Simp-Q
Porady i wskazówki

ROZWÓJ ZESTAWÓW BEZCIENIOWYCH

Pierwsza generacja

Najnowsza generacja

Profesjonalne studio
idealne dla
zawodowych
fotografów.

Zestawy bezcieniowe
Simp-Q to
rewolucyjne
i kompletne
rozwiązanie, dzięki
któremu możesz
uzyskać doskonałe
zdjęcia niemal
wszędzie.

Bardzo trudne
w przechowywaniu.

Druga generacja
Namiot bezcieniowy
dla amatorów,
z zewnętrznym
oświetleniem.
Trudny w transporcie
i przechowywaniu.

Już nigdy więcej
wykonywanie zdjęć
aukcyjnych i
reklamowych nie
będzie stanowiło dla
Ciebie żadnego
problemu.

PORADY
1. Balans bieli – światło dzienne.
2. Wyłącz lampę błyskową.
3. Użyj trybu Makro do dużych zbliżeń.
4. Korzystaj ze statywu celem uniknięcia poruszenia aparatu.
5. Duże zdjęcia produktów zapewniają wysoką jakość.

6. Wybierz odpowiednie tło.

7. Koniec z niewyraźnymi zdjęciami.

Podczas fotografowania niektórych przedmiotów aparat może mieć problem ze
znalezieniem ostrości. Należy wtedy przyłożyć do przedmiotu kawałek kartki,
a następnie ustawić na nią ostrość aparatu. Trzymając spust migawki wciśnięty
do połowy odsuń kartkę i wykonaj zdjęcie przedmiotu.

8. Użyj lustra.

Możesz użyć lustra celem doświetlenia przedmiotu i wyeliminowania wszelkich
cieni.
9. Sprawdź kolor.

Odpowiednie oświetlenie gwarantuje idealne odwzorowanie kolorów.
10. Usuń odbicia.

Bez kartki

Z kartką

Trzymaj białą kartkę papieru pomiędzy fotografowanym
a świetlówkami. To pozwoli na uniknięcie niepożądanych odbić.

przedmiotem

11. Używaj programów graficznych.
Wybierz automatyczną jasność.

Wybierz automatyczny kolor.
Możesz również ustawić te parametry samodzielnie.
KOMPENSACJA EKSPOZYCJI (kontrola jasności zdjęcia)
Podczas
fotografowania
obiektów na białym
tle w trybie P, S lub
A, zdjęcie jest
ciemniejsze niż
w rzeczywistości.

Aby sprawić, by
jasność zdjęcia
bardziej
odpowiadała
stanowi
rzeczywistemu,
należy ustawić
korekcję ekspozycji
na +0.7.

Aby wyjaśnić
Państwu zasadę
działania korekcji
ekspozycji,
wybraliśmy wartość
-1.7, przez co
zdjęcie po lewej
stronie jest za
ciemne.

Po ustawieniu
wartości korekcji
ekspozycji na +1,7,
zdjęcie zostało
prześwietlone.

Opisany przykład pokazuje, że wbudowane lampy mobilnych zestawów bezcieniowych
Simp-Q gwarantują uzyskanie odpowiedniej jasności i doskonałej jakości zdjęć.

Dlaczego fotografując przedmioty na białym tle, czasami uzyskujemy
na zdjęciu efekt szarego tła?
Aparat pracując w trybie auto sam dobiera ustawienia ekspozycji oraz balansu
bieli, bazując na fotografowanym przedmiocie oraz jego otoczeniu. Kiedy obiekt
znajdujący się na białym tle jest bardzo mały, aparat stwierdzi, że duża biała
przestrzeń jest zbyt jasna i dobierze niewłaściwy balans bieli. Aparat
automatycznie zmniejszy otwór przesłony i skróci czas ekspozycji, przez co tło
przybierze szary odcień.
Wskazówki:
1. Przybliż aparat do fotografowanego przedmiotu, celem zwiększenia jego
rozmiarów na zdjęciu.
2. Ustaw wartość ekspozycji na +0.7 lub więcej, aż uzyskasz pożądany efekt.
3. Połóż przedmiot bliżej białego tła, w minimalnej możliwej odległości.
Po wykonaniu zdjęć z wykorzystaniem zestawu bezcieniowego SimpQ, zdjęcie oglądane na wyświetlaczu aparatu ma bardzo dobrą jakość,
natomiast na ekranie komputera wygląda ono zdecydowanie mniej
korzystnie.
Wyświetlacze aparatów fotograficznych i ekranów komputerowych różnią się
jakością w bardzo dużym stopniu. Nigdy wygląd tego samego zdjęcia nie
będzie na dwóch różnych wyświetlaczach dokładnie taki sam. Po pierwsze,
zdecydowanie łatwiej uzyskać wysoką jakość ekranu o małych rozmiarach. Po
drugie,

producenci

aparatów

fotograficznych

skupiają

się

zdecydowanie

bardziej na jakości prezentowanych zdjęć, ponieważ ciężko jest sprzedać
aparat,

na

którym

zdjęcia

nie

wyglądają

atrakcyjnie.

Natomiast

cena

wyświetlaczy komputerowych może różnić się od siebie w zależności od
parametrów

nawet

dziesięciokrotnie.

Niestety

jedynie

droższe

z

nich

gwarantują idealnie odwzorowanie kolorów. Jednak w większości zastosowań
doskonale sprawdzą się monitory średniej klasy.
Wskazówki:
1.

Wybierz

odpowiednie

ustawienia

wyświetlacza

Twojego

korzystając przy tym z instrukcji dołączonej przez producenta.

komputera,

2. Ustaw balans bieli na AWB (automatyczny balans bieli) lub tryb dzienny.
Jeśli potrzebujesz jeszcze lepszych rezultatów, ustaw balans bieli ręcznie.
3. Dostosuj odpowiedni balans kolorów w programie graficznym.
Czasami zdjęcie uzyskane przy wykorzystaniu zestawu bezcieniowego
Simp-Q jest nieco za ciemne. Czy wbudowane świetlówki są za słabe
i wymagają dodatkowego oświetlenia?
Wybierając odpowiednie ustawienia takich parametrów jak szybkość migawki,
wartość przysłony, ISO, itd. fotograf jest w stanie dobrać właściwą ekspozycję
i uzyskać satysfakcjonujący efekt. Przykładowo, wykorzystując jedynie jedną
lampę zestawu Simp-Q, ale dobierając odpowiednie ustawienia aparatu
fotograf jest w stanie uzyskać idealne zdjęcie.
Wskazówki:
Jeżeli zdjęcie jest za ciemne, zwiększaj wartość kompensacji ekspozycji
i wykonaj ujęcia z różnymi ustawieniami, a następnie wybierz to zdjęcie, które
odpowiada Ci najbardziej.

