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Z punktu widzenia sposobu działania aparaty cyfrowe są mutacją klasycznych "analogowych" modeli i... skanera. 
Z pierwszego pochodzi układ optyczny - zestaw odpowiednio dobranych soczewek - skupiający światło na światłoczułym 
medium. Z drugiego - sposób zamiany obrazu w jego cyfrowy odpowiednik. Nie było niestety możliwe automatyczne 
przeniesienie już istniejących w skanerach, sprawdzonych rozwiązań, ze względu na charakter digitalizowanych "danych" 
- trudno wymagać, by każdy fotografowany obiekt pozostał nieruchomo przez kilkadziesiąt sekund.  

Sercem cyfrowego aparatu fotograficznego jest element CCD (Charge Coupled Devices), który przekształca 
informacje o jasności fotografowanego motywu na sygnały elektryczne. Ten niewielki element półprzewodnikowy ma 
funkcję podobną co klisza w tradycyjnych aparatach fotograficznych. Najważniejszą cechą jakości jest ilość 
pojedynczych sensorów znajdujących się na powierzchni tego elementu półprzewodnikowego. Fizyczna rozdzielczość 
odpowiada zazwyczaj maksymalnej ilości punktów obrazowych opidanych w pliku graficznym. Standardowo w 
aparatach występują CCD zawierające 2.1 lub 2.3 miliona punktów (umożliwia to rejestrację obrazów w trybie 
odpowiednio ok. 1600x1200 lub 1790x1200 punktów). Występują również matryce zawierające 3.3 miliona punktów. 
Wyższe rozdzielczości niż fizyczna są osiągalne w niektórych aparatach poprzez interpolację, to znaczy programowo 
dodane piksele wyliczone na podstawie jasności pikseli sąsiadujących.  

Jednakże przy swojej fizycznej rozdzielczości, współczesne aparaty nie obywają się bez interpolacji. Ponieważ 
każdy piksel obrazu cyfrowego składa się z trzech kolorów podstawowych: czerwonego (R - red), zielonego (G - green) i 
niebieskiego (B - blue) razem, pojedyncze elementy chipa CCD zaopatrzone są w barwne mikrofiltry, przy czym z reguły 
uporządkowane są one w tzw. mozaikę Bayer. Ciekawą rzeczą jest to, że na każdy jeden czerwony i jeden niebieski filtr 
wypadają po dwa zielone. Odpowiada to warunkom widzenia człowieka, które najczulej reaguje na zmiany jasności w 
zielonej części widma. Elektronika aparatu zachowuje dla pojedynczego piksela precyzyjne wartości jasności dokładnie 
dla jednego koloru, Pozostałe obydwa kolory muszą zostać ustalone poprzez interpolację z sąsiadujących pikseli. 

Sensory elementu CCD są fotodiodami o mikroskopijnych wymiarach, w których padające światło wyzwala 
powstawanie ładunków. Pojedyncze komórki są ze sobą powiązane (Charge coupled) i odczytywane rzędami lub 
kolumnami, przy tym ładunki przesuwane są od komórki do komórki aż do brzegu jednostki CCD, by tam zostać 
odczytane przez czułą elektronikę jako analogowe wartości napięcia i przekształcone w cyfrowe wartości. 

Ponieważ jasność jako ilość wpadającego światła i wytworzone przy tym ładunki są proporcjonalne, łatwo jest w 
przypadku trudnych warunków oświetleniowych, podnieść czułość przetwornika poprzez wzmocnienie sygnału. 
Negatywnym efektem ubocznym wzmocnienia jest zmniejszenie się dynamiki kolorów i powiększenie się tzw. szumów 
tła. 

Jeżeli na skutek zbyt długiego czasu naświetlania lub zbyt wysokiej jasności zostanie wytworzony w 
pojedynczych sensorach zbyt wysoki ładunek, może zdarzyć się, że system odprowadzania ładunków zostanie 
przepełniony, wtedy ładunki lądują w sąsiadujących komórkach, co w konsekwencji daje nadmierną jasność tychże. Efekt 
ten nazywany jest "bloomingiem" i objawia się "wyżartymi" bielami na obrzeżach. W nowych odmianach CCD blooming 
został zdecydowanie zredukowany systemem przełączników krótkospięciowych. 

