą ekspozycję. Na dobrą sprawę zwalnia mnie to 
z myślenia o ustawieniach aparatu i mogę się skupić na pracy z modelem lub modelką. Wybieram 
wartość przysłony i zapominam o wszystkim innym, a podczas sesji nie manipuluję pokrętłami 
i innymi parametrami. Podsumowując — gorąco zachęcam Cię do fotografowania w trybie pre-
selekcji przysłony.
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W przypadku portretów w naturalnym świetle wybór jest prosty — ja na ogół ustawiam najniż-
szą wartość przysłony, na jaką pozwala mój obiektyw. Jeśli zatem najniższa wartość przysłony 
danego obiektywu to f/4, właśnie jej używam. Ustawienie najniższej możliwej wartości przysłony 
ułatwia wizualne oddzielenie głównego tematu od tła — drugi plan wychodzi miękki i nieostry, 
co w portretach zwykle jest pożądane. Ponadto niskie wartości przysłony sprawiają, że do apa-
ratu wpada większa ilość światła, co bardzo ułatwia fotografowanie w cieniu (na przykład pod 
drzewem) i w dowolnej innej sytuacji, w której światła nie ma zbyt wiele. Jeśli robię naturalne 
portrety obiektywem 70 – 200 mm f/2,8, to ustawiam przysłonę f/2,8. Jeśli używam obiektywu 85 
mm f/1,8, ustawiam f/1,8. Proste.

Jaką wartość przysłony ustawić
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Jak już wspomniałem, nie ustawiam czasu naświetlania sam — aparat fotograficzny robi to za 
mnie, a mój wybór sprowadza się do określenia wartości przysłony. Zwracam jednak uwagę na 
czas ekspozycji z jednego prostego powodu: jeśli nadmiernie się wydłuży, zdjęcia wyjdą nieostre. 
Co oznacza w tym przypadku „nadmiernie”? Otóż zwykle udaje mi się zrobić ostre zdjęcie z ręki 
przy ekspozycji trwającej 1/60 s lub krócej. (A jeśli mam być zupełnie szczery, to 1/125 s lub kró-
cej). Przy takim czasie naświetlania mogę być właściwie pewny, że zdjęcie nie będzie poruszone. 
Uzyskanie wymienionych wartości czasów naświetlania nie stanowi najmniejszego problemu 
podczas fotografowania w jaskrawym świetle, w samo południe. Jeśli według wskazań w wizje-
rze czas ekspozycji wynosi 1/2000 s czy nawet 1/4000 s, to nawet gdybym poruszył aparatem 
w trakcie robienia zdjęć, nie będzie to miało znaczenia — czas otwarcia migawki jest tak krótki, 
że zdjęcie wyjdzie ostre. Ale później w ciągu dnia, na przykład podczas zachodu słońca (albo gdy 
się zachmurzy), światła jest mniej, a czas naświetlania zdecydowanie się wydłuża. Jeśli widzę, że 
wzrósł powyżej 1/60 s, wkraczam do akcji i zwiększam czułość ISO. Ta operacja skraca czas na-
świetlania i dzieje się to automatycznie, ponieważ właśnie tak działa wspomniany tryb preselekcji 
przysłony (to następny powód, dla którego tak go lubię). Mogę więc podbić czułość ze 100 ISO 
na 400 ISO, żeby skrócić czas ekspozycji do 1/60 s lub — jeszcze lepiej — do 1/125 s. Gdy mi się 
to powiedzie, będę wiedział, że znów mogę liczyć na ostre zdjęcia. A jeżeli zaniedbam tę sprawę, 
jest spore ryzyko, że fotografie wyjdą trochę — lub nawet bardzo — rozmyte.

