
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

 
 

 
 

 
MINISTERSTWO EDUKACJI 

NARODOWEJ 

 
 
 
 
 
 
GraŜyna Dobrzyńska-Klepacz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakteryzowanie materiałów fotograficznych  
313[01].Z1.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poradnik dla ucznia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydawca 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
Radom 2007  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 1 

Recenzenci: 
mgr inŜ. Edward Habas 
mgr Andrzej Zbigniew Leszczyński 
 
 
 
Opracowanie redakcyjne: 
mgr inŜ. GraŜyna Dobrzyńska-Klepacz 
 
 
 
Konsultacja: 
mgr Zdzisław Sawaniewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki 313[01].Z1.01 
„Charakteryzowanie materiałów fotograficznych”, zawartego w modułowym programie 
nauczania dla zawodu fototechnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydawca 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 2 

SPIS TREŚCI 
 
1. Wprowadzenie 4 
2. Wymagania wstępne 6 
3. Cele kształcenia 7 
4. Materiał nauczania 8 

4.1. Budowa materii 8 
4.1.1. Materiał nauczania 8 
4.1.2. Pytania sprawdzające 9 
4.1.3. Ćwiczenia 10 
4.1.4. Sprawdzian postępów 11 

4.2. Zjawiska fotoelektryczne w fotografii 12 
4.2.1. Materiał nauczania 12 
4.2.2. Pytania sprawdzające 13 
4.2.3. Ćwiczenia 13 
4.2.4. Sprawdzian postępów 14 

4.3. Produkcja materiałów światłoczułych 15 
4.3.1. Materiał nauczania 15 
4.3.2. Pytania sprawdzające 16 
4.3.3. Ćwiczenia 17 
4.3.4. Sprawdzian postępów 18 

4.4. Klasyfikacja materiałów światłoczułych 19 
4.4.1. Materiał nauczania 19 
4.4.2. Pytania sprawdzające 20 
4.4.3. Ćwiczenia 20 
4.4.4. Sprawdzian postępów 21 

4.5. Budowa materiałów światłoczułych czarno-białych  i barwnych 22 
4.5.1. Materiał nauczania 22 
4.5.2. Pytania sprawdzające 27 
4.5.3. Ćwiczenia 27 
4.5.4. Sprawdzian postępów 29 

4.6. Właściwości uŜytkowe materiałów światłoczułych czarno-białych 30 
4.6.1. Materiał nauczania 30 
4.6.2. Pytania sprawdzające 35 
4.6.3. Ćwiczenia 35 
4.6.4. Sprawdzian postępów 37 

4.7. Naświetlanie materiału światłoczułego 38 
4.7.1. Materiał nauczania 38 
4.7.2. Pytania sprawdzające 38 
4.7.3. Ćwiczenia 39 
4.7.4. Sprawdzian postępów 40 

4.8. Mechanizm powstawania obrazu w materiałach róŜnego typu 41 
4.8.1. Materiał nauczania 41 
4.8.2. Pytania sprawdzające 43 
4.8.3. Ćwiczenia 43 
4.8.4. Sprawdzian postępów 44 
  
  
  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 3 

4.9. Powstawanie obrazu utajonego 45 
4.9.1. Materiał nauczania 45 
4.9.2. Pytania sprawdzające 46 
4.9.3. Ćwiczenia 46 
4.9.4. Sprawdzian postępów 47 

4.10. Wpływ wielkości naświetlenia na uzyskany efekt fotograficzny 48 
4.10.1. Materiał nauczania 48 
4.10.2. Pytania sprawdzające 49 
4.10.3. Ćwiczenia 49 
4.10.4. Sprawdzian postępów 50 

4.11. Ustalanie warunków naświetlania 51 
4.11.1. Materiał nauczania 51 
4.11.2. Pytania sprawdzające 53 
4.11.3. Ćwiczenia 53 
4.11.4. Sprawdzian postępów 54 

4.12. Metody rejestracji obrazu 55 
4.12.1. Materiał nauczania 55 
4.12.2. Pytania sprawdzające 56 
4.12.3. Ćwiczenia 56 
4.12.4. Sprawdzian postępów 57 

5. Ewaluacja osiągnięć ucznia 58 
6. Literatura 63 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 4 

1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o materiałach fotograficznych, ich 
budowie, właściwościach uŜytkowych oraz zmianach zachodzących w warstwie światłoczułej 
pod wpływem światła. 

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 
− cele kształcenia tej jednostki modułowej, 
− materiał nauczania (rozdział 4), który umoŜliwia samodzielne przygotowanie się do 

wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów,  
− ćwiczenia, które zawierają: 

� treść ćwiczeń,  
� sposób ich wykonania, 
� wykaz materiałów i sprzętu potrzebnego do realizacji ćwiczenia. 

Przed przystąpieniem do wykonania kaŜdego ćwiczenia powinieneś: 
− przeczytać materiał nauczania z poradnika dla ucznia i poszerzyć wiadomości z literatury 

zawodowej dotyczącej rozróŜniania materiałów fotograficznych, 
− zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa, regulaminem pracy na stanowisku oraz ze 

sposobem wykonania ćwiczenia. 
Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś: 
− uporządkować stanowisko pracy po realizacji ćwiczenia,  
− dołączyć pracę do teczki z pracami realizowanymi w ramach tej jednostki modułowej, 
− sprawdzian postępów, który umoŜliwi Ci sprawdzenie opanowania zakresu materiału po 

zrealizowaniu kaŜdego podrozdziału - wykonując sprawdzian postępów powinieneś 
odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, Ŝe opanowałeś materiał albo nie, 

− sprawdzian osiągnięć, czyli zestaw zadań testowych sprawdzających Twoje opanowanie 
wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem 
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej, 

− wykaz literatury oraz inne źródła informacji, z jakiej moŜesz korzystać podczas nauki do 
poszerzenia wiedzy. 
 
JeŜeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela 

o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po opracowaniu materiału spróbuj rozwiązać sprawdzian z zakresu jednostki modułowej.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonując ćwiczenia praktyczne na stanowisku roboczym zwróć uwagę na 
przestrzeganie regulaminów, zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
instrukcji przeciwpoŜarowych wynikających z prowadzonych prac. Powinieneś dbać 
o ochronę środowiska naturalnego. Jeśli będziesz posługiwać się urządzeniami elektrycznymi 
lub będziesz prowadzić obróbkę chemiczną stosuj się do wszystkich zaleceń nauczyciela! 
Jednostka modułowa: Charakteryzowanie materiałów fotograficznych, której treści teraz 
poznasz jest jednostką wprowadzającą w zagadnień obejmujących zajęcia z modułu 
Chemiczna technika rejestracji obrazu 313[01].Z1. Głównym celem tej jednostki jest 
przygotowanie Ciebie do wykonywania prac związanych z doborem materiałów 
fotograficznych do określonej sytuacji zdjęciowej wynikających ze znajomości ich budowy, 
sposobu rejestracji i właściwości uŜytkowych. 
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2. WYMAGANIA W STĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji zawodowej, 
− posługiwać się terminologią z zakresu fototechniki, 
− wyjaśniać procesy zapisu informacji obrazowej, 
− określać właściwości promieniowania tworzącego informację obrazową, 
− dobierać techniki zapisu obrazu, w zaleŜności od rodzaju informacji, 
− dobierać nośniki zapisu informacji obrazowej, w zaleŜności od specyfiki i warunków 

zapisu obrazu, 
− wyjaśniać mechanizmy widzenia i postrzegania barw, 
− wykonywać podstawowe czynności związane z rejestracją obrazów, 
− określać warunki oświetleniowe,  
− posługiwać się sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym, 
− wykonywać zdjęcia z zastosowaniem róŜnego sprzętu fotograficznego, 
− określać podstawowe elementy budowy, zasady działania maszyn i urządzeń 

stosowanych w fototechnice oraz chemicznej obróbce materiałów fotograficznych, 
− stosować zasady bezpiecznej pracy, 
− stosować podstawowe przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− dobierać i stosować odzieŜ ochronną oraz środki ochrony indywidualnej, 
− stosować procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 
− postępować zgodnie z instrukcją przeciwpoŜarową w przypadku zagroŜenia poŜarowego, 
− zapobiegać zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia pracowników, 
− stosować zasady ochrony środowiska,  
− zapobiegać zagroŜeniom środowiska powodowanym przez substancje chemiczne 

