




JASNA STRONA NOCY 





Steve Harper 
„Self, 
 Sutro Bath Ruins” 
1979 



Fujichrome 64T  ok.45min  plus  flash na pierwszy 
plan 

Jerzy Hejber 

Workshop with 
Steve Harper at 
Sutro Bath Ruins 
1985 



Jerzy Hejber 

Workshop with 
Steve Harper at 
Sutro Bath Ruins 
1985 



Fujichrome 64T  ok.15s



Fujichrome 64T  ok.15s





MOJA FILOZOFIA FOTOGRAFII NOCNEJ 

  „ Niezmienny kadr jest wypełniany w miarę upływu czasu – liczba 
naświetleń  jest kwestią wtórną .”



PREWIZUALIZACJA 
fotografowanie w wyobraźni  plus 
znajomość możliwości postprodukcji cyfrowej



ZAKRES DYNAMICZNY A ZAKRES TONALNY 





CZUŁOŚĆ NOMINALNA =  

- NAJWYŻSZY ZAKRES DYNAMICZNY 
- NAJWYŻSZY ZAKRES TONALNY 



NAŚWIETLENIE 
 światła czy cienie 
 

 Korekcja świateł jest bardziej limitowana niż cieni, a więc światła ? 
 Korekcja cieni wzmaga występujące tam szumy, !"#$%&"&$'($'")"
 



LOW LIGHT = LOW KEY ? 
 - niedoświetlenie ? 
 



Zasada prawego histogramu + kontrola świateł



f8 6,5s ISO 1000

f8 58s ISO 1000
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DIGIROID 



DIGIROID 
Dla aparatów o czułości nominalnej ISO 100:  ( np. Canon ) 

- przestawiamy czułość na ISO 6400 
- wykonujemy serię naświetleń (bracketing) 
- sprawdzamy histogramy i wybieramy właściwy ( prawy) 
- wprowadzamy czułość nominalną (ISO100) 
- naświetlamy na tyle minut na ile sekund naświetlaliśmy Digiroid 

Przykład: 
Digiroid 20 sekund czyli naświetlenie = 20 minut 



DIGIROID 
Dla aparatów o czułości nominalnej ISO 200:   ( np. Nikon, Fuji ) 

- przestawiamy czułość na ISO 6400 
- wykonujemy serię naświetleń (bracketing) 
- sprawdzamy histogramy i wybieramy właściwy ( prawy) 
- wprowadzamy właściwą czułość nominalną ( ISO 200 ) 
- naświetlamy na tyle minut na ile sekund naświetlaliśmy Digiroid podzielone przez 2 

Przykład: 
Digiroid 20 sekund czyli naświetlenie 20 minut podzielone na 2 = 10 minut 

Uwaga ! 
Aby uzyskać dłuższe czasy warto włączyć filtr ND (minus 1 stopień). W tym przypadku 
używając czułości nominalnej ISO 200 czas naświetlania w minutach będzie taki jak w 
Digiroidzie ISO 6400 w sekundach.



DIGIROID 
Uwaga !!! 
Ustawienie przysłony roboczej ( zalecane f8 – f11 ) powinno być stałe. 
Bracketingu dokonujemy zmieniając czas. 



Fotografia ISO 200 
f11 / 3 minuty 

Digiroid ISO 6400 
f11 / 6 sekund 

Oba histogramy prezentują pełną 
tonalność. 

Różnice wynikają z obecności szumów na 
Digiroidzie (ISO 6400). 



Fotografia ISO 200 
f11 / 3 minuty 

Digiroid  ISO 6400 
f11 / 6 sekund 

100% 100%

Z powodu szumu Digiroid wydaje się 
jaśniejszy. 