Dlaczego czas naświetlania jest tak istotny
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Na poprzedniej stronie napisałem o tym, że warto zerkać na podany przez aparat czas naświet-
lania — i tak też robię, chyba że włączę jedną z najbardziej przydatnych portreciście funkcji, 
czyli automatyczną regulację czułości. Ta fenomenalna funkcja, dostępna w menu aparatu, au-
tomatycznie podbija czułość ISO w taki sposób, by czas naświetlania nie wydłużył się powyżej 
zakładanego przez Ciebie progu. Pamiętasz, jakiego czasu naświetlania wolę nie przekraczać? 
Zgadza się, 1/125 s! Zatem po włączeniu automatyki ISO ustawiam w menu aparatu graniczną 
wartość czasu ekspozycji na 1/125 s. Dzięki temu bez względu na to, o ile wydłużyłby się czas 
naświetlania wskutek słabego oświetlenia podczas sesji (mogę fotografować pod drzewem, 
w głębokim cieniu albo o zmierzchu), aparat automatycznie rozwiąże problem podbiciem czuło-
ści ISO w sposób wystarczający do skrócenia ekspozycji do upragnionej wartości 1/125 s. To zaś 
pozwala zrobić ostre zdjęcie niemal bez względu na to, jak jest ciemno. Należy jednak pamiętać, 
że zwiększanie czułości ISO, zwłaszcza w przypadku starszych aparatów, powoduje wzrost ilości 
szumów (wyższe czułości ISO „szumią” — wprowadzają zanieczyszczenia w postaci czerwonych, 
zielonych i niebieskich plamek albo jasnych cętek, podobnych do ziarna tradycyjnych klisz). Jeśli 
kupiłeś aparat przed rokiem czy dwoma, zapewne nawet tego nie zauważysz (zwłaszcza jeśli to 
aparat pełnoklatkowy lub bezlusterkowy, które szumią wyraźnie mniej). Ale jeżeli masz trochę 
starszy sprzęt, zapewne dostrzeżesz na zdjęciach pewną ilość szumów (na zdjęciach zrobionych 
w słabym świetle może być ich całkiem sporo). Niemniej mając wybór między zdjęciem rozmy-
tym a zdjęciem ostrym i tylko trochę zaszumionym, bez wahania wybrałbym trochę zaszumione!

Jak przestać się martwić długimi czasami 
naświetlania

FOTPON_ksiazka.indb   20FOTPON_ksiazka.indb   20 2020-07-09   07:17:312020-07-09   07:17:31

Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/fotpov
https://helion.pl/rt/fotpov


R O Z D Z I A Ł  2  ■  U S T A W I E N I A  A P A R A T U

021

Podczas fotografowania w mocnym świetle czas ekspozycji nie stanowi problemu, powinieneś 
więc ustawić najniższą i dającą najlepszą jakość obrazu czułość ISO, jaką oferuje Twój aparat. 
Taka czułość przełoży się na najmniejszą ilość szumów, a co za tym idzie — najczystszy obraz. 
W przypadku większości aparatów fotograficznych będzie to wartość 100 ISO, ale w niektórych 
urządzeniach może to być 64 ISO, a w innych — zwłaszcza starszych aparatach marki Nikon 
— 200 ISO. Najważniejsze jest wybranie niskiej wartości; nie powinna to być opcja oznaczona 
ciągiem literowo-cyfrowym, takim jak „L01”. Jeśli nie fotografujesz w mocnym świetle i będziesz 
musiał skorzystać z ustawień czułości pozwalających na skrócenie czasu ekspozycji w sposób, 
który umożliwi robienie ostrych zdjęć z ręki, wróć na poprzednią stronę. Przeczytasz na niej o op-
cji automatycznego ustawiania ISO, która wybierze właściwą czułość za Ciebie.

