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Plan wykładu

1. Mechanizm działania aparatu cyfrowego

2. Wykorzystaj możliwości swojego aparatu

3. Wykorzystaj możliwości swojego 
komputera 

- program graficzny

- edycja i retusz fotografii cyfrowych
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Mechanizm działania aparatu cyfrowego

1. Rejestrowanie obrazu

2. Obiektyw

3. Migawka

4. Przysłona

5. Głębia ostrości

6. Matryca

7. Piksel i megapiksele



Rejestrowanie obrazu

1. Przednia soczewka

2. Obiektyw

3. Światło skupione

4. Matryca

5. Wizjer

6. Spust migawki

7. Lampa błyskowa

8. Pamięć



Obiektyw

- „Oko”aparatu

- Przechwytuje i skupia światło z fotografowanej 
sceny

- Układ 4-20 soczewek

- Ważne parametry:

- Jakość szkła

- Jasność (ilość światła, jaką obiektyw może 
przepuścić)

- Zasięg ostrzenia (odległość od 
fotografowanego obiektu)

- Powiększenie (zoom) możliwe do uzyskania



Migawka i przysłona

Precyzyjnie odmierzona porcja światła
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Migawka

określa czas,   
w jakim 
światło pada 
na materiał 
światłoczuły

1s, 1/2s, 1/4s,

1/16s, 1/30s, 

1/60s, 1/125s,

1/250s, 1/500s,

1/1000s

Zbudowana z obrotowych listków, umieszczona w 
obiektywie

Najkrótsze czasy: 1/500s do 1/1000s

Synchronizacja z lampą błyskową

Migawka centralna – najczęściej spotykana

W aparatach kompaktowych migawka mechaniczna 
zastąpiona elektroniczną



Przysłona

określa 
natężenie 
światła 
padającego 
na materiał 
światłoczuły

1, 1.2, 1.4, 1.8,

2, 2.8, 4, 5.6, 8,

11, 16, 22, 32

itd.

Otwór o regulowanej średnicy, umieszczony w 
obiektywie

Im większy otwór przysłony, tym mniejsza wartość 
przysłony

Im większa wartość przysłony, tym mniej światła pada 
na materiał światłoczuły



Głębia ostrości

Aparat, 
podobnie 
jak nasze 
oczy, w 
danym 
momencie 
może 
widzieć 
ostro tylko 
jeden punkt

Przestrzeń, która na zdjęciu sprawia wrażenie ostrej

O głębi ostrości decydują:

- wartość przysłony (w.p. w – g.o. w)

- długość ogniskowej obiektywu (d.o. w – g.o. m)

- odległość od fotografowanego obiektu (o. m – g.o. m)
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Matryca

Najważniejszy element aparatu cyfrowego

Zawarte w niej światłoczułe przetworniki rejestrują 
obraz wpadający przez obiektyw

CCD - Charged Couple Device

- opracowane we wczesnych latach 70. XX wieku z 
przeznaczeniem do akwizycji obrazu z niskim 
poziomem szumów. 

CMOS - Complementary Metal-Oxide Semiconductor

- opracowane w drugiej połowie lat 90. XX wieku w 
celu zmniejszenia kosztów produkcji sensorów i 
zmniejszenia poboru mocy



Matryca

• Na  jeden piksel czerwony lub 
niebieski przypadają dwa zielone. 

• Odpowiada to warunkom widzenia 
człowieka, które najczulej reaguje na 
zmiany jasności w zielonej części 
widma.

• Aby uzyskać dane o kolorze danego 
punku musimy skorzystać z algorytmu 
interpolacji i danych z sąsiednich 
pikseli.



