


ZROZUMIEĆ SYSTEM - APARATY, NOŚNIKI etc. 

10/2022 r.



APARATY ANALOGOWE



Podstawowe typy aparatów analogowych

Aparaty analogowe typu - dalmierzowego („rangefinder”)  

- wymienna optyka 
- konieczność dostosowania wizjera do obiektywu 
- różne nośniki obrazu 
- mały rozmiar i waga 
- ustawianie ostrości (dalmierze) 
- małe opóźnienie!!! 
- podgląd obrazu „w trakcie naświetlenia” 
- PARALAKSA!!!



PARALAKSA

kadrowanie w wizjerze

zapis na nośniku



Podstawowe typy aparatów analogowych

Aparaty analogowe typu SLR 
- wymienna optyka, wizjery i matówki itp. 
- różne nośniki obrazu 
- średni rozmiar i waga 
- modułowość



Podstawowe typy aparatów analogowych

Aparaty analogowe typu SLR  - moduły



Podstawowe typy aparatów analogowych

Aparaty analogowe „średniego formatu” SLR: 
- budowa modułowa  
- szeroka gama optyki 
- różne nośniki obrazu (zazwyczaj dostępne przy zmianie kasety) 
- wymienne wizjery + kominki itp. 
- spory rozmiar i waga 
- Wysoka jakość na średnioformatowych filmach

Podstawowe typy aparatów analogowych



Podstawowe typy aparatów analogowych

Aparaty analogowe TLR (dwuobiektywowe)  
- paralaksa 
- Bardzo ograniczona „wymienność” optyki (nasadki) 
- brak modułowości - jednolita konstrukcja 



Podstawowe typy aparatów analogowych

Aparaty analogowe „wielkiego formatu”: 

- budowa całkowicie modułowa 
- duża ilość optyki do wyboru 
- różne nośniki obrazu - dostępne w pojedynczych kasetach 
- wizjery + matówki 
- kadrowanie na matówce (problemy z jasnością) 
- korekcja perspektywy 
- możliwość dużego wpływania na płaszczyznę głębi ostrości 
- duży rozmiar i waga



Podstawowe typy aparatów analogowych

Aparaty analogowe „specjalnego przeznaczenia”: 

- Aparaty podwodne 
- Aparaty panoramiczne 
- Aparaty „instant”



APARATY CYFROWE



Zamiana analogowego obrazu trójwymiarowego  

na obraz dwuwymiarowy zapisany w postaci cyfrowej

aparat analogowy skaner komputer Lab, Drukarki itp.



+

aparat cyfrowy

Komputer

lab

drukarki itp..

Zamiana analogowego obrazu trójwymiarowego  

na obraz dwuwymiarowy zapisany w postaci cyfrowej



    Aparaty      
     Cyfrowe             vs              analogowe

Rozmiar 

Waga 

Energia 

Dodatkowe funkcje 

„Jakość i  

plastyka” obrazu 

Trwałość 

Kontrola efektów 

 



Obraz w wizjerze i na monitorze (live view) – d-compact

wizjer

objektyw

matryca

monitor aparatu



Obraz w wizjerze i na monitorze (live view) - DSLR

Lustro 

pryzmat

wizjer

matryca



Obraz w wizjerze i na monitorze - DSLR



Obraz w wizjerze i na monitorze (live view) - DSLR



Bez kabli!!!                           (live view itp.) - WIFI



Dodatkowe funkcje aparatów cyfrowych 
File info



Dodatkowe funkcje aparatów cyfrowych 

Sekwencje video



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

- kamera video i kamera internetowa 

- aparaty kompaktowe 

- aparaty typu „bridge” 

- DSLR 

- bezlusterkowce 

- „średni format” 

- przystawki cyfrowe 

- hybrydy



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

Kamera video, kamera internetowa i telefon: 

- rozdzielczość 
- automatyczne i manualne tryby fotograficzne 
- jakość pliku



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

Aparaty kompaktowe: 

- paralaksa (kadrowanie na ekranie - brak paralaksy) 
- optyka i stabilizacja 
- rozmiar i waga 
- ekrany (ruchome i dotykowe) 
- kadrowanie 
- video 
- audio



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

Aparaty kompaktowe vs smartphon? 

- RAW???



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

Aparaty typu „bridge”: 

- optyka (bardzo szeroki zakres ogniskowych - megazoom) i  
- stabilizacja optyczna 
- wizjery (optyczne i elektroniczne) 
- średni rozmiar i waga 
- ekrany (ruchome, dotykowe) 
- kadrowanie 
- sekwencje video 
- audio (stereo)



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

Aparaty typu DSLR: 

- bardzo szeroka gama optyk 
- różne formaty klatki (APS-C, FF) 
- wizjery optyczne (92-100% pokrycia) 
- średni rozmiar i waga 
- ekrany (również ruchome) 
- video 
- audio 
- stabilizacja obrazu (obiektyw lub korpus) 
- systemy czyszczenia matrycy



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

Aparaty typu „bezlusterkowce”: 

- optyka (wymienna lub niewymienna) 
- formaty klatki (APS-C i pełna klatka) 
- wizjery (optyczne i elektroniczne} 
- rozmiar i waga 
- ekrany (ruchome) 
- kadrowanie (paralaksa) 
- video 
- audio 
- stabilizacja obrazu 
- systemy oczyszczania matrycy



