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Filtry  fotograficzne  to  znane  i  cenione  narzędzie  pracy  przez  osoby  bardziej  zagłębione  w  tematykę
fotografii,  oraz  równocześnie  wciąż  nie  doceniane  i  stosunku  rzadko  używane  przez  szerokie  grono
użytkowników  dopiero  rozpoczynających  swoją  przygodę  z  fotografią.  Często  doznają  oni  potem
rozczarowania przeglądając swoje zdjęcia z plenerowych wypadów, zachodząc w głowę jak to możliwe że
wykorzystując poprawne parametry ekspozycji nie udało im się uzyskać efektów takich jakie oglądają na
zdjęciach dostępnych w sieci internetowej... 

Przykładowe zdjęcia  z  wykorzystaniem filtrów szarych neutralnych (ND),  od lewej:  „rzeki  światła”  możliwe do zarejestrowania  dzięki  wydłużeniu czasu
naświetlnia, tu z użyciem aparatu FUJIFILM X-M1+ob.16-50mm+filtr  neutralny szary HOYA Pro ND8 czas naświetlania 60sek. f=7,1 ISO=100 / Filtry szare
umożliwiają nawet w jasny dzień uzyskanie efektu pięknie rozmytych, miękkich chmur na niebie - FUJIFILM X-M1+ob.16-50mm+filtr neutralny szary HOYA Pro
ND8 czas naświetlania 85sek. F=20 ISO=100

Oczywiście same filtry nie są remedium na wszelkie problemy w fotografii, bynajmniej, wiedza warsztatowa
jest tu niezbędnym elementem, jednak gro efektów, co ważne nie możliwych najczęściej do uzyskania potem,
na etapie obróbki cyfrowej, jest zasługą właśnie filtrów. Jest to już drugi artykuł poświęcony tej tematyce, w
pierwszym  omówiliśmy  wszystkie  najważniejsze  typy  filtrów,  ich  podział,  oraz  przeznaczenie  (artykuł
„Filtry Fotograficzne - rejestrować świat piękniej...” znajdziecie <<tutaj>>), toteż w tym skupimy się przede
wszystkim  na  jednym  ich  przedstawicielu  –  filtrach  neutralnych  szarych.  Obok  filtra  polaryzacyjnego,
właśnie tych bowiem nie powinno zabraknąć w naszej torbie fotograficznej, gdyż właśnie one mają ogromny
wpływ na wygląd zdjęcia,  oferując bardzo szeroki  wachlarz możliwych do uzyskania efektów. W gwoli
ścisłości  pragnę  dodać  że  artykuł  ten  kierowany  jest  nie  tylko  do  użytkowników  lustrzanek,  czy
bezlusterkowców, lecz również do użytkowników wszelkich aparatów kompaktowych, których obiektywy
umożliwiają  zamontowanie  filtra,  tudzież  wyposażonego  w  gwint,  lub  umożliwiający  zastosowanie
dołączanej tulei z gwintem dla filtrów. 
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Kolejne zdjęcie ukazujące możliwości kreatywnego wykorzystania filtrów szarych do fotografii nieba, od lewej: FUJIFILM X-M1+ob.16-50mm+filtr neutralny
szary HOYA Pro ND8 czas naświetlania 45sek. F=3,5 ISO=200 zdjęcie HDR z trzech klatek z gradacją czasu otwarcia migawki co 15sekund / FUJIFILM X-
M1+ob.16-50mm+filtr neutralny szary HOYA Pro ND8 czas naświetlania 20sek. f=5,6 ISO=200 

Zaczynamy – filtry szare czym są...
Filtry neutralne szare, określane skrótem ND (od słów w języku angielskim „neutral destiny”) mają za zadnie
zmniejszenie  ilości  docierającego  do  matrycy  aparatu  światła.  W  zależności  od  gęstości  (światło-
przepuszczalności) danego filtra, umożliwia nam to sztuczne wydłużenie czasu otwarcia migawki od kilku do
kilkuset razy, przy czym co szalenie istotne, filtry takie nie wpływają negatywnie na balans bieli, nasycenie
kolorów, oraz ostrość obrazu. 

Uściślając nieco, zasady powyższe dotyczą przede wszystkim filtrów dobrej jakości, renomowanych marek,
których produkty cechują się wysoką jakością wykonania, oraz wykorzystanych materiałów. Sprawa wygląda
znacznie gorzej w przypadku powszechnie dostępnych tanich filtrów niszowych marek. Nader często są one
niskiej jakości, ich powłoki nierównomierne, a co gorsza fatalnie wpływają na rejestrowane barwy, może
dojść do tak zwanego „zafarbu”, oraz ostrość obrazu, o czym będzie więcej dalej. 

Filtry  ND  dobierane  pod  kątem  gęstości,  w  zależności  od  typu  i  natężenia  światła,  pozwalają  na
rejestrowanie  określonych  efektów,  jak  pięknie  „lejąca”  się  jedwabista  woda,  rzek  światła  na  nocnych
ulicach, lub doświetlenia elementów w cieniu, bez przepalania elementów oświetlonych kadru. Inną ważna
zaletą filtrów tego typu jest możliwość wpływu na głębię ostrości, umożliwiają one też efektowną rejestrację
ruchu. 