stosowane w fotografii,  
− stosować zasady bezpiecznej pracy z chemikaliami fotograficznymi i urządzeniami 

elektrycznymi. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA  
 
 W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− określić budowę materii z uwzględnieniem jej makroskopowych właściwości, 
− wyjaśnić procesy zachodzące podczas zapisu informacji obrazowej na nośnikach 

chemicznych, 
− scharakteryzować podstawowe procesy technologiczne wytwarzania halogenosrebrowych 

materiałów światłoczułych, 
− sklasyfikować materiały promienioczułe pod względem ich przeznaczenia, właściwości, 

typu obróbki, rodzaju podłoŜa, sposobu ekspozycji oraz typu uzyskiwanego obrazu, 
− ocenić wpływ technologii wytwarzania halogenosrebrowych materiałów 

promienioczułych na ich właściwości uŜytkowe, 
− wyjaśnić mechanizm powstawania obrazu w materiałach róŜnego typu, 
− wyjaśnić mechanizm powstawania obrazu utajonego, 
− zinterpretować oznaczenia umieszczone na opakowaniach materiałów fotograficznych, 
− określić właściwości uŜytkowe róŜnych typów materiałów promienioczułych, 
− ocenić przydatność materiałów promienioczułych do rejestracji informacji obrazowej, 
− określić wpływ wielkości naświetlenia na uzyskany efekt fotograficzny, 
− dobrać metodę rejestracji oraz rodzaj materiału światłoczułego. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Budowa materii 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
  

Ciała stałe posiadają budowę krystaliczną lub mają formę bezpostaciową. Kryształy 
ciała stałego stanowią uporządkowaną w trzech wymiarach strukturę wewnętrzną, w której 
moŜna wyodrębnić powtarzający się układ atomów, cząsteczek lub jonów. Taką najmniejszą, 
powtarzającą się część kryształu nazywamy komórką elementarną. W wierzchołkach tej 
komórki, zwanych węzłami sieci, osadzone są jony, cząsteczki lub atomy. 

Podstawowymi składnikami emulsji fotograficznej, odpowiedzialnymi za jej 
światłoczułość, są właśnie kryształy soli chlorku srebra, bromku srebra i jodku srebra zwane 
halogenkami srebra. Sole te pod wpływem światła ulegają reakcji rozpadu na halogenowiec 
oraz srebro atomowe, w wyniku czego cała substancja, z makroskopowego punktu widzenia, 
zmienia kolor. 
 Chlorek srebra to sól o wzorze sumarycznym AgCl, słabo rozpuszczalna w wodzie, 
występująca w postaci białych kryształów. Pod wpływem światła ulega reakcji fotolizy 
z wydzieleniem pojedynczych atomów srebra czemu towarzyszy zmiana barwy od bieli przez 
jasnofioletową, róŜową, brązową aŜ do ciemnobrunatnej.  

Bromek srebra o wzorze sumarycznym AgBr to jasnoŜółta sól trudno rozpuszczalna 
w wodzie. Pod wpływem światła staję się szarozielona. 

Jodek srebra o wzorze AgI ma postać krystalicznego, Ŝółtego proszku. Na świetle ulega 
rozkładowi z wydzieleniem atomowego srebra a jego barwa zmienia się na szarą. 

Kryształy AgBr i AgCl przyjmują 
róŜne formy zewnętrzne: 
ośmiościanów, czternastościanów lub 
płaskich tabliczek o zróŜnicowanych 
kształtach. Forma zewnętrzna zaleŜy 
od stęŜenia jonów otaczających 
kryształy podczas wzrostu.  
 Bromek i chlorek srebra tworzą 
kryształy jonowe, krystalizują  
w regularnej sieci sześciennej typu 
NaCl. KaŜdy jon srebra w sieci 
otoczony jest sześcioma jonami 
halogenowca i odwrotnie kaŜdy jon 
chlorowca otacza sześć jonów srebra. Dzięki temu ładunek dodatnich jonów srebra 
(kationów) zostaje zrównowaŜony przez ładunek ujemnych jonów chlorowca (anionów) – tak, 
Ŝe na zewnątrz kryształ pozostaje elektrycznie obojętny.  
 Do produkcji materiałów fotograficznych stosuje się jodek srebra krystalizujący w sieci 
typu sfalerytu - ZnS [13, s. 266]. 

Nie stosuje się emulsji opartych tylko na AgI, poniewaŜ wykazują one skłonność do 
zadymiania obrazu tzn. nienaświetlone kryształy AgI ulegają redukcji w procesie wywołania. 
Najczęściej produkuje się emulsje fotograficzne zawierające tzw. kryształy mieszane 
jodochlorosrebrowe, jodobromosrebrowe w ilości 2-8% molowych AgI. Jodek srebra, 
w takich emulsjach, wbudowuje się w sieć krystaliczną chlorku lub bromku srebra powodując 
znaczny wzrost czułości emulsji fotograficznej i rozszerzając zakres czułości spektralnej 
emulsji jodobromosrebrowej do fali o długości ok. 520 nm. 

Rys. 1. Kryształ AgBr, AgCL, AgI [13, s. 267] 
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Analiza wykresu czułości spektralnej halogenków srebra stosowanych w materiałach 
światłoczułych wskazuje, Ŝe najmniej czuły na światło jest chlorek srebra z granicą czułości 
spektralnej do 420 nm, potem jodek srebra do 430 nm a najbardziej czuły bromek srebra do 
480 nm. Wykres przedstawia zakres czułości kryształów 
jednorodnych i mieszanych [4, s. 5-10]. 
Przedstawiona budowa kryształu stanowi model idealnie 
regularnej struktury przestrzennej. W kryształach 
rzeczywistych występują odstępstwa od tej regularnej 
budowy zwane defektami struktury kryształu. 
RozróŜniamy defekty sieciowe chemiczne i fizyczne. 
Defekty chemiczne powstają w wyniku oddziaływania 
substancji chemicznych znajdujących się w otoczeniu 
kryształu. W krysztale tworzą się zanieczyszczenia 
polegające na wtrąceniu w węzły regularnej sieci jonów 
lub atomów obcych pierwiastków. W kryształach 
halogenków srebra takie defekty chemiczne 
odpowiedzialne są za występowanie - miejsc o obniŜonej 
energii złoŜonych ze skupisk pojedynczych atomów 
srebra, siarczku srebra lub złota. 
Przyczynami wystąpienia defektów fizycznych struktury kryształu mogą być napręŜenia 
mechaniczne lub absorpcja energii cieplnej. RozróŜnia się fizyczne defekty punktowe, 
liniowe, płaskie i trójwymiarowe. Największe znaczenie w fotochemii mają defekty punktowe 
i liniowe. 

RozróŜniamy dwa rodzaje defektów punktowych: defekty Frenkla polegające 
na przesunięcie atomów lub jonów z węzłów sieci w pozycje międzywęzłowe oraz defekty 
Schottky'ego charakteryzujące się nie obsadzoną jedną pozycja węzłową lub brakiem pary 
atomów albo jonów. Defekty te występują w kryształach halogenków srebra i biorą udział 
w tworzeniu obrazu utajonego podczas naświetlania materiałów światłoczułych.  

Wśród defektów liniowych wyróŜniamy dyslokacje krawędziowe polegające na 
wystąpieniu dodatkowej półpłaszczyzny między dwiema prawidłowymi płaszczyznami sieci 
lub dyslokacje śrubowe, w których nawarstwiające się kolejne płaszczyzny sieciowe tworzą 
powierzchnię śrubową.  

Obecność defektów w sieci kryształów halogenków srebra zwiększa ich czułość na 
światło. Szczególnie reaktywne są miejsca defektów powstałych na krawędziach kryształów. 
Idealny kryształ halogenku srebra o budowie regularnej nie znalazłby zastosowania  
w fotografii z uwagi na brak światłoczułości. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest komórka elementarna sieci krystalicznej? 
2. Jakie kryształy halogenków srebra wchodzące w skład emulsji fotograficznej? 
3. Jaka jest budowa makroskopowa chlorku sodu? 
4. Jakie właściwości fotochemiczne posiadają halogenki srebra? 
5. Narysuj wykres czułości spektralnej halogenków srebra. 
6. Wyjaśnij dlaczego nie stosuje się emulsji opartych tylko na jodku srebra? 
7. Co to są defekty sieci krystalicznej? 
8. Na czym polega defekt Frenkla? 
9. Jakie znaczenie w fotografii ma występowanie zdefektowanych kryształów halogenków 

srebra? 

