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Prapoczątki - camera obscura



bieg światła w aparacie

element
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migawka
przysłona



Ogniskowa

Ogniskowa - odległość od środka układu optycznego do ogniska (miejsca 
w którym skupiają się promienie świetlne)
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Ogniskowa
Im dłuższa ogniskowa, tym:

większy obraz obiektu  
(dwa razy dłuższa ogniskowa = dwa razy większy obraz)
mniejsze pole widzenia

Dla rzeczywistego obszaru który uzyskamy na zdjęciu ma także 
znaczenie pole matrycy światłoczułej lub kliszy 

Obiektywy:
krótkoogniskowy = szerokokątny
długoogniskowy = teleobiektyw
o zmiennej ogniskowej = zoom



Ogniskowa

Dłuższa ogniskowa 
„skraca perspektywę”, 
obiekty oddalone, 
wydają się bliższe. 



Ogniskowa

Dłuższa ogniskowaKrótsza ogniskowa



Aberracja optyczna i chromatyczna

aberracja optyczna aberracja chromatyczna

W obiektywach stosuje się zestawy wielu soczewek które mają 
ograniczać aberracje 



Przysłona

Przysłona ma za zadanie regulować ilość przechodzącego światła.
Wartość odzwierciedla proporcję między średnicą otworu przysłony 
a ogniskową obiektywu.

Oznaczenia tworzą zwykle ciąg: f/1/1.4/2/2.8/4/5/8/11...
każda kolejna wartość oznacza o połowę mniej światła.

Czyli: 
Im większa wartość przysłony, tym mniejszy otwór i mniej światła.
  



Głębia ostrości - GO

Duża GO

Mała GO



Głębia ostrości - GO

Głębia ostrości, to zakres odległości w obrębie których 
obiekty na zdjęciu są ostre.

Zasady:

Im mniejszy otwór przysłony (większa wartość), 
tym większa głębia ostrości. 
Im krótsza ogniskowa obiektywu, tym większa 
głębia ostrości.



Głębia ostrości - duża, czy mała

  Zasady:

  Kiedy wysoka GO jest korzystna? Np:
kiedy chcemy przedstawić obiekt „głęboki”
kiedy chcemy przedstawić wiele obiektów 
umieszczonych w różnych odległościach od aparatu

  Kiedy niska GO jest korzystna? Np:
kiedy fotografujemy konkretny obiekt a tło jest 
nieistotne lub niepożądane (np. portrety)



Czas naświetlania - Migawka

Czas otwarcia migawki to czas naświetlania matrycy lub kliszy. 
Im czas ten jest dłuższy, tym więcej światła dociera do 
elementu światłoczułego.

Oznaczenia tworzą ciąg sekund i ułamków sekundy:  
...1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500...
Wartość B oznacza manualne otwarcie i zamknięcie migawki.  

Każda kolejna wartość oznacza o połowę krótszy czas.
  



Czas naświetlania - Migawka

dłuższy
czas

krótszy
czas



Czas naświetlania - Migawka

krótszy czas: 
1/800 s

dłuższy 
czas: 1/4 s 



Czas naświetlania - długi czy krótki? 
  Zasady:

  Kiedy warto stosować krótki czas? Np:
gdy jest jasno
do fotografii poruszających się obiektów jeśli 
chcemy zachować ich ostry wygląd
gdy fotografujemy z dużym przybliżeniem (zoomem)  
bez statywu

  Kiedy warto stosować długi czas? Np:
gdy jest ciemno
do uzyskania specjalnych efektów, np. celowego 
rozmycia poruszających się obiektów (płynąca woda, 
jadące samochody w nocy, pozorny ruch gwiazd na 
nocnym niebie etc...)

Uwaga: czas naświetlania jest częściowo narzucony 
przez stosowaną przysłonę.



Przysłona i czas naświetlania
Przysłona i czas naświetlania decydują o ilości światła które 
docierają do matrycy. 
Można więc uzyskać tą samą ilość światła stosując różne zestawy 
obu wspomnianych parametrów.

Zasady:

Im mniejszy otwór przysłony (większa wartość) i 
krótszy czas naświetlania - tym mniej światła.
Jeśli zmniejszamy otwór przysłony, musimy 
zrekompensować to dłuższym czasem naświetlania i 
odwrotnie.



Światłoczułość -skala ISO
Światłoczułość to, jak sama nazwa wskazuje, jest czułość na 
światło. 

Im większa światłoczułość elementu światłoczułego, tym krótszy 
czas naświetlania, lub ilość światła padająca w określonym 
czasie jest potrzebna do uzyskania danego efektu 
fotograficznego.

Do określenia światłoczułości klisz używa się skali ISO, np: 
ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400 itd...
 
Dana klisza ma określoną, stałą czułość.

Skali ISO używa się także do określenia światłoczułości matryc 
światłoczułych, jest ona w aparatach  cyfrowych zwykle 
regulowana. 



Wysokie, czy niskie ISO?
Stosując wyższe ISO można skrócić ilość światła (a więc 
np. czas naświetlania) konieczny do uzyskania zdjęcia.

  Zasady:

  Kiedy warto stosować wysokie ISO? Np:
kiedy fotografujemy w ciemnym otoczeniu
do fotografowania szybko poruszających się obiektów
gdy fotografujemy z dużym przybliżeniem (zoomem)

  Kiedy warto stosować niskie ISO? Np:
kiedy fotografujemy w jasnym otoczeniu
kiedy stosujemy długie naświetlenia

Uwaga: wysokie wartości ISO w aparatach cyfrowych wiążą się  
z tzw. szumem - przypadkowymi kolorowymi plamkami na obrazie 
a także innymi problemami, jak np. mniejsza ostrość obrazu.



Wysokie ISONiskie ISO

ISO a szumy



Plusy i minusy
Niektóre zalety i wady wymienionych parametrów

wysoka wartość niska wartość

przysłona
• wysoka głębia ostrości
• konieczny dłuższy czas 
naświetlania

• niska głębia ostrości,
• konieczny krótszy czas 
naświetlania

czas 
naświetlania

• można fotografować w 
słabym oświetleniu
• obiekt poruszające się 
są rozmyte
• drgania ręki rozmywają 
zdjęcie

• można fotografować 
poruszające się obiekty 
zachowując ostrość
• konieczne większe otwarcie 
przysłony (mniejsza GO)

ISO

• można fotografować w 
niskim oświetleniu
• można obniżyć czas 
naświetlenia 
• można bardziej 
przymknąć przysłonę
• niższa jakość obrazu

• wyższa jakość zdjęcia
• można dłużej naświetlać 
zdjęcie
• można bardziej otworzyć 
przysłonę 