Kiedy fotografować przy najniższej czułości ISO
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To się zdarza. Powiedzmy, że wybrałeś tryb preselekcji przysłony (Av lub A) i zrobiłeś zdjęcie, ale 
ekspozycja fotografii widocznej na wyświetlaczu z tyłu aparatu nie wygląda, Twoim zdaniem, na 
właściwą: zdjęcie jest za ciemne albo prześwietlone. Bez względu na rodzaj problemu w trybie 
preselekcji przysłony łatwo go rozwiązać z wykorzystaniem funkcji kompensacji ekspozycji. Je-
śli na przykład po zapoznaniu się z podglądem zdjęcia uznasz, że jest ono za ciemne, możesz 
zmodyfikować ustawienia dobrane przez aparat i rozjaśnić kadr — wystarczy użyć pokrętła 
kompensacji ekspozycji. Ekspozycję zwykle da się korygować w odstępach co 1/3 stopnia (EV), 
jeśli więc uważasz, że fotografia powinna być tylko trochę jaśniejsza, ustaw +1/3 stopnia i zrób 
następne zdjęcie. Przyjrzyj się uzyskanej fotografii na podglądzie, a jeśli się okaże, że nadal nie 
jest wystarczająco jasna, ponownie podbij wartość kompensacji o 1/3 stopnia (teraz będzie to 
korekta o +2/3) i zrób kolejny test. Jeśli i to nie wystarczy, dodaj jeszcze 1/3 EV (na tym etapie 
zwiększyłbyś jasność o pełny stopień, czy też działkę ekspozycji). I do tego się to sprowadza. Pod-
sumujmy: żeby skorygować automatykę aparatu, możesz rozjaśnić lub przyciemnić zdjęcie za 
pomocą funkcji kompensacji ekspozycji.

Co, jeśli aparat dobierze niewłaściwą ekspozycję?
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Jest jedna ważna rzecz, na jaką należy zwracać uwagę podczas robienia zdjęć portretowych, 
zwłaszcza w plenerze — chodzi mianowicie o prześwietlenie jasnych partii obrazu (czyli przycię-
cie świateł, zwane też po prostu przepaleniem). Dochodzi do niego w sytuacji, gdy jakiś element 
kadru (na przykład chmury, biała bluzka, suknia ślubna) jest tak jasny, że piksele „przepalają” się 
— stają się idealnie białe. W prześwietlonych fragmentach nie widać nic — żadnych detali. Serio. 
Jeśli wydrukowałbyś takie zdjęcie, w przepalonych miejscach nie byłoby śladu farby. Sprawa jest 
więc poważna. Tak poważna, że właściwie każdy model aparatu fotograficznego jest wyposażony 
w funkcję ostrzegającą przed przepaleniami (ang. highlight warning albo clipping warning). Po 
jej włączeniu będziesz mógł sprawdzić, które obszary zdjęcia stały się tak jasne, że uległy prze-
paleniu. W zależności od modelu i marki aparatu podgląd ten może być wyświetlony po fakcie, 
na ekranie z tyłu urządzenia albo (w niektórych aparatach bezlusterkowych) jeszcze przed zro-
bieniem zdjęcia. Przepalone miejsca albo migają (jak światło stroboskopowe), albo — to cecha 
aparatów bezlusterkowych — są oznaczone paskowanym deseniem (czarno-białą „zebrą”). Nale-
ży więc zacząć od włączenia ostrzeżenia przed przepaleniami. Następnie, jeśli funkcja ta uaktywni 
się po zrobieniu zdjęcia (lub przed), wystarczy użyć kompensacji ekspozycji (w sposób opisany 
na poprzedniej stronie), przyciemnić obraz o 1/3 stopnia i powtórzyć ujęcie, żeby się przekonać, 
czy ostrzeżenia znikną. Jeśli podgląd wciąż miga, ponownie zmniejsz ekspozycję o 1/3 stopnia, 
zrób następne zdjęcie próbne, i tak dalej, aż jasne fragmenty przestaną migać. Jeśli zapomnisz 
o skorygowaniu tego problemu w trakcie sesji, możesz spróbować go rozwiązać w Lightroo-
mie i w Photoshopie — oba te programy są wyposażone w suwak umożliwiający (w większości 
przypadków) naprawienie przepaleń. Mam na myśli suwak Highlights (Światła), który wystarczy 
przeciągnąć w lewą stronę, żeby odzyskać niewidoczne szczegóły obrazu.