Systematyka, nazewnictwo, oraz parametry filtrów neutralnych szarych...
Filtry szare zasadniczo dzielą się na trzy grupy produktów: 

– filtry szare pełne nakręcane
– filtry szare pełne systemu cokin
– filtry szare o regulowanej gęstości / wyłącznie nakręcane
– filtry szare połówkowe / gradientowe / nakręcane
– filtry szare połówkowe / gradientowe / systemu cokin

Filtry ND nakręcane
Ogólne cechy i przeznaczanie pierwszych z nich – filtrów szarych pełnych omówiono powyżej, na wstępie,
są to filtry o określonej gęstości, o pełnym pokryciu soczewki. Wśród dostępnych tutaj wartości światło-
przepuszczalności  spotykane są filtry ND: 2,4,8,16,32,64,100,200,400,500,1000, wielkość ta  wyrażona w
liczbach podawana na  pudełku filtra,  czasem umieszczana  również  na  jego ramce,  określa  zdolność  do
przepuszczania światła przez filtr, co uproszczając wyraża się zależnością: NDx2 równa się gęstości filtra
przepuszczającego dwa razy mniej światła do matrycy aparatu niż bez filtra, co zaś oznacza że efekt zbliżony
będzie  do  tego  jaki  uzyskalibyśmy  zmniejszając  wielkość  przysłony  o  jedną  wartość.  Posługując  się
analogicznym rozumowanie, najsilniejszy z dostępnych filtrów NDx1000 będzie przepuszczał aż 1000 razy
mniej światła, to z kolei przekłada się na możliwą zmianę czasu naświetlania z przykładowej pierwotnej
wielkości (bez filtra) 1/250s do 4 sekund. Jak widać skok jest doprawdy ogromny, pozwala na uzyskanie
masy kreatywnych efektów, również w jasny, słoneczny dzień, o czym więcej będzie poniżej. 
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Zdjęcia od góry: jednym z liderów wśród producentów filtrów fotograficznych, również ND, jest japońska firma HOYA, na górze przedstawiciele najnowszej
rodziny filtrów Pro ND, o gradacji gęstości od 4 do 1000 ich cena w zależności od miejsca zakupu, jak i średnicy filtra kształtuje się w przedziale od 90 do 160zł
za sztukę / poniżej starsza wersja filtra ND marki HOYA o cenie do 80zł / drugą z cenionych firm produkują filtry fotograficzne, jest również japońska marka
MARUMI, ich filtr cechują się równie znakomita jakością, a w przypadku niektórych ich wersji w niezależnych rankingach wyprzedzają nawet modele HOYA, w
przypadku jednak filtrów ND, firma MARUMI oferuje znaczny mniejszy wybór gęstości w zakresie od 8 do 64. Tam gdzie istnieją drogie produkty, zawsze
powstaje nisza dla mniej znanych marek oferujących produkty zamienne, najczęściej za ułamek ceny znanych firm, tu przykład filtra neutralnego szarego o
gęstości 8 chińskiej firmy ZOMEI za około 45zł. 

Filtry ND dla systemu cokin...
Pokrótce tylko dla mniej wtajemniczonych przypomnę czym jest system cokin, składa się na niego:

• pierścień mocujący do obiektywu aparatu
• ramka z uchwytem dla slotu filtrów mocująca do pierścienia
• ramka z slotami (uchwytami) dla samych filtrów
• filtry fotograficzne wsuwane w sloty ramki (filtry barwne, efektowe, polaryzacyjne, oraz połówkowe)

Alternatywą dla filtrów nakręcanych jest ceniony przez zaawansowanych użytkowników, szczególnie w przypadku fotografii bardziej „stacjonarnej” system
mocowania i filtrów cokin, w odróżnieniu od filtrów nakręcanych system taki składa się z kilku elementów: pierścienia mocującego na obiektyw, ramki z
uchwytem mocowanej do pierścienia, oraz samej ramki z slotami dla filtrów (zdjęcie po lewej), sama ramka może być wyposażona w kilka slotów co umożliwia
równoczesne stosowanie kilku z nich, filtry takie mają kształt kwadratowej szybki (zdjęcie po prawej) i są dostępne dla każdej ich wersji, od efektowych, przez
polaryzacyjne, po szare, zarówno pełne jak i gradientowe.

System  taki  stosowany  jest  przede  wszystkim  w  fotografii  bardziej  stacjonarnej,  gdzie  sprzęt  nie  jest
przenoszony  nieustannie  z  miejsca  na  miejsce,  choć  w  dużym  stopniu  jest  to  też  kwestia  własnego
upodobania i wyboru, jego przewagą jest z całą pewnością całkowity brak problemu winiety znany z filtrów
nakręcanych, oraz możliwość łatwego łączenia wielu filtrów w jednej ramce. Zazwyczaj filtry tego typu są
też znacznie tańsze od nakręcanych. Duża wadą zestawu jest jego rozmiar, utrudniony demontaż i montaż,
wielkość samych filtrów, oraz niebezpieczeństwo wysunięcia się z ramki filtra podczas poruszania. 

Filtry neutralne szare dostępne dla systemu cokin niczym pod względem samej budowy optycznej i działania
nie różnią się od tych nakręcanych, różnią się natomiast oznaczeniami gęstości (światło-przepuszczalności),
co może być czasem mylące, wyrażane są w postaci samych cyfr, ewentualnie kombinacji standardowego
oznaczenia NDx...(wartość), spotyka się tu wielkości: 
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• ND 0.3 = NDx2 (ND2) = dwukrotnie mniej światła = jedna działka przysłony 
• ND 0.6 = NDx4 (ND4) = czterokrotnie mniej światła = dwie działki przysłony 
• ND 0.9 = NDx8 (ND8) = ośmiokrotnie mniej światła = trzy działki przysłony 
• ND 3.0 =NDx1000 tysiąckrotnie mniej światła = dziesięć działek przysłony 

Filtry neutralne szare dla systemu cokin, ogromną zaletą takie systemu jest fakt że filtr i slot dla niego jest znacznie większy od
samego obiektywu, co całkowicie eliminuje zjawisko winietowania, wadą z kolei niebezpieczeństwo wysunięcia się filtra z ramki

oraz znacznie mniejsza poręczność niż w przypadku filtrów nakręcanych

Filtry ND nakręcane, o zmiennej gęstości...
Osobną grupą filtrów neutralnych szarych „ND” nakręcanych na obiektyw, która rozwinęła się w ostatnich
latach,  są  filtry o zmiennej  gęstości  (światło-przepuszczalności).  Filtry tego typu spotykane są w różnej
kombinacji gęstości, często od ND2 do ND32, ale też i ND2 / ND4 do ND400. Jeden z przedstawicieli takich
filtrów – tani model firmy K&F Concept model:  Slim Fader ND2-400, omawiany był  szeroko w dziale
„SPRZĘT” gdzie znajdziecie jego pełną recenzję. 

