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1. WPROWADZENIE 
 

Szerokie rozpowszechnienie fotografii można tłumaczyć nie tylko tym, że 

istnieje możliwość obiektywnego dokumentowania różnych zjawisk, ale również 

z powodu szeregu zalet w porównaniu z możliwościami ludzkiego oka. Jeżeli 

porówna się fotograficzne metody obserwacji z wizualnymi, to można wymienić 

następujące ich zalety [1]. 

1. Fotografia przede wszystkim dokumentuje obserwacje. Wrażenie 

wzrokowe trwa nie dłużej niż 1/7 s i zanika po upływie tego czasu, 

podczas gdy metoda fotograficzna umożliwia otrzymanie trwałych 

obrazów. 

2. Obraz fotograficzny można powielać, otrzymując przy tym 

teoretycznie nieskończoną liczbę kopii. 

3. Obraz fotograficzny może być zmieniany w określony sposób, np. 

zmniejszany, powiększany, korygowany geometrycznie, korygowany 

pod względem kontrastu, nasycenia barw itp. Operacje te mogą być 

wykonywane w różnych celach pomiarowych. 

4. Jeżeli fotografia statyczna ma możliwość zmiany skali liniowej obrazu, 

to w fotografii dynamicznej – czyli filmie – istnieją możliwości 

zmiany skali czasowej, w wyniku czego film pozwala wydłużyć lub 

skrócić czas obserwacji procesu. Jest to możliwe dzięki zmniejszeniu 

lub zwiększeniu częstości wyświetlania kolejnych klatek w porównaniu 

do częstości użytej podczas ich rejestracji. 

5. Metody fotograficzne dają możliwość rejestracji krótko trwających 

zjawisk lub rozdzielenia na oddzielne fazy długotrwałych lub 

złożonych procesów; specjalne szybkie kamery pozwalają na 

rejestrację zjawisk o czasie trwania rzędu 10
-5

÷10
-6

 s; zostały także 

opracowane systemy rejestrujące miliony klatek w ciągu sekundy. 

6. Warstwa światłoczuła może akumulować fotony, co pozwala przez 

użycie długiego czasu naświetlania rejestrować zjawiska o natężeniu 

oświetlenia mniejszym od progu czułości ludzkiego oka. 

7. Metody fotograficzne dają możliwość jednoczesnego i jednakowo 

dokładnego rejestrowania dużej liczby obiektów, które poprzez układ 

optyczny oddziałują na warstwę światłoczułą; porównując tę 

możliwość z okiem, to chociaż oko posiada szerokie pole widzenia 

(szczególnie po uwzględnieniu jego ruchomości w oczodole), to 

jednak ze względu na psychofizyczne działanie wzroku nie jest 

możliwa jednoczesna obserwacja wielu szczegółów. 

8. Ważną przewagą warstwy światłoczułej nad okiem jest jej większy 

zakres czułości spektralnej (w szczególności czułość na niewidzialne 

promienie rentgenowskie i ), a także możliwość rejestrowania cząstek 

elementarnych spotykanych w fizyce jądrowej. 
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9. Szczególne zalety, dotyczące dominujących obecnie procesów 

bezsrebrowych, wynikają z łatwości otrzymywania i przetwarzania 

informacji, jej zapisu na łatwo dostępnych i niewielkich nośnikach 

oraz szybkiego przesyłu. 

Wyliczone właściwości fotograficznych procesów rejestracji informacji 

jasno wskazują na przewagę tych metod nad innymi i tym samym powodują ich 

ogromne naukowe i praktyczne znaczenie w wielu dziedzinach działalności 

człowieka. Jednak chociaż od stuleci człowiek starał się utrwalać czynione przez 

siebie obserwacje wzrokowe, to dojście do obecnego stanu technik 

fotograficznych było długotrwałe. Początkowo zapis obserwacji wzrokowych 

ułatwiała camera obscura, czyli ciemnia optyczna zaopatrzona w mały otworek, 

przez który przechodziły promienie słoneczne tworzące na przeciwległej ściance 

pozbawiony dystorsji, ciemny i niezbyt ostry obraz o nieskończonej głębi 

ostrości (rys. 1.1). 