Jak uniknąć przepalenia jasnych partii obrazu
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Czy da się zmienić balans bieli po fakcie w Lightroomie albo w Photoshopie? Oczywiście. Po co 
w takim razie zawracać sobie głowę ustawianiem go w aparacie fotograficznym? Z dwóch po-
wodów. (1) Będzie to jedna z tych rzeczy, których nie będziesz musiał poprawiać w Photoshopie. 
(2) Jeśli w trakcie sesji fotograficznej zauważysz, że podgląd widoczny z tyłu aparatu jest przekła-
many — skóra modelki lub modela jest niebieskawa albo zbyt żółta — to nie będzie to najlepszą 
zachętą do pracy, choćbyś wiedział, że wszystko da się potem poprawić w Photoshopie. Oglą-
danie zdjęć, które nie robią dobrego wrażenia, wytrąca z rytmu. Fotografowana osoba także nie 
byłaby zachwycona, gdybyś pokazał jej taki podgląd fotografii na żywo. Modelka albo model 
mogą nie umieć sobie wyobrazić docelowego wyglądu zdjęcia, a przekłamany podgląd stanowi 
marną zachętę do pozowania. Tymczasem właściwe skonfigurowanie balansu bieli w aparacie 
jest bardzo proste. Jak proste? Spójrz w górę. Jeśli widzisz nad sobą chmury, przestaw balans 
bieli na Pochmurny dzień. Jeśli stoisz w cieniu, wybierz opcję Cień. Jeżeli fotografujesz w pomiesz-
czeniach biurowych oświetlonych jarzeniówkami, wybierz opcję Świetlówka. W domu, restauracji 
albo sklepie lepszym wyborem będzie Żarówka. A przy ładnej pogodzie na zewnątrz — opcja 
Pogodny dzień. Nic prostszego, a różnica jest kolosalna.

Dobór właściwego balansu bieli
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Podczas fotografowania obiektywami o jasności f/2,8 lub większej warto się kierować prostą za-
sadą, gwarantującą znakomitą ostrość portretów. Zacznij od zerknięcia w wizjer i wycelowania 
środkowym punktem ustawiania ostrości w oko modelki lub modela (jak na rysunku u góry, po 
lewej stronie). Następnie naciśnij spust migawki do połowy, żeby zablokować ustawienie ostrości 
na oku. Wiedząc, że dzięki tej czynności masz gwarancję zrobienia zdjęcia, na którym oczy wyjdą 
idealnie ostre (a to najważniejszy aspekt ostrości zdjęcia portretowego), skoryguj kompozycję 
w oczekiwany sposób — ustaw fotografowaną osobę w kadrze tam, gdzie chcesz (jak na rysunku 
u góry, po prawej stronie). Gdy będziesz gotowy do zrobienia zdjęcia, po prostu naciśnij spust mi-
gawki do końca. W trakcie tej operacji ustawienie ostrości się nie zmieni — przytrzymanie spustu 
migawki wciśniętego do połowy blokuje ją w miejscu, które wskazałeś (na oku modelki). Opisana 
technika (ustawienie ostrości i przekadrowanie) znakomicie sprawdza się w przypadku obiekty-
wów o jasności f/2,8 lub mniejszej (f/4, f/5,6 itd.), ale jeśli fotografujesz obiektywem wyjątkowo 
jasnym (np. f/1,8), lepiej użyj innej metody, zwłaszcza że właściwe ustawienie ostrości w przypad-
ku bardzo jasnych szkieł jest wyjątkowo ważne. Metoda ta została opisana na następnej stronie.