Test ten dał dobre – obrazowe pojęcie, na temat wad i zalet takich filtrów... wszak mogłoby się początkowo
wydawać że oto mamy gotowe remedium na konieczność posiadania co najmniej kilku filtrów szarych by
można było stosować je dla określonych typów efektów w zależności od siły światła, ba... filtry ND znanych
marek do tanich przecież nie należą, więc jeśli można byłoby je zastąpić jednym tylko filtrem byłoby to
rozwiązanie wręcz idealne... no cóż jednak nie jest i to tłumaczy fakt że również znane marki mające takie
filtry ND o zmiennej gęstości w swej ofercie jak choćby japońska firma HOYA (model: Variable Density ND
3-400) wciąż oferują nowe modele standardowych filtrów ND. 

Pewną nowością, wciąż torującą sobie drogę do fotografów są filtry szare (ND) o zmiennej gęstości, w teorii przynajmniej mogące
zastąpić od kilku do kilkunastu klasycznych filtrów ND, w praktyce borykają się one ze sporymi problemami pod kątem równomiernego

pokrycia soczewki, stąd mimo ich obecności również w asortymencie dużych i znanych marek, wciąż powstają nowe wersje klasycznych filtrów. 
Od lewej: filtr ND o zmiennej gęstości marki HOYA zakres pracy 3-400 / filtr o zmienne gęstości ND marki K&F Concept zakres pracy 2-400.

Problemem takich filtrów jest sama ich konstrukcja, zbudowane z dwóch polaryzatorów o zmiennej gęstości
w zależności od kąta ustawienia względem siebie, mają bardzo niemiłą tendencję, nasilającą się wraz ze
wzrostem wartości  gęstości,  do  tworzenia  nierównomiernego zaciemnionego obrazu,  powyżej  90% jego
możliwości,  w skrajnych położeniach  dochodzi  wręcz  do  powstawania  „X” z pełnym zaciemnianiem w
centrum kadru i promieniście się rozchodzącym iksem, gdzie obszary pomiędzy jego ramionami pozostają...
białe,  lub  mocno  przepalone  (całkowicie  lub  częściowo  przepuszczalne  dla  światła  w  zależności  od
ustawienia  parametrów ekspozycji)  co oczywiście  prowadzi  do nierównomiernego naświetlenia  kadru,  z
licznymi przepalaniami na obrzeżach i równocześnie ciemnym obszarem w centrum... 
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Przykład problemów występujących w filtrach ND o zmiennej gęstości, zdjęcie po lewej klasyczny filtr HOYA Pro ND8, po prawej zdjęcie wykonane z użyciem
filtra ND o zmiennej  gęstości,  marki  K&F Concept model Slim Fader 2-400, podczas pracy w wyższych wartościach gęstości uwidacznia się problem z
równomiernym pokryciem soczewek, dochodzi do powstania „X” zaciemniającego obraz w centrum i po przekątnej, oraz przepalając na brzegach... problem
ten dotyczy zarówno tanich jak i markowych filtrów o zmiennej gęstości. 

Filtry tego typu traktowałbym więc raczej jako awaryjne koło ratunkowe, w sytuacji gdy zapomnimy danego
filtra  ND,  lub  ze  względu  na  narastanie  problemu  z  równomiernym  rozłożeniem  gęstości  wraz  z  jej
wielkością,  do stosowania tylko przy niższych i  średnich wartościach,  w przypadku kadrów o mniejszej
dynamice – zróżnicowaniu kompozycji  pod kątem siły światła.  Nie zmienia to oczywiście faktu że jeśli
udałoby  się  wyeliminować  problem z  równomiernym  rozłożeniem gęstości  w  takich  filtrach,  mają  one
olbrzymi potencjał i przynajmniej w teorii mogłyby wówczas całkowicie wyeliminować standardowe filtry
ND, to jednak wciąż pieśń przyszłości... 

Filtry szare połówkowe nakręcane i dla systemu cokin...
Osobną grupą filtrów, są filtry szare połówkowe, inaczej określane jako gradientowe. Filtry tego typu w
odróżnieniu od powyższych nie posiadają pełnego pokrycia soczewek, lecz są one barwione do połowy. Tu
pojawia się kolejny pod typ, do wyboru mamy bowiem dwa typu rozwiązań:

– filtry połówkowe o miękkim przejściu części barwionej (ciemnej) do przezroczystej (gradientowe)
– filtry połówkowe o twardy przejściu pomiędzy częścią barwioną a przezroczystą

Każdy z tych podtypów ma określone przeznaczenie, filtry o miękkim przejściu możemy stosować wszędzie
tam gdzie linia horyzontu jest nierówna, jak w górach, oraz wszędzie tam gdzie wymagane jest miękkie,
tonalne, przejście pomiędzy częścią jasną, a ciemną zdjęcia. Z kolei filtry połówkowe o ostrym / twardy,
przejściu można z powodzeniem stosować nad morzem, czy jeziorem, gdzie linia rozgraniczająca (horyzont)
wodę  od  nieba  jest  wyraźna  i  prosta.  Zadaniem  wszystkich  filtrów  połówkowych  jest  umożliwienie
doświetlenie dolnej części kadru, bez ryzyka przepalenia części górnej, dobrym przykładem są tu zachody
słońca, gdzie dolna część pejzażu poniżej linii horyzontu skrywana jest już w cieniu, a górna wciąż pozostaje
bardzo  jasna,  by  uniknąć  przepalania  nieba,  kosztem  doświetlania  pejzażu,  można  z  powodzeniem
zastosować właśnie filtry połówkowe. 