300% 300%

Fotografia ISO 200 
f11 / 3 minuty 

Digiroid  ISO 6400 
f11 / 6 sekund 

Szum (zwłaszcza kolorowy) jest relatywnie 
nieduży. Wynika to z niskiej temperatury 
matrycy. 
W czasie fotografowania temperatura 
zewnętrzna wynosiła poniżej 0 stopni 
Celsjusza.



KOREKTA ŚWIATEŁ – LIGHTROOM 
highlights + exposure 

KOREKTA CIENI – LIGHTROOM 
shadows + exposure 



PRZYKŁAD 

Korekcja świateł i cieni 
LIGHTROOM 



Przechodząc do zakładki 
DEVELOP klikamy w pędzel

zmieni się wygląd



W zależności od tego co (światła, cienie) korygujemy i w jakim stopniu odpowiednio 
ustawiamy suwaki

oraz wybieramy ustawienia pędzla



Dokonujemy pędzlem korekty na 
interesującym nas obszarze

Dokonujemy pędzlem korekty na 
interesującym nas obszarze



 korekcja świateł – LIGHTROOM / PHOTOSHOP 

highlights + exposure 

Dokonujemy pędzlem korekty na 
interesującym nas obszarze



przed



po



Oczywiście korekt możemy dokonywać także 
na całym obrazie bez używania pędzla. 

A oto ekstremalny przykład „korekcji” świateł







„korekta”



oryginał



Niezmienny kadr jest wypełniany w miarę upływu czasu 

– liczba naświetleń  jest kwestią wtórną .



FILE STACKING 

(układanie z plików stosu warstw) 



f16 / 27s 



f16 / 8,5s 

plus latarka



f16 / 14s 



Tworzymy plik wielowarstwowy   



LIGHTROOM



PHOTOSHOP















Czas wykonania fotografii: 5m 16s (01:03:45 - *+,*-,*+."
Ilość naświetleń: 3 
Łączny czas naświetleń: 49,5s 



balans bieli

f16/20sf16/20s



+
f16/20s

09.01.2013 02:02:59

f16/17s

09.01.2013 17:18:58



Czas wykonania fotografii: 15h 16m 16s (02:02:59 - 17,+-,+/."
Ilość naświetleń: 2 
Łączny czas naświetleń: 37s 



+ +

f4*/1,4s 

czyli f16/22,4s

f16/10s f16/10s

*Pierwsze naświetlenie zostało wykonane przy f4 co spowodowało nieostrość ramy okiennej. W finalnym obrazie ostrość ramy pochodzi  
naświetlenia drugiego (f16). 
Tym niemniej na ogół powinno się stosować stałą przysłonę – z wyłączeniem twórczej fotografii eksperymentalnej.  





Czas wykonania fotografii: 2m 57s (00:19:25 -00,00,00."
Ilość naświetleń: 3 
Łączny czas naświetleń: 21,4s 



+





STACKING + MIESZANIE ISO 





Czas wykonania fotografii: 4,1s  
Ilość naświetleń: 2 
- f16 1/17s  ISO 1000 /AE 
- f16 3,1s  ISO 200 + ND  /AE 
Łączny czas naświetleń: 3,3s 

















IMAGE BLENDING 





           

+

+



           



Tworzymy plik wielowarstwowy   

IMAGE BLENDING 

Zaznaczamy warstwy



IMAGE BLENDING 



IMAGE BLENDING 



IMAGE BLENDING 

+ dodatkowa obróbka w PS 6 
=   





HDR 
High Dynamic Range 



Pierwszy raz technika HDR została użyta w roku 1857 przez Gustawa Le Gray, próbującego 
oddać na jednej fotografii zarówno morze, jak i niebo, choć przekraczało to możliwości 
techniczne ówczesnych aparatów i filmów. Le Gray rozwiązał problem, wykonując dwie 
oddzielne fotografie z różnym czasem naświetlania, a następnie wykorzystał różne fragmenty 
negatywów do otrzymania pozytywu.