System stabilizacji obrazu – optyka i elektronika

1. Stabilizacja optyki 
2. Stabilizacja sensora 
3. „Stabilizacja elektroniczna”



System stabilizacji obrazu – optyka i elektronika

1.  Stabilizacja optyki  
 - wady i zalety

www.optyczne.pl



System stabilizacji obrazu – optyka i elektronika

1. Stabilizacja sensora 
 - wady i zalety



System stabilizacji obrazu – Minolta Anti-Shake

Możliwość uzyskania zdjęć „nieporuszonych” przy czasach dłuższych o około 2-3 stopnie



System stabilizacji obrazu
CANON 24-105 f4  

Ekspozycja 1/15s - 105mm



System stabilizacji obrazu
CANON 24-105 f4  

Ekspozycja 1/15s - 105mm

stabilizacja włączona stabilizacja wyłączona



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

Aparaty cyfrowe „średniego formatu”: 

- duża gama optyki 
- klasyczne wizjery + monitory 
- średni rozmiar i waga 
- ekrany (zasilanie) 
- video? 
- audio? 
- stabilizacja obrazu 
- cena!!!



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

Przystawki cyfrowe: 

- rozmiar i waga 
- ekrany 
- zasilanie 
- HMI + obrazy nieruchome 
- cena



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

Aparaty typu „hybryda”: 

- film / digital file 
- rozmiar i waga 
- ekrany 
- zasilanie 
- cena



Aparaty „specjalnego przeznaczenia”:

Podstawowe typy aparatów cyfrowych

SEITZ 6x17 – 160 MB



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

Red Digital - 261 megapikseli 
(para ludzkich oczu 252)!



Podstawowe??? typy aparatów cyfrowych



Podstawowe typy aparatów cyfrowych

LEICA MONOCHROME???



MATRYCA



CMOS, CCD

FOVEON





pixele wysokiej 
czułości

pixele niskiej 
czułości



Podążając za negatywem...



Dwie generacje jednej idei



EFEKT - szeroki zakres tonalny

foto: www.dpreview.com



Fuji Super CCD EXR



Fuji BSI EXR CMOS

wysoka rozdzielczość duży zakres dynamiczny - 2 zdjęcia wysoka czułość i niskie szumy



MATRYCA BSI CMOS



HASSELBLAD MULTI-SHOT



HASSELBLAD MULTI-SHOT



MATRYCE DUAL PIXEL



Czy rozmiar matrycy ma znaczenie?



Podstawowe rozmiary matryc

• format ~ 6,6 na 8,8 mm (kompakty i „Bridge”) 

• format ~ 15,1 na 22,7 mm (APS-C) (lustrzanki, bezlusterkowce, kompakty) 

• format ~ 20,2 na 29,2 mm (APS-H) (lustrzanki) 

• format ~ 24,0 na 36,0 mm (35 mm) (lustrzanki i bezlusterkowce) 

• format ~ 49,0 na 37,0 mm (średni format) (36x56)



rozmiary matryc vs optyka



rozmiary matryc vs optyka 
(„pełna klataka”)



rozmiary matryc vs optyka 
(„APS-c”)



24x36 mm

APS-C

Krotność ogniskowej – faktor



Podstawowe typy aparatów cyfrowych



Ile potrzebuję pixeli ?



16 do 50 mln pixeli

22 do 100 mln pixeli



SZUMY NA MATRYCY







WIELKOŚĆ PIXELA vs JAKOŚĆ ORAZU

1. zamiana światła na pikselu na sygnał elektryczny 

2. Zakłócenia elektryczne z napięcia na matrycy 

3. Temperatura matrycy 

4. Czułość  

5. Wstrząsy matrycy 

Większy piksel = większa ilość zebranego światła = mniejsze wzmocnienie = mniejsza ilość „szumów” 



Na czym zapisać dane ?



Karty pamięci 



Karty pamięci – dobre idee... 



Brak prądu...?



Jak pracuje akumulator...?

• Ilość rodzajów !!! 
• Pojemność 
• Ilość cykli ładowań 
• Czas ładowania 
• Wbudowany procesor 
• Temperatura otoczenia

Czy jutro kupię taki model...?



Plastik...?



- Cykl życia modelu 
- Trwałość matrycy 
- Trwałość migawki



Warszawa, 8 listopada 2005 r. - Dzięki ścisłym procedurom kontroli jakości 
firma Nikon wykryła, że w bardzo rzadkich przypadkach niektóre 
akumulatory litowo-jonowe typu EN-EL3 (przeznaczone do cyfrowych 
lustrzanek jednoobiektywowych firmy Nikon) mogą ulegać uszkodzeniu, 
powodując przegrzanie podczas ładowania. Kontrola wykazała, że 
przyczyną defektu nie jest wada konstrukcyjna, lecz chwilowe zakłócenia 
procesu produkcyjnego tego typu akumulatorów, które miało miejsce 
pomiędzy majem i wrześniem 2004 r. Mając na uwadze interes swoich 
klientów, jak również zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i 
jakości produktów, firma Nikon rozpoczęła program dobrowolnej wymiany 
wszystkich egzemplarzy akumulatorów EN-EL3 wyprodukowanych we 
wspomnianym okresie. (...)

Oficjalna informacja prasowa Nikon Polska 

„Teoria względności wg NIKON’A...”



Uaktualniać 
 „camera software”...?



Co dalej z moimi zdjęciami...?

1. Oprogramowanie do edycji: 
- Producenci niezależni - Adobe vs reszta 
świata  
- Oprogramowanie producentów aparatów 

2. Oprogramowanie „specjalistyczne” 
- Obróbka RAW 
- Korekta błędów sprzętu (optyka, szumy) 
- Wyostrzanie, interpolacja itp.



Gadżety...?

1. WiFi 
2. GPS 
3. Narzędzia do obróbki komputerowej - tablety graficzne 