Inna grupą filtrów ND są filtry gradientowe, mogą one mieć miękkie, lub twarde przejście (filtr po prawej), występują one w wersji nakręcanej jak i dla systemu
cokin (zdjęcie w środku). Filtry takie kryją w sobie ogromny potencjał, umożliwiając zrównoważenie stopnia naświetlania kadru, lub celowe wydłużenie
otwarcia migawki pozwalając na doświetlenie elementów w cieniu, bez ryzyka przepalenia jaśniejszej partii obrazu (np. nieba podczas zachodu słońca).

Łączenie filtrów? 
Biorąc pod uwagę dostępność filtrów ND o tak zróżnicowanych wartościach gęstości, zdawać by się mogło
że konieczne jest posiadania ich sporej ilości, dla pełnej elastyczności pracy w terenie...  konstatując to z
średnią ceną za filtr dobrej marki w granicach około 90-150zł zrobiłaby się nam z tego spora sumka... na
szczęście zasadniczo wszystkie filtry nakręcane ND wyposażono w podwójny gwint, pozwalający łączyć je
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w pary. W takim przypadku ich wspólny efekt działania będzie iloczynem ich wartości, dla przykładu po
założeniu dwóch filtrów o wartościach ND2 i ND4 otrzymamy gęstość filtra równą ND8 (2x4), lub ND4 i
ND8 da nam ND=32. Dzięki  tej  możliwości  zmniejsza się radykalnie  liczba koniecznych do zakupienia
filtrów, przy czym należy pamiętać że kumulowanie kolejnych filtrów będzie nasilać zjawisko winietowania. 

Po lewej: nakręcane filtry neutralne szare, można łączyć ze sobą w pary, lub nawet większe zestawy, w takim przypadku ich łączna skuteczność jest sumą
wartości gęstości założonych filtrów, tu aparat FUJIFILM X-M1 z ob.16-50mm i dwoma filtrami HOYA Pro ND8 i 100, co łącznie daje wielkość gęstości obrazu
rzędu 800 (8x100). Po prawej zdjęcie wykonane za pomocą takie zestawu (dwóch filtrów HOYA Pro ND 8 i 100) co pozwoliło wykonać zdjęcie dość jasnego
zachodu słońca bez przepalenia obrazu i efektywnie rozmytymi chmurami w kierunku w jakim wiał wiatr – zdjęcie HDR, trzy klatki, czasy naświetlania: 1

minuta, 2minuty, 30 sekund, f=20, ISO=200

Kosztem stosowania połączonych zestawów kilku filtrów jest ryzyko wystąpienia winiety, która jest tym większa im grubsza jest ramka filtra, oraz ich ilość w
zestawie. Tu zestaw dwóch filtrów ND8 i ND100 ogniskowa 16mm, ISO=100, f=20, po prawej wycinek zdjęcia, uwidaczniający winietę która pojawiała się w

rogach fotografii. 

Problem ten nie dotyczy z kolei filtrów ND dla systemu cokin, gdzie bez względu na liczbę dodanych filtrów
do ramki zjawisko winietowania ze względu na budowę systemu nie będzie nam grozić, a liczba możliwych
do połączenia filtrów ograniczona właściwie będzie tylko wielkością dostępnych slotów dla nich w ramce
systemu. 

Tanie filtry oznaczają kłopoty...
Stali czytelnicy znają mnie już zapewne z tej strony że zawsze staram się o ile tylko to możliwe szukać
produktów o jak najlepszym stosunku cena / jakość, z naciskiem na cenę... w przypadku jednak fotografii,
szczególnie  wszystkiego  co  związane  jest  z  optyką,  takie  kompromisy  prawie  zawsze  prowadzą  do
negatywnego odbicia na jakości zdjęcia. Nie inaczej jest niestety w przypadku filtrów szarych. 

Przedstawiciel taniego filtra ND o zmiennej gęstości, marki K&F Concept model Slim Fader 2-400, podczas pracy w wyższych warościach gęstości uwidacznia
się  jego  podstawowa bolączka  –  nierównomierne  rozłożenie  pokrycia  soczewek,  mankament  ten  dotyczy  jednak  nie  tylko  tanich  filtrów,  lecz  również
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markowych modeli...

Inną wadą tanich filtrów ND, bywa nierównomierne pokrycie soczewki, prowadzące do powstawia obszarów intensywniej zaciemnionych, uniemożliwiających
dobranie  poprawnych  wartości  ekspozycji...  oba  zdjęcia  wykonano  filtrem  o  zmiennej  gęstości  K&F Concept  Slim  Fader  2-400,  na  zdjęciu  po  prawej
zaznaczono nierównomiernie zacienione przez filtr obszary pejzażu...

Dobrym przykładem jest tu wspomniany filtr ND o zmiennej gęstości K&F Concept model Slim Fader ND2-
400, który pomimo że wykonany naprawdę starannie, na pierwszy rzut oka nieróżniący się od markowych
produktów, wykazuje przy wyższej gęstości i dłuższych czasach naświetlania bardzo częsty grzech tanich
filtrów ND - „zafarb” - tu akurat w postaci niebieskawego zabarwienia. Jest to skutek użycia złej jakości
powłok, prowadzących do błędnego odzwierciedlania barw, zabarwiającego obraz, oraz często negatywnie
wpływając na ostrość obrazu, przez jego rozmycie. 

Innym poważnym mankamentem z jakim możemy się spotkać w przypadku tanich filtrów ND jest tak zwany „zafarb” wprowadzający w błąd system
automatycznego pomiaru balansu bieli, oraz nadający zdjęciu określone zabarwienie, tutaj po lewej „zafarb” jaki dał filtr K&F Concept Slim Fader 2-400, po

prawej zdjęcie porównawcze wykonane z wykorzystaniem filtra HOYA Pro ND8... 