Rys. 2 Wykres czułości spektralnej 
halogenków srebra [4, s. 260] 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

W zbiorze wzorów sumarycznych soli róŜnych pierwiastków wskaŜ halogenki srebra 
wchodzące w skład emulsji fotograficznych. Na podstawie analizy literatury zawodowej 
określ budowę materii i sporządź mapę właściwości fizykochemicznych tych halogenków. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odnaleźć w układzie okresowym symbole chlorowców oraz ich połoŜenie w grupie, 
2) przypomnieć wiadomości na temat właściwości halogenków srebra, 
3) wskazać halogenki srebra stosowane do produkcji emulsji fotograficznych, 
4) uporządkować halogenki srebra według zmiany: 

− rozpuszczalności soli, 
− wielkości i budowy krystalicznej elementarnej komórki 
− zakresu czułości spektralnej. 

5) zaprezentować rezultaty realizacji ćwiczenia w formie mapy właściwości 
fizykochemicznych halogenków srebra, 

6) dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− układ okresowy pierwiastków, 
− poradniki zawodowe, 
− karta pracy. 
 
Ćwiczenie 2 

Do trzech probówek zawierających jony róŜnych chlorowców dodaj azotan srebra. Określ 
rodzaj halogenku srebra na podstawie zmiany barwy powstałej soli zachodzącej pod 
wpływem światła. Napisz równania reakcji fotolizy tych halogenków. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć wiadomości na temat właściwości halogenków srebra, 
2) dodać azotan srebra do próbówek zawierających jony określonego chlorowca, 
3) obserwować kolor powstałej soli srebra i jej zmianę pod wpływem światła, 
4) zanotować na karcie ćwiczeń obserwacje przebiegu reakcji fotolizy w probówkach, 
5) ustalić zawartość probówek, 
6) napisać równania reakcji fotolizy halogenków srebra znajdujących się w probówkach, 
7) dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− układ okresowy pierwiastków, 
− poradniki chemiczne, 
− statyw, probówki z roztworem jonów chlorowca, azotan srebra, 
− karta pracy. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wymienić halogenki srebra wchodzące w skład emulsji fotograficznej? � � 
2) wyjaśnić co to jest komórka elementarna w budowie makroskopowej 

ciała stałego? � � 
3) określić właściwości spektralne halogenków srebra ? � � 
4) narysować sieć krystaliczną AgCl? � � 
5) określić budowę krystaliczną halogenków srebra? � � 
6) wymienić rodzaje defektów sieci krystalicznej? � � 
7) wyjaśnić na czym polega efekt Frenkla i Schottky'ego? � � 
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4.2. Zjawiska fotoelektryczne w fotografii 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
 Promieniowanie elektromagnetyczne padające na materię, np. ciało stałe, moŜe ulec 
rozproszeniu, odbiciu, absorpcji lub przejściu przez ośrodek przezroczysty. JeŜeli w wyniku 
oddziaływania kwantu promieniowania z materią zachodzi proces uwolnienia elektronów 
mówimy o zjawisku fotoelektrycznym. RozróŜniamy zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, 
wewnętrzne i fotowoltaiczne. 
 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na emisji elektronów z powierzchni 
metalu do otaczającej przestrzeni pod wpływem padających fotonów. 
 Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne to proces, w którym pod wpływem 
pochłoniętych przez ciało fotonów uwolnione elektrony mogą poruszać się tylko w obrębie 
ciała macierzystego. 
 Zjawisko fotoelektryczne fotowoltaiczne (zaporowe), powstaje na styku dwóch 
półprzewodników lub półprzewodnika i metalu. Wskutek absorpcji fotonów pojawia się siła 
elektromotoryczna w postaci róŜnicy potencjałów na granicy tych elementów [4, s. 273]. 
 Zjawisko fotoelektryczne ma szerokie wykorzystanie w technice i Ŝyciu codziennym. 
W dziedzinie fotografii zjawisko fotoelektryczne umoŜliwia: 
− pomiar poziomu oświetlenia za pomocą światłomierzy opartych na fotokomórkach, 

fotorezystorach a obecnie na fotodiodach,  
− pomiar temperatury barwowej lub składu spektralnego promieniowania 

z wykorzystaniem kolorymetrów i spektrofotometrów,  
− pomiar wielkości efektu fotochemicznego (gęstości optycznej uzyskanego obrazu) za 

pomocą densytometru, 
− zapis obrazu optycznego na klasycznych materiałach fotograficznych i elektronicznych 

detektorach obrazu - matrycach stosowanych w aparatach cyfrowych. 
 Mechanizm zjawiska fotoelektrycznego opiera się na załoŜeniu, Ŝe energia kwantu 
promieniowania, padającego na metal, zostaje przekazana jednemu z elektronów tego metalu. 
Wówczas kwant jako cząstka nie posiadająca masy ani energii przestaje istnieć. Elektron 
w zaleŜności od ilości przekazanej energii moŜe zostać uwolniony i opuścić powierzchnię 
metalu (zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne) lub tylko przejść z pasma podstawowego do 
pasma przewodnictwa i poruszać się w obrębie metalu (zjawisko fotoelektryczne 
wewnętrzne). 
 Energia kwantu zaleŜy wprost od częstotliwości a zatem i długości fali promieniowania 
padającego na ciało zgodnie z poniŜszym wzorem: 
 

E=hν=hc/λ 
h - stał Plancka (6,6256.10 -34 J.s) 
ν - częstotliwość drgań promieniowania 
c - prędkość światła w próŜni 
λ - długość fali promieniowania 

 Ze wzoru wynika, Ŝe im dłuŜsza fala promieniowania tym mniejszą niesie ono ze sobą 
energię. Z zakresu promieniowania widzialnego największą energię ma światło o barwie 
niebieskiej a najmniejszą o barwie czerwonej. 
Podczas naświetlania materiałów fotograficznych zachodzi zjawisko fotoelektryczne 
wewnętrzne. Polega ono na przejściu elektronów w krysztale halogenku srebra z pasma 
podstawowego (walencyjnego) do pasma przewodnictwa, wywołanego pochłanianiem 
(absorpcją) promieniowania świetlnego. Foton obdarzony odpowiednio duŜą energią i pędem 
zderzając się z elektronem przekazuje mu energię, w wyniku czego wzbudzony elektron 
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przechodzi na wyŜszy poziom 
energetyczny do pasma przewodnictwa 
i rozpoczyna się proces powstawania 
obrazu utajonego.  

Znając róŜnicę energii między 
maksimum pasma walencyjnego 
i minimum pasma przewodnictwa dla 
halogenków srebra oraz stosując wzór na 
energię fotonu (E=hc/λ) moŜna obliczyć 
największą długość fali promieniowania 
wywołującego jeszcze proces 
fotoelektryczny w naświetlanym krysztale 
halogenku srebra [13, s. 270]. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Wymień rodzaje zjawisk fotoelektrycznych. 
2. Czym charakteryzuje się zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne? 
3. Czym charakteryzuje się zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne? 
4. Jakie są sposoby wykorzystania zjawiska fotoelektrycznego w fotografii? 
5. Jakie zjawisko fotoelektryczne zachodzi w procesie naświetlania materiału 

fotograficznego? 
6. Od czego zaleŜy energia fotonu?  
7. Który kwanty światła niebieskiego czy czerwonego niesie ze sobą większą energię? 
8. Jaki warunek musi zostać spełniony, aby w krysztale halogenku srebra zaszło zjawisko 

fotoelektryczne? 
9. Jaki jest mechanizm przebiegu zjawiska fotoelektrycznego? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie róŜnych źródeł informacji przedstaw dziedziny Ŝycia oraz przyrządy 
i urządzenia, w których wykorzystane jest zjawisko fotoelektryczne.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z zadaniem oraz wyznaczonym obszarem dziedziny Ŝycia w którym naleŜy 
odnaleźć zastosowanie zjawisko fotoelektrycznego, 

2) zanalizować dostępne źródła informacji pod kątem stanu wykorzystania zjawiska 
fotoelektrycznego we wskazanej dziedzinie, 

3) zredagować informację w postaci notatki i cząstkowego schematu na karcie pracy, 
4) zaprezentować rezultaty realizacji ćwiczenia, 
5) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− źródła informacji: poradniki zawodowe, fizyczne, chemiczne, Internet, 
− karta pracy. 