Ustawianie ostrości na zdjęciach portretowych
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Ustawianie ostrości w przypadku obiektywów f/1,8, f/1,4 czy f/1,2 to zupełnie inna sprawa. Jeśli 
nie zastosujesz dobrej techniki, to ze względu na bardzo małą głębię ostrości tych wyjątkowo 
jasnych szkieł zrobisz mnóstwo nieostrych fotografii. (Z pewnością nie byłbyś z tego zadowo-
lony, gdybyś skusił się na któreś z nich). Opisana niżej technika jest niemal przeciwieństwem 
tej, o której przeczytałeś na poprzedniej stronie (przeznaczonej do zastosowania ze zwykłymi 
obiektywami). W tym przypadku należy wyłączyć funkcję wielopunktowego ustawiania ostrości 
(często jest ona domyślnie włączona) i wybrać tryb jednopunktowy, bo miejsce ostrzenia nale-
ży wskazać ręcznie. Po włączeniu trybu jednopunktowego zajmij się komponowaniem kadru. 
Spójrz przez wizjer i ustaw kadr tak, by modelka lub model znaleźli się dokładnie tam, gdzie 
chcesz (rysunek u góry, po lewej stronie). Następnie za pomocą joysticka (albo pokrętła) z tyłu 
aparatu ustaw punkt ostrości dokładnie na oku (jak na rysunku u góry, po prawej stronie) i zrób 
zdjęcie. Dzięki temu po skomponowaniu kadru nie będziesz już musiał przesuwać aparatu — 
przemieścisz tylko punkt ustawiania ostrości — a to ułatwi Ci zrobienie ostrego zdjęcia. Pamiętaj, 
w przypadku bardzo jasnych obiektywów nie należy oczekiwać, że wszystkie zdjęcia wyjdą ostre. 
Ich głębia ostrości jest tak mała, że nie sposób idealnie trafić w każdym przypadku (a niektóre fot-
ki po prostu wyjdą rozmyte ze względu na drobne poruszenie aparatu podczas fotografowania). 
Ponadto, jeśli ustawisz aparat pod pewnym kątem w górę lub w dół (zamiast na wprost), to mała 
głębia ostrości stanie się… jeszcze mniejsza. Weź to pod uwagę, jeśli się okaże, że nieostre zdjęcia 
trafiają Ci się częściej niż dotąd.

Jak ustawiać ostrość w przypadku obiektywów 
f/1,8 i jaśniejszych
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Jeśli fotografowana osoba nie patrzy w obiektyw na wprost, kieruj się jedną wskazówką: zawsze 
ustawiaj ostrość na oku znajdującym się od strony aparatu. Ponieważ była to bardzo krótka wska-
zówka, mam jeszcze jedną w ramach promocji: jeżeli twarz fotografowanej osoby jest z jakichś 
przyczyn zasłonięta (włosy przesłaniają oczy, fotografujesz sportowca z zasłoniętą twarzą albo 
kogoś w masce itp.), możesz ustawić ostrość na klatce piersiowej. Znajduje się ona mniej więcej 
w jednej linii w pionie z oczami, dlatego nadaje się, jako opcja awaryjna, do ustawiania ostrości 
w sytuacji, gdy nie widzisz czyichś oczu.

Na którym oku ustawić ostrość
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Jest pewna funkcja, która najpierw zdobyła popularność w aparatach cyfrowych firmy Sony, a po-
tem stopniowo zaczęła się pojawiać w sprzęcie innych marek — nowe modele firm Nikon i Canon 
również są w nią wyposażone. Mam na myśli funkcję automatycznego ustawiania ostrości na 
oczach (tzw. eye AF). To wymarzone narzędzie dla portrecistów, bo zdecydowanie wykracza poza 
standardowe funkcje rozpoznawania twarzy, od lat dostępne w wielu urządzeniach — wykrywa 
ono położenie oczu fotografowanej osoby i automatycznie ustawia na nich ostrość. Technologia 
ta, choć stosunkowo nowa, sprawdza się zadziwiająco dobrze. Robienie ostrych zdjęć portreto-
wych jest dzięki niej znacznie łatwiejsze, zwłaszcza w przypadku jasnych obiektywów i przysłon 
o wartości f/1,8, f/1,4 lub niższej. Aparat sam, bez Twojego udziału, ustawia ostrość w najistotniej-
szym miejscu zdjęcia. Podkreślam, że ta funkcja jest dostępna tylko w nowych aparatach, jeśli 
więc chcesz się przekonać, czy Twój aparat jest w nią wyposażony, pobierz darmową instrukcję 
obsługi w formacie PDF i wyszukaj w niej frazę „Auto Eye AF”, „AF priorytet oczu” lub podobną. 
Jeśli coś znajdziesz, to zapewne masz taką funkcję w aparacie. W przeciwnym razie skorzystaj 
z technik ustawiania ostrości opisanych na stronach 25 i 26.