Porównanie wpływu na kolorystykę zdjęcia (balans bieli w obu przypadkach ustanowiono na „Pochmurnie”) przez filtry neutralne szare, po lewej tani filtr  K&F
Concept Slim Fader 2-400, po prawej to samo ujęcie wykonane filtrem HOYA Pro ND8, widać istotne różnice w kolorystyce zdjęcia, po lewej fotografia jest

lekko zabarwiona czerwono, a obraz szczególnie w centrum jest mniej ostry, po prawej kolorystyka odpowiada wiernie widzianemu obrazowi, a zdjęcie pełne
jest szczegółów.
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W przypadku fotografowania jasnych scen, z wykorzystaniem wysokich, lub skrajnych wartości gęstości polaryzatorów filtra, wychodzi na jaw już wymieniana
powyżej wada filtrów o zmiennej gęstości, tu filtra K&F Concept Slim Fader 2-400 - nierównomierne rozłożenie pokrycia soczewek, co widoczne jest na zdjęciu

po lewej, w postaci czarnych plam na górze i dole, oraz w centrum. Po prawej to samo ujęcie wykonane z filtrem neutralnym szarym HOYA Pro ND8.

Innym  testowanym  przeze  mnie  tanim  filtrem  przejawiającym  podobne  grzeszki  był  filtr  połówkowy
gradientowy  firmy  MASSA,  który  podobnie  jak  powyższy  dawał  ewidentny  zafarb,  jak  i  negatywnie
wpływał na ostrość obrazu w obrębie obszaru zacienionego. 

Wady właściwe dla tanich filtrów ND, dotyczą również podobnych modeli połówkowych, tu zdjęcia wykonane tanim chińskim filtrem szarym gradientowym
marki MASSA, widać negatywny wpływ na jakość zdjęcia, oraz mało estetyczny fioletowo-niebieski „zafarb”.

Filtr ND o zmiennej gęstości K&F Concept model Slim Fader 2-400, widać pierścień regulacji siły gęstości... gdyby udało się wyeliminować zjawisko
nierównomiernego rozłożenia gęstości filtra w jego wyższych wartościach, filtry tego typu miałby ogromny potencjał, mogąc zastąpić od kilku do kilkunastu

klasycznych filtrów neutralnych szarych...

Nie jest też oczywiście tak że z góry należy skreślić wszystkie tańsze modele, w przypadku mniejszych
gęstości, tudzież wartości ND (dla filtrów o zmiennej gęstości), ich jakość bywa całkiem zadowalająca, jak
choćby wykazał ten sam który tak zawiódł w wartościach skrajnych, filtr K&F Concept Slim Fader ND2-
400,  który  przy  średnich  wartościach  światło-przepuszczalności  umożliwił  zarejestrowanie  zdjęcia  o
poprawnej jakości, jednak kupując je trzeba liczyć się z ryzykiem takich problemów, w praktyce o wiele
lepiej zakupić dwa droższe filtry na lata, niż kilka tanich z których nie będziemy zadowoleni... 
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Pomimo ewidentnych wad filtrów o zmiennej gęstości, w tym szczególnie tańszych wariantów (problem z występowaniem zafarbu i spadków ostrości), kryją
one w sobie ogromny potencjał, pracujących na nich z wykorzystaniem mniejszych wartości gęstości filtra można uzyskać naprawdę zadowalające efekty,
choć jest to często loteria... tu zdjęcia wykonane chińskim filtrem ND K&F Concept Slim Fader 2-400, po lewej potok w dolinie pod kolejka na Szyndzielnię
(Beskid Śląski), po prawej ulica 3 Maja i Zamek Sułkowskich w Bielsku – Białej, to zdjęcie było wyróżnione nominacja jury do etapu ogólnopolskiego konkursu
ŚwiećSię z Energą (edycja 2015).

Kolejne „udane” przykłady wykorzystania taniego filtra ND o zmiennej gęstości K&F Concept Slim Fader 2-400, zdjęcie po lewej i w środku – rzeka Białka, oraz
dom handlowy Wokulski (w tle C.H. Sfera), wydłużenie czasu ekspozycji pozwoliło jedwabiście rozmyć nurt rzeki, oraz odbite w niej światło, zdjęcie po prawej
– Beskid Śląski, dolina tuż przy dolnej stacji kolejki linowej na Szyndzielnię – pomimo ostrego przedpołudniowego słońca dzięki filtrowi ND udało się nie
dopuścić do przepalenia górnej części kadru, oraz doświetlić dolną. 

Jakich marek filtry ND zakup warto rozważyć...
Jak zostało to wyrażone w słowach i obrazach, często tanie filtry nie zapewniają nam wystarczającej jakości
obrazu... w moim osobistym odczuciu warto tu stawiać na sprawdzonych graczy, tudzież znane i cenione
marki, w tym przede wszystkich dwóch potentatów wśród producentów filtrów, japońskie firmy HOYA, lub
MARUMI, oraz marki COKIN. 

Przykładowe filtry neutralne szare renomowanych marek, których produkty cechują się najwyższa jakością, od lewej: HOYA, MARUMI, COKIN.