Piksel i megapiksele

- Najmniejszy 
kwadrat, z 
którego 
składa się 
obraz 
cyfrowy

lub

- Najmniejszy 
element 
światłoczuły 
na matrycy

MP – liczba pikseli na 
obszarze matrycy

Mit megapikseli

Im większa matryca, 

tym lepsza jakość obrazu
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Wykorzystaj możliwości swojego aparatu

1. Balans bieli

2. ISO

3. Filtry

4. Programy tematyczne aparatu



Balans bieli

Zadaniem aparatu jest 

wierna reprodukcja barw

Ustawienie, wg którego aparat 

(lub fotograf) reguluje 

tonację kolorów na zdjęciu

Celem ustawienia balansu bieli jest 
osłabienie barwy dominującej

Tryb automatyczny – temperatura 
barwowa 5500K (światło naturalne)
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Temperatura barwowa

Cecha określająca wrażenie percepcyjne 
oglądanego obrazu

Definiowana na podstawie relacji jakie 
zaobserwowano pomiędzy temperaturą a 
właściwościami emisyjnymi ciała czarnego

• płomień świecy 1800 K

• tradycyjna żarówka 2800 K 

• żarówka halogenowa 3200 -3400 K

• lampa błyskowa i światło słoneczne 5500 K 

• światło w dzień pochmurny 6500-7000 K 

• słoneczny dzień, głęboki cień 7000-8000 K 
(światło odbite od nieboskłonu) 

• czyste niebo w górach 12000 K



ISO

Czułość matrycy 
aparatu 
cyfrowego, 
zatwierdzona 
przez 
organizację 
International 
Standard 
Organization

ISO100 – ISO3200

Odpowiednik czułości 
filmów fotograficznych

Im większe ISO, tym mniej 
światła potrzeba do 
wykonania zdjęcia

Obraz jest wzmacniany 
przez mikroprocesor

Spada jakość obrazu

Pojawiają się piksele w 
różnych kolorach (szum)
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Filtry

Redukcja 
niechcianych 
efektów

Efekty specjalne 
np. kolory, 
gradienty, 
pryzmaty, 
siatki 
dyfrakcyjne

Filtr UV – redukcja ‘mgły’ na zdjęciach krajobrazowych

Filtr polaryzacyjny – redukcja odblasków 

http://www.fizyka.net.pl/index.html?menu_file=ciekawostki%2Fm_ciekawostki.html&former_url=http%3A%2F%2
Fwww.fizyka.net.pl%2Fciekawostki%2Fciekawostki_wn7.html



Filtr polaryzacyjny
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Programy tematyczne aparatu



Portret

• przeznaczony do fotografowania osób, w celu zachowania efektu 
ostrej postaci, przy niewielkim rozmyciu tła (mała głębia ostrości, 
skupienie uwagi na osobie fotografowanej)

• fotografowany obiekt powinien znajdować się na środku kadru

• stosując duży zoom optyczny, można uzyskać efekt jeszcze mniejszej 
głębi ostrości

• wykorzystanie programu portret przy fotografowaniu krajobrazu, 
umożliwia uzyskanie efektu trójwymiarowości



Makro

• przeznaczony do 
fotografowania 
obiektów z małej 
odległości 

(nawet do 1cm)

• może służyć do 
stworzenia efektu 
małej głębi ostrości  
fotografowany obiekt 
pozostanie ostry, 
natomiast całe tło 
ulegnie rozmyciu



Krajobraz

• Zdjęcia charakteryzują się dużą głębią ostrości  (nieskończoność)

• Aby uzyskać możliwie największą głębię ostrości, należy zastosować 
najmniejszy możliwy zoom optyczny 

• Programu krajobraz 

możemy użyć zawsze, 

gdy zależy nam 

na uzyskaniu dużej głębi 

ostrości, 

np. gdy fotografowane 

obiekty są ustawione 

w różnych odległościach 

od aparatu



Sport

• przeznaczony do fotografowania 
obiektów, które szybko się 
poruszają, np. zawodników na 
boisku

• W aparacie stosowany jest jak 
najkrótszy czas otwarcia migawki, 
a ostrość nastawiana jest przez 
cały czas

• Program Sport można wykorzystać 
również do fotografowania

np. dzieci, zwierząt w ruchu



Noc

• W nocy zdjęcia wykonane z użyciem lampy błyskowej nie 
przynoszą oczekiwanych rezultatów – oświetlone są tylko 
obiekty znajdujące się blisko fotografującego a cały obraz 
wygląda nienaturalnie

• Z kolei wykonanie zdjęcia w jednym z trybów dziennych 
skutkuje wyraźnym niedoświetleniem zdjęcia

• Program Noc charakteryzuje się długim czasem otwarcia 
migawki, co oznacza, że aparat zbiera światło nawet przez 
kilka sekund