Dalszym rozwojem konstrukcji konwencjonalnego CCD jest Super-CCD opracowany przez Fujifilm. W nim 
tradycyjna struktura została obrócona o 45 stopni. Wynikiem jest przestawione, sieciowe rozłożenie pojedynczych 
sensorów, które dodatkowo mają kształt ośmiokątny. Według Fuji ma to podnieść jakość sygnału dzięki lepszemu 
wykorzystaniu przestrzeni i większej powierzchni strefy światłoczułej. Aby jednak informacji obrazowe doprowadzić do 
formatu prostokątnego, niezbędne, jest poprzez interpolację, uzupełnienie wolnych miejsc dodatkowymi pikselami. Plik 
zdjęciowy zawiera, więc, więcej pikseli niż fizyczna rozdzielczość elementu Super-CCD. Fujifilm miała np. problemy ze 
swoimi reklamami, kiedy podawała tylko rozdzielczość obrazu. Obecnie zmuszona jest podawać rozdzielczość 
przetwornika i rozdzielczość obrazu, a są to różne liczby, przykładowo Finepix 4700 posiada przetwornik Super-CCD z 
2,4 milionami pikseli, natomiast gotowe zdjęcia posiadają 4,3 miliona pikseli. 

Układ optyczny  

Kompakty - wbudowane na stałe obiektywy  
Często brak migawki - czas ekspozycji regulowany elektronicznie  
Obiektywy o zmiennej ogniskowej - zbliżenia od 2 do 10 razy  
Jasność obiektywu (f) - dobrej jakości obiektyw powinien być jasny i pozwalać na robienie zdjęć z jak największym 
otworem przesłony; możliwe jest wówczas wykonywanie zdjęć przy gorszych warunkach oświetleniowych bez 
konieczności użycia lampy błyskowej  
Stabilizator obrazu - jego użycie wyeliminować może rozmazanie obrazu spowodowane drżeniem ręki podczas 
wykonywania zdjęć przy długich ogniskowych oraz z dłuższymi czasami ekspozycji  
Tryb makro - w dobrym trybie makro można wykonywać zdjęcia przedmiotów odległych od aparatu tylko o 1-2 cm  
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Nośniki danych 

Pliki zdjęciowe zapisywane są w pamięci typu Flash umieszczonej - stosownie do modelu aparatu - w karcie pamięci typu 
Smart Media, Compact Flash, Multimedia, Memory Stick. Karty typu Flash są urządzeniami o niewielkich wymiarach i 
nie zawierających żadnych ruchomych części. Określenie Flash pochodzi od sposobu administrowania plikami w takiej 
pamięci - przy jakiejś zmianie wpierw cały blok danych zostaje skasowany impulsem (Flash - błysk) o wysokim napięciu, 
a następnie może zostać ponownie zapisany. Znane z nośników magnetycznych "nadpisanie" danych nie jest możliwe. 
Żywotność karty typu Flash zawiera ok. 100 000 cykli zapisu i kasowania. 
 