Filtry ND a problem z autofokusem...
Nieco rzadziej  wymienianym,  acz  nierozwiązywalnie  połączonym z  wykorzystaniem filtrów neutralnych
szarych  o  wysokich  wartościach  gęstości,  rzędu  ND100  i  więcej,  jest  problem  z  funkcjonowaniem
autofokusu.  Kłopot  ten  znany  jest  choćby  z  fotografii  nocnej,  lub  w  innych  złych  warunkach
oświetleniowych, gdyż AF (autofokus) do sprawnej pracy, tudzież złapania ostrości, musi mieć widoczny dla
niego punkt odniesienia, im ciemniej tym trudnej o taki punkt, w efekcie czego AF potrafi dość łatwo się
zgubić, dodać też trzeba że dotyczy to nie tylko kompaktów, lecz tak samo lustrzanek i bezlusterkowców.
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Paradoksalnie wykorzystując filtry ND, nasz autofokus może się zgubić również w jasny, słoneczny dzień...
gdyż de facto dla naszego aparatu po założeniu filtra zapada noc, problem ten nasila się wraz z zwiększaniem
gęstości filtra, lub inaczej zmniejszaniem jego światło-przepuszczalności. Co wówczas począć? Metody na
poradzenie sobie z tym niuansem pracy z filtrami są dwie, można wykorzystać prostą sztuczkę, wykonując
pomiar ostrość z autofokusem w jednym z trybów automatycznych, po czym wykorzystać blokadę ostrości
AF  (AF  /  AE  Lock),  następnie  nakręcić  filtr  i  wykonać  zdjęcie,  lub  odwrotnie  wyłączyć  autofokus,
przełączając go w tryb manualnego ostrzenia, po czym dokonać ręcznego wyostrzenia obrazu, nakręcić filtr i
wykonać zdjęcie. W ten oto sposób obraz pozostanie nadal ostry, gdyż pomiar odbył się przed założeniem
filtra. Należy tu jeszcze pamiętać, że migawkę zawsze zwalniamy przez samowyzwalacz, lub za pomocą
zdalnego  wężyka  spustowego,  opóźnienie  startu  migawki,  ma  bowiem  za  zadanie  wyeliminowanie
mimowolnego poruszenia aparatem, w trakcie ostrzenia, oczywiście trzeba też stosować stabilny statyw. 

Jednym z problemów z którymi trzeba się liczyć wykorzystując filtry neutralne szare, narastające wraz z ich gęstością jest tendencja do „gubienia” się
autofokusu aparatu, jest to wynik samej specyfiki jego pracy, aby automatyka aparatu mogła właściwie dobrać ostrość musi ona mieć przynajmniej jeden
widoczny dla niej punkt odniesienia, po założeniu filtra ND o dużej gęstości (patrz symulacja po lewej) aparat widzi tak niewiele jak głęboką nocą, problem ten
można ominąć wykorzystując jedną z dwóch metod, wykonanie pomiaru ostrości przed założeniem filtra i  zastosowanie blokady ostrości, lub manualne
wyostrzenie obrazu, po czym założenie filtra. Po prawej symulacja wpływu filtrów ND o danej gęstości dla tego co widzi automatyka aparatu. 

Koniec teorii – czyli zastosowania praktyczne...
Po  przegryzieniu  się  przez  stronę  stricte  techniczną  czas  zastanowić  się  do  czego  w  ogóle  można
wykorzystać filtry neutralne szare, jaki jest sens szukania sposób na zmniejszenie ilości światła docierającego
do matrycy,  zazwyczaj  przecież  poszukuje  się  rozwiązań  odwrotnych,  jak  najjaśniejszych obiektywów...
Paradoks  nieprawdaż?  Tak,  lecz  tylko  pozornie,  czasem  bowiem  dla  uzyskania  określonych  efektów,
szczególnie  kreatywnych,  by nie  powiedzieć  artystycznych,  konieczne  jest  ucieknięcie  się  do  swoistego
oszukania matrycy aparatu, zmieniając jej warunki pracy tak by te efekty można było zarejestrować.  

Przykładowe zdjęcia przedstawiające możliwości wykorzystania filtrów neutralnych szarych (ND). Im mniejsza przepuszczalność filtra tym możliwy dłuższy
czas naświetlania, dzięki czemu można uzyskać takie efekt „płynących” po niebie chmur jak na powyższych zdjęciach, które wykonano z wykorzystaniem
zestawu FUJIFILM X-M1 + obiektyw FUJINON XC50-230mm filtr HOYA Pro ND100, ISO=200, f=7.1

Każdy z nas zapewne natknął się na problem z właściwym doświetleniem pejzażu podczas zachodu słońca,
lub odwrotnie uniknięcia przepalenia go w ostrym południowym świetle... spotykaliście się tez z pewnością z
pięknymi fotografiami jedwabistej, płynącej wody, brzegu jeziora, lub morza z pięknie rozmytymi falami
nadbrzeżnymi, czy niebem o jedwabiście rozmytych smugach płynących po nim chmur. Te właśnie efekty
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można uzyskać za pośrednictwem filtrów neutralnych szarych.

Filtry ND umożliwiają pokazanie ruchu obiektu, jak choćby karuzeli, w jasny dzień, co byłoby niemożliwe
bez  nich,  gdyż  nawet  przymknięcie  przesłony  i  zminimalizowanie  wartości  ISO,  nie  pozwoliłoby  na
wystarczająco  długi  czas  naświetlania  by  ten  ruch  zarejestrować,  bez  przepalenia  zdjęcia.   Również  w
przypadku fotografii piorunów, podczas burzy, filtry pozwolą na wydłużenie czasu naświetlania na tyle by
zarejestrować  na  jednym  ujęciu  wielokrotne  wyładowanie,  co  nie  byłoby  nich,  znów  prowadząc  do
przepalenia zdjęcia.

Przykładowe zdjęcia z wykorzystaniem filtra ND HOYA Pro ND8, zdjęcia po lewej: aparat FUJIFILM X-M1 ob.50-230mm / f=7,1 / ISO=200 / zdjęcie HDR trzy klatki
z gradacją czasu otwarcia migawki: 15, 4, 30 sekund / zdjęcie po prawej: aparat FUJIFILM X-M1 ob.50-230mm / f=5,4 / ISO=200 / zdjęcie HDR trzy klatki z
gradacją czasu otwarcia migawki: 10, 20, 5 sekund / ogniskowa 95mm

Przykładowe zdjęcia z wykorzystaniem filtra ND HOYA Pro ND100, zdjęcia po lewej: aparat FUJIFILM X-M1 ob.16-50mm / f=8 / ISO=200 / czas otwarcia migawki:
30 sekund / zdjęcie po prawej: aparat FUJIFILM X-M1 ob.16-50mm / f=8 / ISO=400 / czas otwarcia migawki: 13 sekund