 

Rys. 1.1. Zasada działania camera obscura i jej zastosowanie [2, 3] 

 
Obraz jest ciemny, ponieważ mała jest średnica otworu. Według podanego przez 

Rayleigha wzoru optymalna jego średnica dopt wynosi [4, 5] 

 𝑑𝑜𝑝𝑡 = 1,9 ∙ √𝑓 ∙ 𝜆 (1.1) 

gdzie: f – odległość od otworu do obrazu (ogniskowa) w metrach,  – długość 

fali światła w metrach. Dla odległości f = 50 mm i  = 550 nm otrzymuje się 

dopt = 0,32 mm, co daje wielkość otworu względnego, czyli stosunku średnicy 

wejściowej do ogniskowej około 1:150. 

W 1550 roku mediolańczyk Girolamo Cardano zastąpił otwór pojedynczą 

soczewką skupiającą [6], co wielokrotnie zwiększyło jasność powstającego 

obrazu oraz jego ostrość, szczególnie w centralnej jego części. Camera obscura 

była używana przede wszystkim przez malarzy do dokładnego i precyzyjnego 

odwzorowania rysunku (np. Canaletto), chociaż i astronomowie (m.in. Kepler) 

stosowali ją do obserwacji ruchu ciał niebieskich. Wyposażona w soczewkę 

camera obscura i uzupełniona o przysłonę, której działanie opisał w 1569 roku 

wenecjanin Daniello Barbaro, stała się pierwowzorem aparatu fotograficznego. 

Na jej użycie w tym charakterze trzeba było jednak poczekać kilkaset lat. 



10 

Bowiem dopiero 19 sierpnia 1839 roku Louis Daguerre zaprezentował światu 

proces dagerotypii, pozwalający otrzymywać na srebrnej płytce trwały obraz. 

Wynalazek ten, wykorzystujący odkrytą przez Scheele’go światłoczułość 

halogenków srebra, nie został opatentowany (za co Daguerre otrzymał 

dożywotnią pensję od rządu francuskiego) i bardzo szybko rozprzestrzenił się 

w świecie, kładąc podwaliny pod fotografię dokumentalną. W tej technice 

wykonano m.in. pierwsze zdjęcia Księżyca, zaćmienia Słońca i preparatów 

mikroskopowych [3]. W procesie dagerotypii naświetlanie trwało kilkanaście 

minut, co uniemożliwiało rejestrację szybko zmieniających się zjawisk. 

Przyczyny tego były dwie. Pierwsza, i chyba najważniejsza, bardzo mała 

światłoczułość wytworzonych w procesie przygotowywania płytek z jodkiem 

srebra. Druga to mały otwór względny zastosowanego dwusoczewkowego 

obiektywu achromatycznego (otwór względny ok. 1:16). W obu dziedzinach 

trwał nieustanny postęp. Już w 1840 roku Josef Petzval zaprojektował (obliczył) 

najjaśniejszy obiektyw owych czasów o otworze względnym 1:3,6 (rys. 1.2), 

dzięki któremu czas naświetlania można było skrócić do 15÷30 sekund.  