Smart Media: Karty Smart Media o wymiarach 45,0 x 37,0 x 0,8 mm są powszechnie spotykanym nośnikiem danych 
typu Flash. Spotykane są o pojemnościach od 4 do 128 MB. Elektronika sterująca pracą karty znajduje się w urządzeniu, 
które z tych kart korzysta, w tym przypadku może zdarzyć się, że starsze modele aparatów mogą nie obsługiwać kart 
nowszego typu. Rozwiązaniem pozostaje upgrage oprogramowania wewnętrznego aparatu. 
Compact Flash: Jest to karta nie mająca problemów z kompatybilnością, ponieważ obok chipa pamięci posiada również 
zawarte w sobie sterowniki. Sama pamięć i kontroler są dopasowane do siebie, w związku z tym karty nowszego typu 
mogą być stosowane w aparatach starszego typu. Samo medium ma rozmiar 43,0 x 36,0 x 3,3 mm i dostępne jest w 
pojemnościach do 512 MB. Do przesyłania danych stosowane jest, podobnie jak przy twardych dyskach, złącze ATA.  
Memory Stick: Karta pamięci produkowana przez Sony do aparatów własnej produkcji. Posiada zintegrowany kontroler i 
wyposażona jest w możliwość manualnego zabezpieczenia przed kasowaniem. Przy rozmiarach 21,0 x 50,0 x 2,0 posiada 
pojemności pomiędzy 8 do 64 MB. Problemem jest obecnie transferowanie danych, którego prędkość wynosi zaledwie 
między 190 a 315 KB na sekundę. Przykładowo karta Smart Media w tym samym czasie zapisuje 512 KB i odczytuje 
1024 KB. Obecnie Sony wraz z firmą Lexar pracuje nad kartami Memory Stick o szybszym transferze, co zaowocowało 
już pierwszymi produktami na rynku.  
CDR: Zapis na dyskach kompaktowych jest odrębną drogą wybraną przez Sony, która wypuściła na rynek aparaty ze 
zintegrowaną nagrywarką mini dysków kompaktowych. Jeden dysk o średnicy 8 cm jest w stanie przyjąć 156 MB 
danych. Dyski te mogą zostać odczytane w każdym napędzie CD.  
Microdrive IBM: ta karta pamięci jest autentycznym twardym dyskiem, który wraz z obudową został zredukowany do 
rozmiarów karty Compact Flash. Jest to medium o największej spotykanej pojemności, na rynku znajdują się wersje 340, 
512 do 1024 MB. Wkrótce (zgodnie z zapowiedziami producentów) pojawią się Microdrive o pojemnościach 3,0 do 6,0 
GB. Gigabajtowa wersja tego nośnika wyposażona jest w tarczę z ceramicznego tworzywa obracającą się z prędkością 
3600 obr./sek. Inne warianty rotują 4500 razy na sekundę. Przy bardzo wysokim tempie transferu danych do ok. 4,3 MB 
na sekundę, mechanika zużywa zdecydowanie dużo prądu, rzędu ok. 300 mA. W stosunku do zwykłego twardego dysku 
Microdrive jest bardziej odporny na wstrząsy, jednak dużo delikatniejszy niż karty Flash.  
Niektórzy producenci stosują również inne media pamięci. Mogą to być karty MultiMedia, dyski magnetooptyczne 
(opracowane wspólnie przez Olympus, Sanyo i Hitachi Maxell), dyski Clik opracowane przez firmę Iomega 

Wyświetlacze LCD 

Większość aparatów cyfrowych oprócz (lub zamiast) wizjera zawiera panel wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Służy do 
wyświetlania rejestrowanych przez aparaty obrazów, wcześniej wykonanych zdjęć oraz menu sterującego. Podczas 
fotografowania obiektów znajdujących się w odległości ponad 1.5m można dokonać kadrowania za pomocą wizjera bez 
potrzeby włączania wyświetlacza LCD. Jeżeli jednak odległość będzie mniejsza powstaje efekt paralaksy: obszar 
widziany w wizjerze nie pokrywa się dokładnie z polem widzenia. Jeżeli posłużymy się wyświetlaczem LCD, 
rozbieżność ta zostanie wyeliminowana. 
Jednak podczas wykonywania zdjęć pod światło lub przy silnych refleksach występujących na motywie mogą pojawić się 
na wyświetlaczu spektakularne łuki świetlne, których nie będzie na zdjęciu. 

Lampa błyskowa  

Lampa jest zwykle wbudowana na stałe do aparatu.  
Lampy Slave - mają wbudowane fotokomórki, które reagują na błysk lampy aparatu i synchronicznie wyzwalają błysk 
pomocniczy, rozjaśniający tło  
Opcja zapobiegająca powstawaniu efektu "czerwonych oczu" - zadaniem tej funkcji jest wyzwolenie krótkiego 
"przebłysku" na chwilę przed wykonaniem zdjęcia, tak aby źrenice fotografowanych osób uległy zwężeniu, co pozwala 
na ukrycie czerwonego tła oczu;  

Baterie - Pobór energii 

Ilość pobieranej energii zależna jest konstrukcji aparatu. Przeciętnie zapas energii wystarcza na zrobienie ok. 80 zdjęć. 
Istnieją aparaty (Casio QV-8000X), któym zapas energii wystarcza na 110 zdjęć.   
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Wybierając model aparatu cyfrowego, trzeba wziąć pod uwagę jego przeznaczenie, czyli do jakiego rodzaju zdjęć chcemy 
go używać: 
Do robienia zdjęć z okazji różnych uroczystości rodzinnych, do zdjęć przeznaczonych do Internetu wystarczy prosty i tani 
aparat cyfrowy.  
Gdy aparat cyfrowy będzie wykorzystywany do pracy zawodowej: zdjęcia do folderów, zdjęcia do prasy, oraz kiedy 
wymagana jest wysoka jakość fotografii cyfrowych, wówczas potrzebny jest aparat wyższej klasy, często o dużej 
rozdzielczości i wyposażony w wiele dodatkowych funkcji.  
Do wykonywania zdjęć "w ruchu", wybierz model aparatu z możliwością wykonywania zdjęć seryjnych.  
Cechy aparatu cyfrowego, które należy wziąć pod uwagę przy jego zakupie.  