Rys. 3. Schemat poziomów energetycznych kryształów 
halogenków srebra [opracowanie na podstawie 13, s. 270] 
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Ćwiczenie 2 
Na podstawie informacji zawartych w materiale nauczania oraz podanych wartości róŜnic 

energii między maksimum pasma walencyjnego i minimum pasma przewodnictwa dla 
halogenków srebra, oblicz graniczną długość fali światła, wywołującą w krysztale zjawisko 
fotoelektryczne wewnętrzne. Określ częstotliwość i barwę tego promieniowania. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć wzór na energię fotonu oraz mechanizm zachodzenie zjawiska 
fotoelektrycznego, 

2) wypisać dane, szukane i zaleŜności niezbędne do wykonania obliczeń, 
3) obliczyć długość fali i częstotliwość granicznego promieniowania, 
4) określić na podstawie wykresu widma światła białego barwę granicznego 

promieniowania, 
5) zaprezentować wyniki obliczeń, zaobserwować zaleŜności między otrzymanymi 

wartościami, sformułować wnioski,  
6) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− tablice wartości róŜnic energii między maksimum pasma walencyjnego i minimum 
pasma przewodnictwa dla halogenków srebra, 

− kalkulator, 
− wykres widma światła białego z uwzględnieniem długości fali, 
− karta pracy. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wymienić rodzaje zjawisk fotoelektrycznych? � � 
2) scharakteryzować określone zjawisko fotoelektryczne? � � 
3) wskazać zjawiska fotoelektrycznego występujące w fotografii? � � 
4) wyjaśnić od czego zaleŜy energia fotonu? � � 
5) scharakteryzować przebieg zjawiska fotoelektrycznego? � � 
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4.3. Produkcja materiałów światłoczułych 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Surowce do produkcji materiałów światłoczułych. Do podstawowych surowców 
wchodzących w skład emulsji naleŜy azotan srebra, bromek potasu, Ŝelatyna fotograficzna 
i woda oraz dodatki stosowane w niewielkich ilościach a decydujące o właściwościach 
materiału światłoczułego. 

A z o t a n  s r e b r a  ( A g N O3 ) jest światłoczułą solą srebra, z której pod wpływem 
światła wydziela się atomowe srebro. Związek ten powinien posiadać czystość „do celów 
fotograficznych”. Nie powinien zawierać zanieczyszczeń w postaci metali cięŜkich (głównie 
jonów Pb2+ i Ŝelaza Fe3+). 

B r o m e k  p o t a s u  ( K B r )  lub inne sole chlorowców (halogenki) tj. chlorek sodu 
(NaCl) i jodek potasu (KI) są drugim składnikiem do wyrobu warstw światłoczułych. 
W zaleŜności od rodzaju warstwy jaką chcemy otrzymać dobieramy odpowiednie halogenki 
o czystości „do celów fotograficznych”. Zwykle do emulsji wysokoczułych stosujemy 
bromek potasu, z którego otrzymujemy bromek srebra (AgBr) z niewielkim dodatkiem jodku 
potasu, z którego otrzymujemy jodek srebra (AgI) podwyŜszający czułość emulsji (w duŜych 
ilościach wykazuje skłonność do zadymiania obrazu). Do warstw o niŜszej czułości stosuje 
się chlorek sodu, z którego otrzymuje się chlorek srebra (AgCl).  
śe l a t y n a  jest podstawowym surowcem do wyrobu warstw światłoczułych. 

Jest produktem naturalnym pochodzenia zwierzęcego zbudowanym z wielkich cząsteczek 
połączonych ze sobą kilkunastu aminokwasów. Nie moŜe zawierać jonów metali cięŜkich 
oraz związków o charakterze redukcyjnym poniewaŜ prowadziłoby to do zadymienia emulsji 
(wydzielenia się atomów srebra bez naświetlania). Powinna wykazywać właściwość 
podwyŜszania czułości materiału (aktywność fotochemiczna) lub być całkowicie obojętna 
(inertna). śelatyna zapobiega wytrącaniu i koagulacji światłoczułych kryształów halogenków 
srebra (łączenia się w aglomeraty wielocząsteczkowe). Jest koloidem ochronnym 
umoŜliwiającym uzyskiwanie trwałych zawiesin koloidalnych [7, s. 21]. 

Wyrób emulsji światłoczułej 
Emulsje sporządza się według ściśle 
określonych receptur przy oświetleniu 
ochronnym lub w ciemności. Produkcja 
emulsji fotograficznej obejmuje etapy 
strącania (zarodkowania) i wzrostu 
kryształów czyli dojrzewania fizycznego 
oraz dojrzewania chemicznego.  

Najbardziej rozpowszechnionym 
sposobem wyrobu emulsji jest metoda 
dwustrumieniowa, która polega na 
jednoczesnym dozowaniu do emulgatora 
zawierającego Ŝelatynę z dwóch 
oddzielnych pompek roztworu azotanu 
srebra i bromku potasu. Dzięki zachowaniu odpowiedniej temperatury, prędkości dozowania 
i mieszania otrzymuje się emulsję o poŜądanych właściwościach fotograficznych. 

S t rą c a n i e  ( z a r o d k o w a n i e ). Emulsja światłoczuła powstaje podczas dodawania 
do wodnego roztworu Ŝelatyny, w podwyŜszonej temperaturze roztworu azotanu srebra 
i wodnego roztworu bromku potasu lub chlorku sodu. W wyniku reakcji strącania powstają 
bardzo drobne kryształy (zarodki) halogenków srebra. śelatyna zapobiega łączeniu 
się zarodków i opadaniu osadu na dno. Reakcja strącania przebiega w według schematu 

 
Rys. 17. Schemat emulgatora. Wytwarzanie emulsji 
fotograficznej metodą dwustrumieniową [4, s. 247] 
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AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 
W celu otrzymania emulsji wysokoczułych strącanie przeprowadza się w obecności 

wodorotlenku amonu. Pod koniec procesu strącenia przeprowadza się p i e r w s z e  
d o j r z e w a n i e  e m u l s j i  ( I )  zwane f i z y c z n y m . Dojrzewanie fizyczne prowadzi do 
wzrostu wielkości kryształów halogenków srebra kosztem kryształów najmniejszych 
powstałych w procesie strącania, które najłatwiej się rozpuszczają. Wpływa 
to na podwyŜszenie czułości emulsji poniewaŜ kryształy większe mają większą powierzchnię 
absorpcji światła. Po schłodzeniu emulsję rozdrabnia się na kawałki zwane makaronami 
w celu usunięcia zbędnych produktów reakcji strącania. Po kilkugodzinnym p ł u k a n i u  
emulsję podgrzewa się w emulgatorze i poddaje d r u g i e m u  d o j r z e w a n i u  ( I I )  
zwanemu d o j r z e w a n i e m  c h e m i c z n y m . Podczas tego dojrzewania następuje wzrost 
światłoczułości emulsji bez dalszego wzrostu wielkości kryształów. Zwiększenie 
światłoczułości w procesie dojrzewania chemicznego następuje wskutek reakcji chemicznych 
zachodzących na powierzchni kryształów halogenków srebra, pod wpływem specjalnych 
dodatków chemicznych lub składników Ŝelatyny [7, s. 25-26]. 

Emulsję światłoczułą przygotowuje się do oblewu podłoŜa przez dodanie substancji 
zmieniających jej właściwości i zwiększających trwałość takich jak: 
− barwniki uczulające (sensybilizatory optyczne) halogenki srebra na światło zielone 

i czerwone poza zakres czułości własnej na światło niebieskie, 
− barwniki ekranujące pochłaniające światło rozproszone przez kryształy halogenków 

srebra, poprawiające w ten sposób ostrość obrazu, 
− komponenty barwników do otrzymywania obrazów barwnikowych, 
− substancje garbujące Ŝelatynę i podwyŜszające temperaturę topnienia mokrej emulsji, 
− substancje zwilŜające ułatwiające równomierne pokrycie podłoŜa emulsją i zwiększające 

przyczepność warstw w materiałach wielowarstwowych, 
− stabilizatory emulsji powiększające trwałość materiału światłoczułego, 
− antyzadymiacze chroniące emulsję przed nadmiernym zadymianiem [2, s. 78]. 