HDR dzisiaj, to po prostu połączenie na jednym obrazie wielu ekspozycji (zarówno na światła 
jak i cienie), aby pokonać ograniczenia zakresu dynamicznego matrycy (filmu) i zbliżyć się do 
zakresu dynamicznego oka. Możemy to robić na setki setki autorskich sposobów poprzez 
mieszanie warstw albo zdać się na programy ( PS, Lightroom i inne oraz plug-ins).  
Obecnie większość profesjonalnych aparatów to aparaty HDR.

- ile naświetleń ? 
- auto bracketing 
- HDR w aparacie 

Co to jest technika pseudo HDR ?



ELIMINACJA WYSOKICH ŚWIATEŁ W KADRZE



to nie jest HDR – to jest nieudolnie edytowana fotografia



HDR i Lightroom  (Photoshop)



Seria ekspozycji f8 
od 125s do 3s



balans bieli 
- temperatura











to nie jest HDR – to jest nieudolnie edytowana fotografia to  jest HDR – automat Lightroom + Photoshop



HDR z dwóch



HDR z dwóch



HDR trzech



HDR z trzech



HDR z ośmiu



HDR z ośmiu + popr



HDR Photoshop
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Kiedy właściwie jest noc ? 



D-70  ISO 200   f8 1/125s   godz.23:57



TWILIGHT 
to czas między dniem a nocą w którym słońce znajduje się pomiędzy horyzontem a 18 stopni poniżej. 

W języku polskim słowo to nie występuje, jest tłumaczone jako „zmierzch” ale przecież odnosi się w tym samym stopniu do świtu. 

Dzień – do momentu kiedy połowa tarczy słonecznej znajdzie się poniżej linii horyzontu ( zachód słońca). 

Zmierzch cywilny (civil twilight) - od zachodu słońca do 6 stopni poniżej.  
Zmierzch nawigacyjny (nautical twilight) – słońce 6-12 stopni ponizej linii horyzontu. 
Zmierzch astronomiczny (astronomical twilight) – słońce 12-18 stopni ponizej linii horyzontu. 

Noc astronomiczna (astronomical night) – słońce 18 stopni i więcej poniżej linii horyzontu. 

Świt astronomiczny (astronomical twilight) – słońce 18-12 stopni ponizej linii horyzontu. 
Świt nawigacyjny (nautical twilight) – słońce 12-6 stopni ponizej linii horyzontu. 
Świt cywilny (civil twilight) – od 6 stopni poniżej linii horyzontu do wschodu słońca. 
  
Dzień – od momentu kiedy połowa tarczy słonecznej znajdzie się powyżej linii horyzontu ( wschód słońca). 



GOLDEN HOUR PHOTOGRAPHY 
fotografia tuż przed zachodem słońca i tuż po wschodzie słońca (czyli w ciągu dnia). 



BLUE HOUR (TWILIGHT) PHOTOGRAPHY 
- fotografia pomiędzy zachodem słońca a zmierzchem astronomicznym 
- fotografia pomiędzy zmierzchem astronomicznym a wschodem słońca 



D-70  ISO 200  

f11 2½s



D70  ISO200 
f8  1/125s 
                                       
26-05-2004   
godz.19.35



D70  ISO200 
f32  20s 

26-05-2004  
godz.21.28



G5  ISO50  
f4  2,5s 

25-05-2004  
godz.20.30
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http://slonce.alternatywne.info/kalendarz/05_2020.html
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PODSUMOWANIE 
USTAWIENIA APARATU 
Zawsze RAW nie tylko ze względu na balans bieli itp. ( 256 a 4096 ) 
Czułość nominalna 
Balans bieli 
Tryb manualny lub B 
NR włączony ? / wyłączony ?  
Widoczny histogram i ostrzeżenie o prześwietleniu.(Zasada prawego histogramu). 
Zmniejszona jasność ekranu. 

Statyw !!! 
Wężyk !  



SYLWESTER NA MOLO
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