Rozdzielczość  

Im wyższa rozdzielczość aparatu, tym lepsza jakość otrzymanych zdjęć. Zdjęcia wykonane z dużą rozdzielczością, nie 
tracą na jakości przy ich drukowaniu, czy też powiększaniu. Rozdzielczość mierzona jest w pikselach. Im więcej pikseli 
tym wyższa rozdzielczość. Istnieją aparaty cyfrowe o rozdzielczości 2,51 megapikseli. Dla przeciętnego użytkownika, 
posiadanie aparatu o rozdzielczości co najmniej 1 megapiksela jest całkowicie wystarczające do wykonywania dobrej 
jakości zdjęć.  
Wygląd i kształt 
W momencie zakupu, biorąc różne aparaty cyfrowe do ręki, zauważysz pewnie, że jedne pasują Ci do ręki, a inne wydają 
się nieporęczne. Wybierz więc taki, który dobrze leży w ręce. Jeśli przycisk wyzwalacza i wizjer są rozmieszczone 
odpowiednio do Twoich wymagań, to takim aparatem łatwo wykonasz zdjęcia nawet jedną ręką. 
Pamięć 
Większość aparatów cyfrowych posiada wbudowaną pamięć wewnętrzną. Po zapełnieniu jej zdjęciami, trzeba ją 
rozładować (przegrać zdjęcia do komputera PC), by ponownie wykonywać zdjęcia. Produkowane są też modele 
aparatów, które posiadają wymienialne karty pamięci. W tym przypadku zapełnioną zdjęciami kartę pamięci, wyjmuje się 
z aparatu i wkłada świeżą. Można od razu wykonywać kolejne zdjęcia. 
Żywotność baterii  
Aparaty cyfrowe dosyć szybko zużywają energię baterii. Kupowanie ciągle nowych baterii jest kosztowne. Najlepiej 
wybrać aparat, do którego można dokupić akumulatorki. Dwa komplety akumulatorków wystarczą do wykonywania 
dowolnej ilości zdjęć. Jeden komplet w aparacie będzie pracować, a drugi można w tym czasie ładować za pomocą 
ładowarki. Takie rozwiązanie daje wymierne oszczędności, w porównaniu z kosztami zakupu coraz to nowych baterii, 
które po wyczerpaniu się wyrzuca.  

Kompatybilność z komputerem 

Sprawdź, czy aparat jest kompatybilny z systemem operacyjnym Twojego komputera. Sprawdź wyjścia portów w 
komputerze. Jeśli komputer posiada port taki jak w aparacie, to bez problemu połączysz aparat z komputerem kablem 
komunikacyjnym. Oprogramowanie dostarczone wraz z aparatem, będzie lepiej współpracować z komputerem, jeśli ten 
komputer i jego system operacyjny będzie bardziej dostosowany do danego modelu aparatu cyfrowego. 

Czasy naświetlania 

Minimalny czas naświetlania: 
• 1/10000s - w najtańszych modelach (brak migawki mechanicznej, z tego powodu światło pada cały czas na matrycę 

CCD. Podawany przez producentów czas otwarcia migawki oznacza w tym przypadku czas zbierania danych z 
przetwornika obrazu. Niestety, oświetlenie elementu obrazującego także po zakończeniu ekspozycji powoduje 
powstawanie na zdjęciu smug).  