Tak przygotowaną emulsję, w maszynie oblewniczej, nanosi się na podłoŜe. 
 Konfekcjonowanie materiałów światłoczułych polega na przygotowaniu materiału 
światłoczułego do sprzedaŜy (postaci handlowej). Wstępne czynności polegają na usunięciu 
widocznych uszkodzeń materiału jak rozdarcie, braki podłoŜa lub emulsji, zanieczyszczenia. 
Taki materiał doprowadzony juŜ do odpowiedniej wilgotności i temperatury kroi 
się mechanicznie na pasy lub arkusze, perforuje błony małoobrazkowe, zwija na szpule 
i rdzenie oraz umieszcza w kasetkach światłoszczelnych lub zabezpiecza czarnym papierem. 
Gotowy ładunek wkłada się do kartonika z nadrukiem i terminem uŜyteczności.  

Błony arkuszowe i papiery tnie się do odpowiedniego formatu. Błony przekłada się 
czarnym papierem. Następnie odliczone arkusze pakuje się w czarny światłoszczelny papier 
i wkłada do odpowiednich opakowań zawierających informacje o terminie przydatności  
i właściwościach uŜytkowych. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są podstawowe surowce do produkcji emulsji światłoczułej? 
2. Jaką rolę w procesie produkcji emulsji fotograficznej pełni Ŝelatyna?  
3. Co to jest reakcja strącania (zarodkowania)? 
4. Jakie są etapy produkcji emulsji fotograficznej? 
5. Jakie właściwości emulsji kształtowane są w procesach dojrzewania?  
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6. Co to jest konfekcjonowanie? 
7. Jaką czystość powinny posiadać substancje do produkcji emulsji fotograficznej? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ etapy wytwarzania warstw światłoczułych. Ze zbioru nazw wybierz właściwości 
uŜytkowe materiału kształtowane w procesie wytwarzania emulsji i przypisz 
je do określonego etapu produkcji.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z recepturami wytwarzania emulsji fotograficznych, 
2) określić etapy wytwarzania warstw światłoczułych, 
3) wybrać właściwości uŜytkowe materiału kształtowane w procesie wytwarzania emulsji, 
4) przypisać właściwości uŜytkowe do etapu produkcji na którym są kształtowane, 
5) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 
6) dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− receptury wytwarzania emulsji fotograficznych, 
− poradniki zawodowe, 
− karta pracy. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ surowce niezbędne do produkcji emulsji światłoczułej czarno-białego materiału 
panchromatycznego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć wiadomości na temat czułości spektralnej materiałów fotograficznych, 
2) zapoznać się z recepturami wytwarzania emulsji do materiałów czarno-białych, 
3) określić surowce, 
4) zebrać informacje na temat właściwości i wymagań dla składników emulsji, 
5) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia,  
6) dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− receptury wytwarzania emulsji fotograficznych, 
− poradniki zawodowe, 
− komputer z dostępem do Internetu, 
− karta pracy. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wymienić surowce do produkcji emulsji fotograficznej? � � 
2) napisać reakcję strącania? � � 
3) określić rodzaj halogenku alkalicznego do produkcji emulsji 

wysokoczułej? � � 
4) określić technologiczne etapy wytwarzania materiałów 

fotograficznych? � � 
5) wymienić dodatki wprowadzane do emulsji fotograficznej? � � 
6) określić wpływ etapów wytwarzania halogenosrebrowych materiałów 

promienioczułych na ich właściwości uŜytkowe? � � 
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4.4. Klasyfikacja materiałów światłoczułych 
 
4.4.1. Materiał nauczania 

 
Materiały fotograficzne stanowią duŜy zbiór detektorów obrazu o odmiennych 

właściwościach, budowie i przeznaczeniu. Dlatego moŜna je klasyfikować według róŜnych 
kryteriów. Materiały przeznaczone do otrzymywania obrazów wskutek działania widzialnego 
zakresu promieniowania nazwiemy m a t e r i a ł a m i  św i a t ł o c z u ł y m i . Materiały, 
na których uzyskujemy obrazy wskutek działania promieniowania niewidzialnego nazywamy 
m a t e r i a ł a m i  p r o m i e n i o c z u ł y m i .  

Ze względu na rodzaj związków i substancji światłoczułych zawartych w materiałach 
wyróŜniamy materiały h a l o g e n o s r e b r o w e  -  stanowiące największa grupę, materiały 
b e z s r e b r o w e  takie jak diazoniowe, fotochromowe, biofotomateriały. Ze względu na 
barwę obrazu moŜna wyróŜnić materiały czarno-białe i barwne.  

Biorąc pod uwagę przeznaczenie dzielimy materiały na z d ję c i o w e  i d o  
k o p i o w a n i a . M a t e r i a ł y  z d ję c i o w e  to takie, które zakładamy do aparatu  

fotograficznego. Na materiałach zdjęciowych po naświetleniu i obróbce chemicznej 
uzyskujemy obrazy fotograficzne negatywowe jeśli zastosujemy materiały negatywowe 
i obrazy pozytywowe gdy uŜyjemy materiały odwracalne.  

M a t e r i a ł y  d o  k o p i o w a n i a  przeznaczone są do przekopiowania gotowych 
obrazów np. z negatywów. Materiały do kopiowania mogą być pozytywowe i odwracalne. 
Najczęściej stosujemy papiery fotograficzne [7, s. 14]. 

PoniŜszy schemat przedstawia tradycyjny podział materiałów światłoczułych. 

Rys. 4. Przykład klasyfikacji materiałów światłoczułych 
[opracowanie własne na podstawie 7, s. 13] 

 
Materiały fotograficzne moŜna sklasyfikować ze względu na ich przezroczystość. 

WyróŜniamy tu materiały fotograficzne na podłoŜu przezroczystym, do których zaliczamy 
błony negatywowe, odwracalne lub pozytywowe wykonane na przezroczystej folii 
podłoŜowej oraz materiały fotograficzne na podłoŜu nieprzezroczystym głównie papiery 
fotograficzne. 
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MoŜna teŜ sklasyfikować materiały fotograficzne ze względu na właściwości uŜytkowe 
takie jak światłoczułość, czułość spektralna, kontrastowość, ziarnistość, sposób opakowania 
i format. Ze względu na światłoczułość rozróŜniamy materiały nisko-, średnio- 
i wysokoczułe. Pod względem czułości, formatu i kontrastowości, moŜna porównywać tylko 
materiały w swojej klasie np. materiały zdjęciowe.  

Ze względu na kontrastowość wyróŜniamy materiały o niskiej, średniej i wysokiej 
kontrastowości. Kontrastowość papierów fotograficznych określamy mianem gradacji. 
WyróŜniamy papiery wielogradacyjne oraz stałogradacyjne o gradacji miękkiej, specjalnej, 
normalnej, twardej i bardzo twardej.  

Ze względu na format materiały zdjęciowe moŜemy z kolei podzielić na miniaturowe, 
małoobrazkowe, zwojowe, błony płaskie zwane arkuszowymi o róŜnym formacie. 

Istotny jest podział fotograficznych materiałów zdjęciowych na zawodowe (Profesional) 
i amatorskie. Materiały amatorskie trafiają na rynek jako juŜ dojrzałe i zachowują przez około 
1-2 lata podane w granicach tolerancji wartości parametrów uŜytkowych pod warunkiem 
odpowiedniego ich przechowywania. Mogą być wykorzystywane przez dłuŜszy okres czasu. 

Materiały profesjonalne mają niezmienne właściwości uŜytkowe zaledwie przez kilka 
tygodni. NaleŜy je naświetlać, a naświetlone natychmiast wywołać. Materiały profesjonalne 
pochodzące z jednej partii przy właściwym przechowywaniu mają niezmienne parametry 
uŜytkowe [7, s. 65]. 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Według jakich kryteriów moŜna sklasyfikować materiały światłoczułe? 
2. Jak dzielimy materiały fotograficzne ze względu na rodzaju podłoŜa?  
3. Jak klasyfikujemy materiały halogenosrebrowe ze względu na ich przeznaczenie? 
4. Jakie halogenki srebra wchodzą w skład warstwy emulsji materiałów fotograficznych? 
5. Jak dzielimy materiały promienioczułe pod względem typu uzyskiwanego obrazu? 
 
