
Filtr pełny szary to kolejny filtr po-
zwalający na uzyskanie efektów, któ-
rych nie osiągniemy wykorzystując 
programy graficzne. Jego zadaniem 
jest odcięcie pewnej ilości światła, 
które wpada do obiektywu. Najczę-
ściej w  praktyce stosuje się go przy 
długim czasie naświetlania, w  celu 
rozmazania płynącej wody, usunię-
cia przechodniów lub przejeżdża-
jących samochodów z  ulicy, ukaza-
nia ruchu jakiegoś zjawiska, które 
w normalnych warunkach jest słabo 
widoczne. Możemy go wykorzystać 
również do wykonywania zdjęć abs-
trakcyjnych, jak w przypadku ekspo-
zycji z nagłówka lub z końca artyku-
łu. Potrzebny jest nam do tego długi 
czas naświetlania, z  czym wiąże się 
fakt, iż światło dociera do obiektywu 
przez wydłużony okres. W  związ-
ku z tym musimy nastawić możliwie 
wysoką przysłonę (mały otwór), aby 
ograniczyć jego dostęp, żeby zdję-
cie nie było prześwietlone. Nieste-
ty tak naprawdę wartość przysło-
ny w większości aparatów kompak-
towych jest ograniczona jedynie do 
f/8, a w  lustrzankach rzadko spoty-
kamy się z  przysłoną powyżej f/22. 
Tutaj napotykamy na ograniczenie. 

Jeśli przysłona np. f/22 jest dla nas 
za mała i przy określonym czasie na-
świetlania, jaki potrzebujemy, przy-
kładowo 10 sekund zdjęcie nadal 
jest prześwietlone, wtedy musimy 
zastosować właśnie filtr szary.

 Zdjęcie  
wykonane  
przy  
pomocy  
filtru  
NDx8  
w po-
chmurny 
dzień

Ogniskowa: 41mm
Przysłona: f/29 ISO 100
Odchylenie: 0EV

Czas: 1s
jeden filtr szary NDx8

Ogniskowa: 130mm
Przysłona: f/36 ISO 200
Odchylenie: +1EV

Czas: 30s
jeden filtr szary NDx8

Prawidłowo skonstruowany filtr szary po-
winien być neutralny, czyli nie może zmie-
niać zabarwienia wpadającego światła. To zna-
czy, że obraz uzyskany przy jego pomocy nie 
powinien mieć zabarwienia np. zielonego lub 
niebieskiego w porównaniu ze zdjęciem wyko-
nanym bez niego. Niestety w  przypadku wie-
lu tanich filtrów występuje ten niekorzystny 
efekt, który wymaga ustawienia właściwego ba-
lansu bieli przy pomocy wzornika. Na rynku 
są dostępne filtry szare o  bardzo zróżnicowa-
nej przepuszczalności światła. Najpopularniej-
sze to filtry o mocy w zakresie od 11/3 do 62/3 
EV, czyli takie które wydłużają czas naświe-
tlania od 2,5 do 100 razy i  są one oznakowa-
ne w zakresie od ND 0.4 do ND 2.0. Możemy 
spotkać się również z  troszkę innymi oznako-
waniami np. NDx4 czy NDx8, są to uproszczo-
ne skróty, oznaczające w rzeczywistości ND 0.6 
oraz ND 0.9. Zmieniona nazwa pochodzi od 
tego, iż filtr NDx4 pozwala wydłużyć czas na-
świetlania czterokrotnie, natomiast filtr NDx8 
ośmiokrotnie. Znajdziemy także filtry NDx64 
(ND 1.8) czy NDx400, które wydłużają czas na-
świetlana dla danej ekspozycji odpowiednio 64 
lub 400-ktrotnie. Filtry szare o parametrze rze-
czywistym ND 4.0 są bardzo rzadko stosowa-
ne, ponieważ są one niezwykle mocne i zwięk-
szają czas naświetlania aż 1000 krotnie. Waż-
ne jest, aby sprecyzować, do czego zastosujemy 
filtr i wybrać taki, którego moc będzie dla nas 
optymalna. 

Filtry o  różnej mocy mają inne zastosowania: 
filtry NDx4 oraz NDx8 pozwalają na przyciem-
nienie obrazu w  niewielkim stopniu, umożli-
wiając jedynie nieznaczne wydłużenie ekspo-
zycji. 
Aby uzyskać efekt „zatrzymania ruchu” mu-
simy spełnić poniższe warunki: Po pierwsze, 
zdjęcia wykonujemy tylko w  pochmurne dni. 
W ładny, słoneczny dzień, jeden filtr NDx4 lub 
NDx8 może nie wystarczyć, aby osiągnąć za-
mierzony cel. Po drugie, stosujemy je z apara-
tami, które umożliwiają ustawianie wysokich 
czasów naświetlania powyżej f/16 (większość 
lustrzanek cyfrowych posiada taką opcję). Dla 
aparatów kompaktowych o maksymalnej przy-
słonie f/8-f/10 filtry te będą niestety za słabe. 
Oczywiście istnieje rozwiązanie i  tego proble-
mu. Obok prezentujemy zdjęcia wykonane 
przy pomocy aparatu Canon S5 is. 

 Możemy zauważyć, iż przy jednoczesnym użyciu dwóch fil-
trów NDx8 aparat może mieć problem z właściwym ustawie-
niem balansu bieli. W związku z tym niezbędne jest manu-
alne jego ustawienie przykładowo przy pomocy dowolnego 
wzornika WB 

Ogniskowa: 43mm
Przysłona: f/8 ISO 80
Odchylenie: 0EV

Czas: 1/50s

Ogniskowa: 43mm
Przysłona: f/8 ISO 80
Odchylenie: 0EV

Czas: 4s
jeden filtr szary NDx8

Ogniskowa: 43mm
Przysłona: f/8 ISO 80
Odchylenie: 0EV

Czas: 3,2s
dwa filtry szare NDx8