• 1/1000s - lepsze modele (z migawką mechaniczną, element CCD pozostaje w ciemności po zakończeniu ekspozycji)  
• 1/2000s - wyjątek Casio QV 8000SX  
Maksymalny czas ekspozycji:  
• 10-15 s - idealny czas dla warunków nocnych, ale zdjęcia naświetlane przez 15s charakteryzują się znacznymi 

szumami  
• 2-8 s - redukcja zakłóceń, ale wykonywanie zdjęć może być robione tylko o zmierzchu lub w obecności sztucznych 

źródeł światła  

                                                 
1 przypominam, żeby spojrzeć na datę opracowania! 
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Dostępne tryby pracy  

• tryb automatyczny  
• tryb preselekcji czasu - użytkownik sam decyduje o czasie naświetlania zdjęcia. Aparat na podstawie pomiaru jasności 

sceny tak dobiera przesłonę, aby uzyskać prawidłową ekspozycję. Ten tryb przydatny jest podczas fotografowania 
szybko poruszających się obiektów (długi czas ekspozycji - wrażenie ruchu) lub też obrazu ostrego i wyraźnego 
(krótka ekspozycja).  

• tryb preselekcji przysłony - aparat dobiera optymalny czas otwarcia migawki do ustalonej przez użytkownika 
przysłony. Dobierając małą wartość przysłony, uzyskuje się np. efekt rozmazania tła za ostrym obiektem na 
pierwszym planie.  

• programy tematyczne (krajobraz, portret, zdjęcia panoramiczne itp..)  

Sposób pomiaru światła  

• matrycowy - kadr dzielony na kilka (kilkaset) obszarów na kształt plastra miodu i w każdym z nich dokonywany jest 
pomiar osobno, uzyskane wyniki są następnie analizowane przez wyspecjalizowany mikrokontroler. Skuteczność 
działania tego mechanizmu zależy w dużym stopniu od efektywności algorytmów analizujących. Ich szczegóły 
pozostają jedną z najlepiej chronionych tajemnic każdego wytwórcy sprzętu.  

• centralnie ważony - obliczenie średniej ważonej z ok. 60% środkowego obszaru (najstarszy pomiar światła stosowany 
już w aparatach analogowych od kilkudziesięciu lat)  

• punktowy - analizowane jest tylko 5% środkowego obszaru kadru, co jest szczególnie użyteczne przy fotografowaniu 
scen silnie kontrastowych  

Ustawienia ostrości  

• automatyczne  
• manualne z kilkoma predefiniowanymi odległościami  
• swobodna regulacja ostrości  
• funkcja śledzenia ostrości - jej działanie polega na ciągłej analizie obrazu i nieustannym ustawianiu ostrości na 

znajdujące się w kadrze obiekty. Dzięki temu możliwe jest wykonanie poprawnego zdjęcia szybko przybliżających się 
lub oddalających przedmiotów (np. samochodu)  

Cyfrowy Zoom  

Duże powiększenia otrzymuje się przez interpolację danych z niewielkiej, środkowej części kadru, a później powiększa 
się ten wycinek do rozmiarów całej matrycy. Sztuczne "przybliżanie" obrazu powoduje nieostrość detali i zakłócenia w 
rozmieszczeniu pikseli. 
 
Standard DPOF (Digital Printing Order Format) 
Idea polega na utworzeniu na karcie dodatkowego pliku, zawierającego informacje o numerach zdjęć, z których 
wykonane mają być odbitki w laboratorium fotograficznym 

Funkcje dodatkowe  

• Tryb wykonywania zdjęć seryjnych  
• Możliwość rejestracji filmów (tylko2 w rozdzielczości 320x240 punktów z szybkością 15 klatek/s, ograniczony czas 

trwania do 30 - 300 s  
• Zapis dźwięku - kilkunastosekundowy komentarz do zdjęcia  
• praca w trybie dyktafonu (karta 16MB może pomieścić do godziny skompresowanego dźwięku (8 kHz/4 bity)  
• Pilot zdalnego sterowania  
• Kamery USB do np. przeprowadzania wideo konferencji 
 

                                                 
2 przypominam, żeby spojrzeć na datę opracowania! 
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Zadanie:  
wyszukaj trzy dowolne aparaty cyfrowe (po jednym przykładzie z każdej klasy cenowej: kompaktowy/amatorski, 
zaawansowany, lustrzanka) i wypisz ich parametry (takie jak: rozdzielczość, zoom optyczny i cyfrowy, ogniskowa, 
jasność, makro, stabilizacja, rozmiar ekranu LCD, parametry sekwencji wideo, pamięć wbudowana, obsługiwane karty 
pamięci, zasilanie, rozmiary fizyczne, wyposażenie dodatkowe, cena itd. itp.). 

Nazwa parametru Aparat numer 1 Aparat numer 2 Aparat numer 3 

Producent, model    

Matryca    

Zoom optyczny / cyfrowy    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