4.4.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 
 Ze zbioru materiałów fotograficznych wybierz papiery fotograficzne. Sklasyfikuj 
materiały w obrębie utworzonej grupy. Określ przeznaczenie wybranych materiałów. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć sobie zasady klasyfikacji materiałów fotograficznych, 
2) zapoznać się ze zbiorem materiałów fotograficznych, 
3) dokonać selekcji materiałów, 
4) sklasyfikować materiały zdjęciowe w obrębie utworzonej grupy, 
5) określić przeznaczenie materiałów zdjęciowych,  
6) zapisać rezultaty realizacji ćwiczenia, 
7) zaprezentować wnioski na forum grupy, 
8) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− czarno-białe i barwne materiały zdjęciowe o róŜnych czułościach, typach  

i przeznaczeniu, 
− czarno-białe i barwne materiały do kopiowania o róŜnej gradacji i przeznaczeniu, 
− literatura zawodowa, katalogi produktów materiałów fotograficznych róŜnych firm, 
− karta pracy. 

 
Ćwiczenie 2 

Sklasyfikuj zestaw materiałów fotograficznych ze względu na ich przeznaczenie. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze zbiorem materiałów fotograficznych, 
2) dokonać selekcji materiałów ze względu na ich przeznaczenie, 
3) określić przeznaczenie kaŜdej grupy materiałów fotograficznych i uzasadnić wybór, 
4) zapisać rezultaty realizacji ćwiczenia, 
5) zaprezentować na forum grupy wnioski wynikające z realizacji ćwiczenia, 
6) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− czarno-białe i barwne materiały zdjęciowe o róŜnych czułościach, typach 

i przeznaczeniu, 
− czarno-białe i barwne materiały do kopiowania o róŜnej gradacji i przeznaczeniu, 
− literatura zawodowa, katalogi produktów materiałów fotograficznych róŜnych firm, 
− karta pracy. 

 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) przeprowadzić klasyfikację materiałów fotograficznych? � � 
2) sklasyfikować materiały fotograficzne ze względu na kontrastowość  

i światłoczułość? � � 
3) sklasyfikować materiały fotograficzne ze względu na rodzaj podłoŜa? � � 
4) określić kryteria klasyfikacji materiałów fotograficznych? � � 
5) sklasyfikować materiały fotograficzne ze względu na przeznaczenie? � � 
6) scharakteryzować materiały fotograficzne amatorskie i profesjonalne? � � 
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4.5. Budowa materiałów światłoczułych czarno-białych 
i barwnych 

 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

PoniewaŜ materiały światłoczułe muszą spełniać wiele róŜnych funkcji posiadają budowę 
wielowarstwową. Do podstawowych zaliczamy warstwy: światłoczułą, podłoŜa, ochronną, 
preparacyjną, przeciwodblaskową. 

Budowa materiałów negatywowych czarno-białych 
W skład budowy materiałów negatywowych wchodzą następujące warstwy:  
W a r s t w a  św i a t ł o c z u ł a  zwana emulsyjną – to najwaŜniejsza warstwa materiału 
fotograficznego zbudowana z bardzo drobnych kryształów halogenków srebra (bromku srebra 
z niewielką domieszką jodku srebra) zawieszonych w Ŝelatynie. W warstwie tej w wyniku 
reakcji fotochemicznych powstaje obraz fotograficzny.  

 
 

 
Warstwa ochronna 

 

Warstwa (lub warstwy) światłoczuła 

 

Warstwa preparacyjna 

Warstwa folii podłoŜowej 

 
 

 

 
Warstwa przeciwodblaskowa 
przeciwskręcająca (w błonach zwojowych)  

 
Rys. 5. Budowa materiału negatywowego czarno-białego [opracowanie własne] 

 
Niektóre materiały negatywowe posiadają zwielokrotnione warstwy światłoczułe 

umieszczone jedna na drugiej. W najprostszym przypadku dolna warstwa emulsyjna jest 
mniej czuła i bardziej kontrastowa niŜ warstwa górna. Taka budowa zapewnia zwiększenie 
uŜytecznej rozpiętości naświetleń co umoŜliwia prawidłowe odwzorowanie szczegółów 
w światłach i cieniach obrazu. 

W a r s t w a  p o d ł oŜ o w a  jest nośnikiem wszystkich warstw materiału światłoczułego, 
utrzymuje warstwę emulsji a później powstały w niej obraz fotograficzny. Chroni materiał 
światłoczuły przed deformacją podczas kopiowania, obróbki i suszenia. Jako podłoŜe stosuje 
się folię wykonaną z tworzyw sztucznych. 

W a r s t w a  o c h r o n n a  wykonana jest z cienkiej warstwy Ŝelatyny naniesionej 
bezpośrednio na warstwę emulsji. Chroni warstwę światłoczułą przed tarciem 
i uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać w czasie procesu zdjęciowego oraz 
obróbki chemicznej. 

W a r s t w a  p r z e c i w o d b l a s k o w a  pochłania promieniowanie, które przechodząc 
przez materiał fotograficzny uległoby odbiciu od tylnej powierzchni podłoŜa powtórnie 
naświetlając warstwę emulsji. W ten sposób zapobiega powstawaniu odblasków w materiale 
światłoczułym, które wprowadzają zakłócenia do obrazu fotograficznego pogarszając jego 
ostrość. Warstwę przeciwodblaskową nanosi się na odwrotną stronę podłoŜa w postaci 
Ŝelatyny zawierającej odpowiednie barwniki, srebro lub sadzę. W materiałach negatywowych 
małoobrazkowych stosuje się szarą folię podłoŜową, która pełni równieŜ rolę warstwy 
przeciwodblaskowej. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie warstw odbarwiających 
się w procesie wywoływania. Takie warstwy przeciwodblaskowe stosuje się w błonach 
zwojowych i arkuszowych. Powodują one pochłanianie całego promieniowania na jakie czuła 
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jest warstwa emulsji. Najczęściej stosuje się warstwy ciemnozielone, ciemnoszare rzadziej 
ciemnoczerwone lub Ŝółte jak np. w błonach graficznych [7, s. 15]. W błonach zwojowych 
warstwa przeciwodblaskowa pełni równieŜ funkcję warstwy przeciwskręcającej. 

W a r s t w a  p r e p a r a c y j n a  nakładana jest na folię w procesie produkcji. Składa się 
z substancji wiąŜących się mocno zarówno z podłoŜem jak i warstwą emulsji. PoniewaŜ 
warstwa preparacyjna jest złym przewodnikiem bardzo łatwo się elektryzuje gromadząc 
na swojej powierzchni ładunek elektrostatyczny. Niekiedy mogą powstać wyładowanie 
iskrowe zaświetlające miejscowo warstwę emulsji. Gromadzeniu się ładunku przeciwdziała 
w a r s t w a  a n t y e l e k t r o s t a t y c z n a  znajdująca się na spodniej stronie podłoŜa. 

 
Budowa papieru fotograficznego czarno-białego  
Nazwa papier fotograficzny wywodzi się od papierowej warstwy podłoŜa stosowanej 

zamiast płyt szklanych w materiałach do otrzymywania odbitek fotograficznych 
z negatywów. Czarno-białe papiery fotograficzne moŜna podzielić m.in. według rodzaju 
podłoŜa (papiery na podłoŜu barytowanym FB i papiery na podłoŜu polietylenowym PE/RC) 
oraz gradacji (papiery o stałej gradacji i papiery o zmiennej gradacji).  
P a p i e r y  o  s t a ł e j  g r a d a c j i  (kontrastowości) składają się z następujących warstw: 
− papieru stanowiącego podłoŜe,  
− warstwy barytowej, 
− warstwy światłoczułej, 
− ochronnej warstwy Ŝelatynowej. 
 