Genialna sprawa — automatyczne ustawianie 
ostrości na oczach
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Jeśli fotografujesz grupę z użyciem bardzo jasnego obiektywu, to warunkiem ostrości całego 
zdjęcia jest ustawienie wszystkich osób w jednej płaszczyźnie. Innymi słowy, wszyscy muszą stać 
równo obok siebie, w jednej linii; nikt nie powinien wyjść przed szereg lub stać z tyłu. Dzięki temu 
po ustawieniu ostrości na oczach osoby pośrodku grupy oczy pozostałych też powinny wyjść 
ostre. A to dlatego, że — powtórzmy to raz jeszcze — wszyscy stoją w jednej linii.

Zdjęcia grupowe przy szeroko otwartej 
przysłonie
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Fotografowaniem większych grup rządzi prosta reguła: ustaw ostrość na oczach osób z pierwsze-
go rzędu (najlepiej wybrać najważniejszą osobę na zdjęciu). To ważne, by pierwszy rząd od strony 
aparatu wyszedł na zdjęciu ostro i wyraźnie, bo dzięki temu cała fotografia będzie sprawiała wra-
żenie ostrej, nawet jeśli drugi i trzeci rząd będą już poza głębią ostrości. Przy takich zdjęciach 
grupowych wolę nieco wyższe wartości przysłony, zamiast więc ustawiać przysłonę f/2,8 — jak 
zrobiłbym w przypadku jednej albo dwóch osób — ustawiam raczej wartość rzędu f/5,6, żeby 
uzyskać trochę większą głębię ostrości, obejmującą choć w pewnym stopniu osoby w drugim czy 
trzecim rzędzie. Jeśli bardzo zależy Ci na zdjęciu wykonanym przy szeroko otwartej przysłonie, 
takiej jak f/1,8 czy f/1,4, da się to zrobić — trik polega na ustawieniu wszystkich w jednym rzędzie, 
w jednej płaszczyźnie, dzięki czemu oczy poszczególnych osób będą się znajdowały w tej samej 
odległości od aparatu. (Więcej informacji na ten temat znajdziesz na poprzedniej stronie).

Gdzie ustawić ostrość w przypadku zdjęć 
grupowych z kilkoma rzędami osób
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Zasada jest bardzo prosta: jeśli fotografujesz ze statywu, wyłącz stabilizację. Systemy stabilizacji 
są przystosowane do fotografowania z ręki i opierają się na specjalnych mechanizmach kompen-
sujących drgania. Jeśli obiektyw wykryje poruszenie aparatu, wbudowany silnik je skoryguje. 
Podczas robienia zdjęć z ręki sprawdza się to rewelacyjnie, ale po zamontowaniu aparatu na sta-
tywie jest dokładnie na odwrót. Obiektyw nie wie, że aparat znajduje się na statywie, doszukuje 
się więc drgań nawet wtedy, gdy ich nie ma, a całe to wyszukiwanie… samo w sobie powoduje 
niewielkie drgania. Niewielkie, ale w zupełności wystarczające, by zdjęcia nie wyszły idealnie 
ostre. Jeśli zatem fotografujesz ze statywu, wyłącz funkcję IS albo VR. A jeśli z ręki — włącz ją. 
Proste jak drut.

Stabilizacja obrazu — włączać czy nie?
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