Znikający ludzie...
Inną  nader  ciekawą  zaletą  wykorzystania  filtrów  neutralnych  szarych,  w  tym  przypadku  o  wyższych
wartościach gęstości jest fotografia miast. Wyobraźmy sobie taką, znaną zapewne wszystkim fotografującym
sytuację, jest piękny wieczór, wraz z naszym aparatem i statywem wychodzimy do miasta by sfotografować
jego piękne zabytkowe uliczki, okraszone nieco tajemniczym światłem latarni, ustawiamy statyw, na nim
aparat, dobieramy parametry ekspozycji, ustawiamy samowyzwalacz, lub korzystamy z wężyka, naciskamy
wreszcie spust migawki a tu wprost przed obiektywem przetacza się kilka postaci... cóż raz, czy dwa można
to  znieść,  więc  znów  ustawiamy aparat,  wciskamy migawkę  i...  znów  sytuacja  się  powtarza,  znana  to
sytuacja prawda? 
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Jedną z zalet wykorzystania filtrów neutralnych szarych do zdjęć nocnych ulic jest możliwość wyeliminowania wchodzących w kadr przechodniów. 
Po lewej zdjęcie wykonane z wykorzystaniem filtra K&F Concept Slim Fader ND 2-400, po prawej to samo ujęcie bez filtra...

Tu na scenę wkraczają filtry ND, po ich założeniu, oraz dobraniu wartości parametrów ekspozycji, tudzież
odpowiednio wydłużając czas otwarcia migawki, nagle ludzie nieustannie przechodzący przed obiektywem...
znikają.  Magia?  Tak  magia  fotografii,  a  tak  realistycznej  dzięki  zastosowaniu  bardzo  długich  czasów
nasilenia, wszystkie elementy kadru, tudzież ludzie, samochody, czy zwierzęta, nie zostały zarejestrowane na
matrycy, gdyż zanim zdjęcie zostało wykonane (zamknęła się migawka) elementy te zdążyły kadr opuścić.
To doskonałą metoda na wykonanie zdjęć w ruchliwych miejscach, acz należy pamiętać o tym że filtr ND
musi mieć na tyle dużą gęstość by umożliwić długie czasy otwarcia, im dłuższe tym lepiej, konieczny jest też
bezwarunkowo statyw. Notabene z tych samych powodów nie należy stosować filtrów ND o dużej gęstości
do fotografii  choćby sztucznych ogni, gdyż podobnie jak ludzie,  tak i  one w przypadku długich czasów
naświetlania po prostu znikną z kadru, lub w najlepszym razie będą bladymi cieniami. 

Filtry szare pozwalają na wyjątkowo kreatywne kształtowanie plastyki obrazu, uzyskując mniej lub bardziej w tym przypadku rozmyte, miękkie chmury, oba
zdjęcia wykonano aparatem FUJIFILM X-M1 z ob.16-50mm, ISO=200, z filtrem HOYA Pro ND8, gdzie zmienny efekt plastyki chmur uzyskano przez manipulację

czasem otwarcia migawki, oraz przesłoną odpowiednio: po lewej f=3,6 czas otwarcia migawki 1,5 sek / po prawej f=7,1 czas otwarcia migawki 3sek.

Filtry neutralne szare – a głębia ostrości...
Prócz  zastosowań  wykazanych  powyżej,  w których  nacisk  kładłem przede  wszystkim na  uzyskanie  jak
najdłuższego czasu naświetlnia, aby uzyskać efekt rozmycia, tudzież miękkich, jedwabistych, smużących się
chmur,  czy strumyków filtry ND o czym wspominałem już na wstępie,  z powodzeniem mogą służyć do
wyrównania nadmiaru światła, w jasny słoneczny dzień, gdy zależy nam na uzyskaniu małej głębi ostrości,
co wymaga mocnego otwarcia przysłony, a co bez filtra ND, w jasnym świetle, skończy się przepaleniem
kadru. 

Dzięki  zastosowaniu  filtrów  ND,  możemy zmniejszyć  wielkość  światła  jaka  trafi  do  matrycy,  pomimo
otwarcia  przysłony,  co  pozwoli  nam bez  ryzyka fotografować z  małą głębią  ostrości,  uzyskując pięknie
wyostrzony pierwszoplanowy element kadru, oraz rozmyte tło. 
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Zdjęcia przykładowe z wykorzystaniem filtrów szarych, po lewej: stosując odpowiednio gęsty filtr, nawet ND500 i więcej, lub wykorzystując zestaw złożony z
kilku filtrów jak w tym przypadku również w jasny słoneczny dzień, można uzyskać pięknie rozmyte chmury, tu aparat FUJIFILM X-M1 ob.16-50mm, ISO=100,
f=20, filtry HOYA Pro ND8+ND100 (łącznie ND800) czas otwarcia migawki 50 sekund /  po prawej: FUJIFILM X-M1 ob.16-50mm, ISO=100, f=7,1 filtr HOYA Pro

ND8 czas otwarcia migawki 80 sekund

Porównanie zdjęć tego samego kadru, po lewej fotografia z założonym filtrem HOYA Pro ND100, po prawej bez filtra ND, widać różnicę w wyglądzie i
plastyczności chmur.

Filtry ND jakie będą nam potrzebne...
Cóż... nie pocieszy Was zapewne taka informacja że tak naprawdę nie ma tu jasnych ram jaki filtr o jakiej
wartości do czego należy wykorzystać, a co za tym idzie nie da się z góry sprecyzować że taka czy inna
wartość gęstości filtra neutralnego szarego będzie odpowiednia dla Waszych fotograficznych planów. Filtry
ND należą do gamy filtrów pozwalających na bardzo kreatywną pracę, stąd powinny być dobierane w toku
nabytego doświadczenia, skorelowanego z planami zdjęciowymi. 