 

 
Rys. 6. Budowa papierów czarno-białych Agfa [3, s. 27] 

 
W a r s t w a  św i a t ł o c z u ł a  składa się z zawiesiny kryształów halogenków srebra 

w Ŝelatynie (chlorku i bromku srebra). Jest uczulona na światło niebieskie co odpowiada 
czułości własnej halogenków srebra. Powstaje w niej obraz fotograficzny. Papiery 
do kopiowania stykowego posiadają mniej czułą emulsję chlorosrebrową, papiery 
do kopiowania optycznego posiadają bardziej czułą emulsję bromosrebrową lub chloro-
bromosrebrową.  

W a r s t w a  p o d ł oŜ a  jest nośnikiem pozostałych warstw, zapobiega deformacjom 
papieru fotograficznego. Barwa podłoŜa decyduje o barwie świateł obrazu pozytywowego, 
moŜe być np. biała, biała z odcieniem niebieskim, kremowa. W papierach typu FB (fiber-
based) podłoŜe papierowe pokryte jest w a r s t wą  b a r y t u  (drobnokrystalicznego siarczanu 
baru w Ŝelatynie). Warstwa ta wygładza powierzchnię papieru, zapobiega wnikaniu emulsji 
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w podłoŜe oraz zabezpiecza emulsję przed wnikaniem szkodliwych substancji zawartych 
w papierze. Dodatkowo ułatwia związanie się warstwy emulsji z podłoŜem. 

W papierach PE/RC (resin-coated) podłoŜe papierowe z obu stron pokryte jest 
w a r s t wą  p o l i e t y l e n u  lub innej Ŝywicy dlatego papier nie nasiąka roztworami 
roboczymi. Pozwoliło to na skrócenie procesów obróbki chemicznej. Emulsja światłoczuła 
jest nałoŜona bez stosowania warstwy pośredniej na warstwę Ŝywicy. Ponadto w papierach 
RC stosuje się czasem na odwrotnej stronie papieru w a r s t wę  a n t y s t a t y c z ną , która 
redukuje ryzyko wyładowań na powierzchni papieru prowadzących do lokalnego naświetlania 
emulsji.  

W a r s t w a  o c h r o n n a  zapobiega uszkodzeniom mechanicznym papieru 
fotograficznego. Warstwa ta nie występuje w materiałach o powierzchni matowej. 

Budowa papieru fotograficznego czarno-białego wielogradacyjnego 
Papiery czarno-białe o zmiennej kontrastowości umoŜliwiają otrzymanie na jednym 

materiale odbitek o poŜądanym kontraście. Papiery posiadają emulsję bromosrebrową 
zawierającą mieszaninę kryształów halogenków srebra dwóch róŜnych emulsji. Jedna emulsja 
czuła jest na światło niebieskie odznacza się większą kontrastowością. Druga emulsja czuła 
na światło zielone posiada mniejszą kontrastowość. Stopień kontrastu obrazu jest ustalany 
poprzez zmianę barwy światła naświetlającego papier. 

Filtr Ŝółty zatrzymuje światło niebieskie co prowadzi do zmniejszenia kontrastu. Stopień 
kontrastu moŜe być płynnie zmieniany w zaleŜności od składu światła podczas ekspozycji 
papieru od gradacji bardzo twardej do bardzo miękkiej. Na rynku dostępny jest standardowy 
zestaw filtrów do regulacji kontrastu. Filtry Agfa np. są ponumerowane od 1do 5 co 
odpowiada stopniom gradacji czarno-białych papierów stałogradacyjnych (miękkiej, 
specjalnej, normalnej, twardej i bardzo twardej). KaŜdy zestaw posiada filtry o numerach 
pośrednich co umoŜliwia precyzyjne ustawienie kontrastu. Płynną regulację kontrastu moŜna 
osiągnąć stosując głowice filtracyjne. Papiery wielogradacyjne bez filtrów pracują jak 
materiały o gradacji normalnej. 

Budowa materiału odwracalnego czarno-białego 
Materiały odwracalne są materiałami zdjęciowymi przeznaczonymi do bezpośredniego 

otrzymywania obrazów pozytywowych po naświetleniu i chemicznej obróbce odwracalnej. 
PoniewaŜ są przeznaczone do oglądania w projekcji optycznej powinny charakteryzować 
się głęboką czernią cieni i brakiem zadymienia w jasnych partiach obrazu co przekłada 
się na duŜa kontrastowość materiału. 

 
 

 

Warstwa ochronna 

 

 

Warstwa światłoczuła 
 
Warstwa przeciwodblaskowa (Ag0) 

 

Warstwa preparacyjna 

Warstwa folii podłoŜowej 

 
 

  

 
Rys. 7. Budowa materiału odwracalnego czarno-białego [opracowanie własne] 

 
Budowa materiału czarno-białego odwracalnego róŜni się umiejscowieniem warstwy 

przeciwodblaskowej pomiędzy warstwą światłoczułą i folią podłoŜową. Dodatkowo warstwa 
przeciwodblaskowa składa się z zawiesiny atomów srebra w Ŝelatynie, które w procesie 
odwracalnym (podczas wybielania obrazu srebrowego negatywowego) ulegają utlenieniu 
i odbarwiają się. Warstwa ta skutecznie chroni ona materiał przed powstawaniem odblasków.  
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Z uwagi na kategorię materiału zdjęciowego warstwa światłoczuła zawiera emulsję 
bromosrebrową czułą na cały zakres widma światła białego. 

Materiały barwne mają budowę wielowarstwową. W klasycznym układzie materiał 
barwny ma trzy warstwy światłoczułe, z których kaŜda czuła jest na jeden z trzech 
podstawowych zakresów widma światła białego: niebieski, zielony i czerwony. 

Warstwy światłoczułe oprócz kryształów halogenków srebra zawierają bezbarwne 
komponenty barwików, które w procesie obróbki chemicznej w miejscach naświetlonych 
reagują z utlenioną formą reduktora tworząc barwnik. Warstwa niebieskoczuła zawiera 
komponent barwnika Ŝółtego, warstwa zielonoczuła (czuła na światło niebieskie i zielone) 
zawiera komponent barwnika purpurowego, warstwa czerwonoczuła (czuła na światło 
niebieskie i czerwone) zawiera komponent barwnika niebieskozielonego. W warstwach tych 
powstają obrazy o barwach dopełniających do barw podstawowych. WraŜenie barwy obrazu 
powstaje w wyniku syntezy subtraktywnej barwników powstałych w warstwach. 

Taka zasada rejestracji barw fotografowanego obiektu obowiązuje we wszystkich 
światłoczułych materiałach barwnych.  

Budowa barwnych materiałów negatywowych 
Barwny materiał negatywowy składa się z co najmniej trzech warstw niebiesko, zielono 

i czerwonoczułej. Filtr Ŝółty znajdujący się pod warstwą niebieskoczułą absorbuje światło 
niebieskie i w ten sposób zabezpiecza pozostałe warstwy przez niepoŜądanym działaniem 
światła niebieskiego. Taki trójwarstwowy układ emulsji pozwala otrzymać obrazy barwne, 
jednak złoŜoność budowy materiału powoduje powstawanie błędów reprodukcji barw.  

 
 

 

Warstwa ochronna 

 

 

 

 

Warstwa niebieskoczuła z komponentem barwnika Ŝółtego 
Warstwa filtru Ŝółtego 
Warstwa zielonoczuła z komponentem barwnika purpurowego 
Warstwa czerwonoczuła z komponentem barwnika 
niebieskozielonego 

 

Warstwa preparacyjna 

Warstwa folii podłoŜowej 

 
 

 

 
Warstwa przeciwskręcająca i przeciwodblaskowa 

 
Rys. 8. Budowa warstwowa barwnego materiału negatywowego [opracowanie własne] 

 
Współczesne materiały barwne posiadają złoŜoną budowę, dzięki czemu moŜna uzyskać 

lepszą jakość barwnych obrazów.  
Zmiany i unowocześnienia w barwnych materiałach światłoczułych: 

− Wprowadzenie płaskich kryształów bromku srebra, zwiększających światłoczułość. 
− Wprowadzenie podwójnych lub potrójnych warstw światłoczułych zwiększających skalę 

uŜytecznego naświetlenia. Warstwy te posiadają róŜną wielkość kryształów halogenków 
srebra i wynikającą z tego róŜną czułość. Warstwa zawierająca większe kryształy 
halogenków srebra jest bardziej czuła i dobrze rejestruje szczegóły w cieniach 
fotografowanego obiektu, druga posiada mniejsze kryształy, jest mniej czuła i dobrze 
rejestruje szczegóły w światłach. Właściwości obu warstw sumują się dając efekt 
większej uŜytecznej skali naświetleń. 