 

 

 

Rys. 1.2. Dwie wersje schematu optycznego obiektywu Petzvala [6-8] 

 

Przy pełnym otworze względnym uzyskiwany obraz był „miękki”, tzn. 

małokontrastowy i o małej ostrości konturowej. O ile w fotografii portretowej 

stanowiło to nawet zaletę (eliminacja zmarszczek i piegów na twarzy), o tyle 

w przypadku fotografii technicznej i dokumentacyjnej stanowi to poważną 

wadę. Potrzebne były materiały o większej światłoczułości. W 1851 roku 

wynaleziono metodę kolodionową (mokrego kolodionu) otrzymywania obrazów 

fotograficznych, w której proces naświetlania skrócono do kilku – kilkunastu 

sekund (przy otworze względnym 1:11). Dalszy postęp nastąpił w 1871 roku, 

kiedy to wynaleziono suche płyty bromowo-żelatynowe. Postęp ten umożliwił 

w 1878 roku sfotografowanie przez Eadwearda Muybridge’a faz ruchu konia 

w galopie przy czasie ekspozycji krótszym od 1/2000 s (rys. 1.3). Zdjęcia te 

powstały, aby rozstrzygnąć zakład dwóch dżentelmenów, czy koń w galopie ma 
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w pewnej chwili wszystkie nogi nad ziemią. Do metody Muybridge’a potrzebne 

było wiele wyzwalanych mechanicznie aparatów – każdy rejestrował jedną fazę 

ruchu, ale to pozwoliło na analizę ruchu fotografowanego obiektu.  

 

Rys. 1.3. Fazy ruchu konia w galopie [9] 

 

Kolejne możliwości pojawiły się po skonstruowaniu kamery filmowej 

i zastosowaniu przezroczystej taśmy z warstwą światłoczułą do rejestrowania 

obrazów. W kamerze tego typu taśma dzięki bocznej perforacji przesuwa  

się skokowo, po jej zatrzymaniu naświetlana jest klatka filmu i proces się 

powtarza. Jednak w ten sposób można osiągnąć szybkość filmowania jedynie 

250-300 klatek na sekundę. Do uzyskania większej prędkości stosowano 

nieprzerwany (płynny) ruch taśmy i pryzmatyczne kompensatory optyczne 

(rys. 1.4). Wychodzące z obiektywu 1 promienie światła padają na płasko-

równoległą płytkę 2, która przesuwa obraz względem osi optycznej układu 

o wartość y. Podczas ruchu taśmy wielkość y zmienia się tak, że prędkość ruchu 

obrazu jest taka jak prędkość przesuwu taśmy. Pozwoliło to osiągnąć szybkość 

filmowania do kilku tysięcy klatek na sekundę i wymagało dużych, jeśli nie 

ogromnych, ilości taśmy (300 m filmu 35 mm z klatką o rozmiarze 18x24 mm 

przy standardowej szybkości 24 kl/s wystarcza na 11,5 min filmowania, a przy 
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3000 kl/s tylko na nieco ponad 5 sekund filmowania – taśma „przelatuje” przez 

kamerę, o ile wytrzyma mechanicznie). 

 

Rys. 1.4. Schemat optyczno-mechaniczny aparatury do zdjęć ultraszybkich SKS-1 

(ZSRR) z wirującym pryzmatem [6, 10] 

 

Kolejny problem, jaki pojawił się przy zwiększaniu szybkości filmowania, 

to wymagania dużego natężenia oświetlenia ze względu na krótki czas 

ekspozycji – zwykle połowa odwrotności częstotliwości przesuwu klatek. 

Światłoczułość materiałów fotograficznych w miarę wprowadzania nowych 

technologii wzrastała (rys. 1.5), ale jakość obrazów z materiałów o dużej 

światłoczułości nie zawsze była zadowalająca. 

 

Rys. 1.5. Wzrost światłoczułości materiałów fotograficznych [11] 

 

Rozwiązaniem okazało się zastosowanie sztucznych źródeł światła. Użycie 

do oświetlenia, zamiast ciągłego światła słonecznego, krótkotrwałych błysków 

umożliwiło zarejestrowanie zjawisk z dziedziny balistyki. Ernst Mach w 1886 

roku użył do tego celu światła powstającego podczas wyładowania 

elektrycznego (rys. 1.6) o czasie trwania krótszym niż 2 μs.  
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