Filtry szare umożliwiają uzyskanie efektownych zdjęć „rzek światła” na nocnych miejskich ulicach... Oba zdjęcia wykonano aparatem FUJIFILM X-M1 z ob.16-
50mm / ISO=100 / z założonym filtrem HOYA Pro ND8 / po lewej: czas otwarcia migawki 30sek f=5 / po prawej: czas otwarcia migawki 100sek f=7.1

Istnieją na szczęście  ogólne zasady mogące wskazać początkującym użytkownikom te  które powinny w
zależności  od tego co będą fotografować,  znaleźć się  w ich torbie  ze sprzętem fotograficznym. I  tak w
przypadku zdjęć w jasny słoneczny dzień, gdzie celem użytkowania filtrów ND będzie wyłącznie korekta
ilości światła, a nie efekty artystyczne, wystarczą filtry o gęstości ND4 do ND8, w przypadku jednak już
zdjęć pejzażowych, zachodów słońca, wody, sturamienni, gdy chcemy uzyskać jedwabisty efekt rozmytego
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ruchu, przydatne okażą się filtry ND16 do ND32, natomiast do zadań „specjalnych” jak astrofotografia, czy
nocne rzeki świateł na ruchliwych ulicach, przydatne okażą się filtry ND100 a nawet wyższe... 

Porównanie zdjęć tego samego kadru, po lewej fotografia z założonym filtrem HOYA Pro ND100, po prawej bez filtra ND, widać różnicę w wyglądzie i
plastyczności chmur.

Pamiętać należy również że filtry nakręcane jak i cokin, można ze sobą łączyć, acz licząc się tu z ryzykiem
wystąpienia winiety w przypadku filtrów nakręcanych, co pozwala na sumowanie ich gęstości. Dysponując
więc filtrem ND4 i ND8 po ich połączeniu mamy też do dyspozycji wartość ND32 (4x8), dysponując filtrem
ND8  i ND16 uzyskamy wartość ND128. 

Kolejne z przykładów przedstawiających zdjęcia tego samego kadru, po lewej fotografia z założonym filtrem HOYA Pro ND100, po prawej bez filtra ND, widać
różnicę w wyglądzie i plastyczności chmur, ale też i kontraście i nasyceniu barw, które pogłębiają i poprawiają filtry neutralne szare.

Podsumowując  najefektywniejszym zestawem w jaki  powinniśmy się  zaopatrzyć,  który pozwoli  nam w
większości  przypadków  dobrać  właściwe  do  zamierzonych  efektów parametry  ekspozycji,  powinien  się
składać  z  filtrów:  ND4,  ND8,  ND32  (lub  stosując  zamiast  niego  połączenie  ND4  i  ND8),  oraz  jeśli
zamierzamy pracować na bardzo długich czasach naświetlania,  również w jasny dzień,  w filtry o dużej
gęstości rzędu ND100 do ND400. 

Kumulując działanie dwóch filtrów ND, można zmniejszyć ilość potrzebnych filtrów dla uzyskania szerokiego wachlarza efektów, tu aparat FUJIFILM X-M1 z
ob.16-50mm i nakręcanymi dwoma filtrami HOYA Pro ND100 i ND8 / przykładowe zdjęcie z wykorzystnaiem wymienoonego zestawu filtrów HOYA Pro
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ND100+ND8, czas naświetlania 140sek / ISO=100 / f=20

Konkluzja na zakończenie...
Mam nadzieję że w powyższym artykule udało mi się przybliżyć zagadnienia związane z pracą z filtrami
neutralnymi szarymi, niedocenianymi bohaterami jakże efektownych fotografii, uchylając rąbka tajemnicy
pracy zaawansowanych fotografów. Filtry tego typu kryją w sobie bowiem ogromny potencjał możliwości,
wprowadzając nas na zupełnie inny wymiar fotografii kreatywnej. 

Należą  one  podobnie  jak  filtr  polaryzacyjny  do  tych  których  nie  powinno  zabraknąć  w  naszej  torbie,
natomiast  liczba  potencjalnych  zastosowań,  efektów  jakie  możemy  uzyskać,  ogranicza  tak  naprawdę
wyłącznie  nasza  wyobraźnia...  pozostaje  mi  więc  życzyć  Wszystkich  pięknych,  udanych  zdjęć  z
wykorzystaniem filtrów neutralnych szarych. 

Zdjęcia wykonane aparatem FUJIFILM X-M1+ob.16-50mm, z założonym filtrem HOYA Pro ND8, parametry ekspozycji zdjęcie po lewej: ISO=100 / f=7,1 / czas
otwarcia migawki 60sek.  / ogniskowa 16mm / zdjęcie po prawej: ISO=100 / f=7,1 / czas otwarcia migawki 80sek. / ogniskowa 26mm

Opracowania powiązane: 
• dział „SPRZĘT” recenzja filtra ND o zmiennej gęstości marki K&F Concept model Slim Fader ND 2-400
• dział „SPRZĘT” recenzja filtra polaryzacyjnego HOYA Pro1 Digital MC PL-C
• dział „ARTYKUŁY” / artykuł: „Filtry Fotograficzne - rejestrować świat piękniej...”

Przydatne linki:
• Polska strona marki HOYA Filters / filtry neutralne szare: http://www.hoyafilter.pl/hoya-filtry-szare
• Polska strona marki MARUMI / filtry neutralne szare: http://www.marumi-foto.pl/nasze-produkty/?filter=1&de=63 
• Polska strona marki COKIN / filtry neutralne szare: http://www.cokin-filters.pl/nuances 

Zdjęcie po lewej: FUJIFILM X-M1+ob.16-50m + filtr HOYA Pro ND8 / ISO=200 / f=3,5 / czas otwarcia migawki 40sek.  / ogniskowa 16mm / Zdjęcie po prawej:
FUJIFILM X-M1+ob.16-50m + filtry HOYA Pro ND8 i ND10 / ISO=100 / f=20 / czas otwarcia migawki 120 sek.

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com

tekst i opracowanie:
Sebastian Nikiel

zdjęcia z wyłączeniem fotografii filtrów i systemu cokin:
Sebastian Nikiel

20.02.2016
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