Słońce/śnieg

• przeznaczony do wykonywania zdjęć 
obiektów na jasnym tle, np.  na plaży 
lub na śniegu

• Warto pamiętać o tym programie nie 
tylko podczas wakacji letnich lub 
zimowych, ale w każdej sytuacji, 
kiedy fotografujemy obiekt 
znajdujący się na jasnym tle



Auto (tryb automatyczny)

• aparat 
automatycznie 
dobiera parametry 
ekspozycji w 
momencie 
wykonywania 
zdjęcia

• Zdjęcia wykonane 
w trybie auto
odzwierciedlają 
obraz widziany 
ludzkim okiem



Wykorzystaj możliwości swojego komputera

1. Przykłady

2. Program graficzny

3. Edycja i retusz fotografii cyfrowych

4. Projekty graficzne



Przykłady



Program graficzny

Photoshop - komercyjny

GIMP - darmowy http://www.gimp.org/



GIMP interfejs użytkownika

Oddzielne okna

Niezależne

rozmieszczenie



GIMP narzędzia

Okno

narzędziowe

- przybornik

• opcje 
narzędzi



Edycja i retusz fotografii cyfrowych

• Poprawianie źle naświetlonego zdjęcia

• Usuwanie efektu czerwonych oczu

• Poprawianie kolorów

• Kolor i światło - poziomy, krzywe

• Poprawianie ostrości 

• Przekształcenia geometryczne

• Kadrowanie

• Filtry – retuszujące, stylizujące, deformujące

• Klonowanie 

• Fotomontaż 

• Edycja tekstu



Poprawianie źle naświetlonego zdjęcia

• Automatyczna              
jasność,               
nasycenie,                 
ostrość

• Jasność i 
kontrast

• Poziomy



Usuwanie efektu czerwonych oczu

• Rozszerzona 
źrenica, ukrwiona 
siatkówka

• Zaznaczanie 
eliptycznych 
obszarów

• Narzedzia 
kolorów/Odcień i 
nasycenie

• Suwaki Odcień, 
Jasność, Nasycenie



Poprawianie kolorów

• Niekorzystne 
warunki 
oświetleniowe            
– wyblakłe                
lub ciemne zdjęcia

• Foldery reklamowe

• Narzędzia 
kolorów/Odcień i 
nasycenie                      
-> Nasycenie

• Narzedzia 
kolorów/Barwienie



Poprawianie ostrości

• Niewłaściwe 
ustawienie 
ostrości

• Poruszenie 
aparatem przy 
wykonywaniu 
zdjęcia

• Filtry graficzne 
wyostrzające

• Filtry/Uwydat
nianie/Wyostr
zanie



Kolor i światło – poziomy

• Dostosowywanie 
jasności i 
kontrastu

• Dostosowywanie 
kanałów R,G,B

• Narzędzia 
kolorów/ Poziomy

• Histogram
• Zapis ustawień          

do pliku



Kolor i światło – krzywe

• Funkcja 
matematyczna

• Krzywa odręczna
• Punkty kontrolne

• Słaby kontrast, 
brak głębi 
odcieni, 
nienaturalne 
kolory

• Rozkład cieni, 
półcieni, świateł



Przekształcenia geometryczne

• Narzędzia 
przekształcania/ 
Odbicie

• Narzędzia 
przekształcania/ 
Perspektywa

• Siatka
• Narzędzia 

przekształcania/ 
Nachylenie



Kadrowanie

• Usunięcie 
przypadkowych 
obiektów

• Narzędzia 
przekształcania/ 
Kadruj

• Prowadnice
• Bieżąca warstwa



Filtry retuszujące



Filtry stylizujące



Filtry deformujące



Klonowanie

• Usuwanie 
defektów cery, 
plam, śladów, 
śmieci, reklam

• C -> Źródło –
Obraz -> Tryb 
–Zwykły -> 
Krycie 100%

• Pedzel -> 
Klonowanie



Fotomontaż



Edycja tekstu

• Efekt 
płynnego 
metalu

• Tworzywo 
sztuczne

• Napis z 
cieniem



Projekty graficzne



Projekty graficzne
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