− Wprowadzenie aktywnych warstw pośrednich z komponentami związków bezbarwnych, 
likwidujących efekty międzywarstwowe. Bezbarwne komponenty dezaktywują utleniony 
reduktor do bezbarwnego produktu, nie dopuszczając do przenikania utlenionego 
reduktora do warstwy sąsiedniej i powstania tam niewłaściwego barwnika. 

− Wprowadzenie masek automatycznych w postaci zabarwionych komponentów barwnika 
poprawia reprodukcję barw na obrazie poprzez likwidowanie skutków absorpcji 
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ubocznych barwników powstałych po obróbce chemicznej. Zabarwione komponenty 
tworzą na materiale negatywowym maskę o charakterystycznej brązowo-pomarańczowej 
barwie. 

− Wprowadzenie nowoczesnych komponentów poprawiających ostrość obrazu (DIR, 
DIAR) i zwiększających nasycenie barw na 
obrazie (komponenty L-Latex). 

− Wprowadzenie barwników ekranujących, 
zmniejszających odblaski wewnątrz warstw 
i poprawiających ostrość konturową. 

− Ograniczenie rozrzutu wielkości kryształów 
halogenków srebra spowodowało 
zmniejszenie ziarnistości materiału 
fotograficznego. 

− Wprowadzenie dodatkowego filtru 
czerwonego i nadfioletowego 
poprawiających reprodukcję barw. Filtry 
chronią warstwy emulsji przed 
niepoŜądanym promieniowaniem UV 
i warstwę czerwonoczułą (czułą na cały 
zakres widzialny) przed światłem zielonym 
[6, s. 34-35]. 
Budowa papieru fotograficznego barwnego Obecnie produkowane barwne papiery 

fotograficzne posiadają tak zwaną odwróconą kolejność warstw światłoczułych (rys.10). 
Wprowadzono dwie warstwy chlorosrebrowe (czerwono i zielonoczułą) co praktycznie 
pozwoliło usunąć filtr Ŝółty. Trzecia 
warstwa niebieskoczuła zawiera 
światłoczuły bromek srebra. Takie 
rozwiązanie z chlorkiem srebra moŜe być 
stosowane tylko w materiałach 
niskoczułych, nie sprawdza się 
w materiałach zdjęciowych. 

Wprowadzenie warstw światłoczułych 
z chlorkiem srebra charakteryzującym się 
większą rozpuszczalnością umoŜliwiło 
zastosowanie szybkiego procesu obróbki 
chemicznej RA-4. 

Barwne materiały odwracalne słuŜą 
do naświetlania w aparacie 
fotograficznym i otrzymywania na nich 
obrazów pozytywowych po obróbce 
chemicznej odwracalnej. Zawierają 
zwielokrotnione warstwy światłoczułe. 
Nie są maskowane i odznaczają się 
większa kontrastowością w stosunku 
do materiałów negatywowych. 
Produkowane są z przeznaczeniem 
do światła dziennego lub sztucznego. 
Poddawane są chemicznej obróbce 
odwracalnej m. in. w procesie E-6. 

  warstwa ochronna 
 AgCl + komponent b.n-z warstwa czerwonoczuła 

 AgCl + komponent b.p warstwa zielonoczuła 

 AgBr + komponent b.Ŝ warstwa niebieskoczuła 

  

 
warstwa barytowa 

 

 

podłoŜe papierowe 

   
Rys. 10. Schemat budowy papieru fotograficznego z 
odwróconą kolejnością warstw [opracowanie własne] 
 

Rys. 11. Schemat budowy błony odwracalnej barwnej 
[6, s. 22] 

Rys. 9. Schemat budowy błony negatywowej 
barwnej [6, s. 22] 
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Papiery barwne wprost-pozytywowe słuŜą do otrzymywania kopii pozytywowych 
z przezroczy barwnych. Obrazy otrzymywane na tych materiałach charakteryzują się lepszą 
reprodukcją barw i bardzo duŜą trwałością barwników obrazowych.  

Warstwy światłoczułe materiału wprostpozytywowego zawierają bromek srebra i gotowe 
barwniki azowe. Zasada otrzymywania obrazów barwnych polega na reakcji odbarwiania 
barwników tylko w miejscach naświetlonych. W ten sposób barwniki pozostałe w materiale 
(w miejscach nienaświetlonych) tworzą pozytywowy obraz barwny. 

 
4.5.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  
1. Jaką rolę w materiale barwnym pełnią komponenty barwnikowe? 
2. Jak zbudowany jest współczesny barwny materiał negatywowy? 
3. Jakie jest przeznaczenie materiałów wprostpozytywowych? 
4. Jaka jest budowa nowoczesnego papieru fotograficznego barwnego? 
5. Z jakich warstw zbudowany jest materiał negatywowy czarno-biały? 
6. Jak uzyskuje się zmianę kontrastu na materiałach wielogradacyjnych? 
7. Jaką funkcję w materiale fotograficznym pełni warstwa ochronna, podłoŜa 

i przeciwodblaskowa? 
8. Jaką funkcję w materiale fotograficznym pełni warstwa antyelektrostatyczna 

i preparacyjna? 
9. Jaka róŜnica występuje w budowie papierów fotograficznych oznaczonych symbolem 

PE/RC i FB? 
 
4.5.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 
 Ze zbioru materiałów fotograficznych wybierz czarno-biały materiał odwracalny, narysuj 
jego budowę warstwową. Nazwij poszczególne warstwy materiału i określ ich funkcję. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wybrać wskazany materiał, 
2) zanalizować jego budowę na podstawie materiałów danych literaturowych i plansz 

poglądowych, 
3) narysować budowę warstwową materiału, 
4) nazwać poszczególne warstwy i określić ich funkcję, 
5) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 
6) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− czarno-białe i barwne materiały zdjęciowe o róŜnych czułościach, typach i przeznaczeniu, 
− czarno-białe i barwne materiały do kopiowania o róŜnej gradacji i przeznaczeniu, 
− literatura zawodowa, 
− schematy budowy róŜnych materiałów, 
− karta pracy. 
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Ćwiczenie 2 
Mając do dyspozycji schematy budowy i asortyment produktów papierów 

fotograficznych czarno-białych porównaj papiery stałogradacyjne na podłoŜu barytowym 
i papiery zmiennogradacyjne na podłoŜu polietylenowym pod względem budowy, moŜliwości 
i przeznaczenia. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się ze schematami przedstawiającymi budowę papierów stałogradacyjnych 

i zmiennogradacyjnych, 
2) przeanalizować asortyment papierów fotograficznych przynajmniej dwóch firm, 
3) porównać budowę papierów stało- i zmiennogradacyjnych, 
4) określić moŜliwości i przeznaczenie papierów stało- i zmiennogradacyjnych, 
5) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 
6) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− plansze ze schematami budowy papierów fotograficznych, 
− katalogi produktów, literatura, poradniki zawodowe, 
− karta pracy. 
 
Ćwiczenie 3 

Przyporządkuj schematom przedstawiającym budowę warstwową materiałów 
fotograficznych ich nazwy: materiał barwny negatywowy, materiał barwny 
wprostpozytywowy, papier fotograficzny barwny. Określ przeznaczenie tych materiałów. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami przedstawiającymi budowę warstwową poszczególnych 
barwnych materiałów fotograficznych, 

2) wybrać schematy, przedstawiające budowę wymienionych w poleceniu materiałów, 
3) przyporządkować nazwy materiałów schematom budowy warstwowej, 
4) określić przeznaczenie wymienionych w poleceniu materiałów, 
5) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty ćwiczenia i dołączyć pracę do teczki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− tablice ze schematami przedstawiające budowę warstwową materiałów fotograficznych, 
− plansze z nazwami barwnych materiałów fotograficznych, 
− poradniki zawodowe, katalogi produktów materiałów fotograficznych róŜnych firm, 
− karta pracy. 
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4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wymienić podstawowe warstwy czarno-białego materiału 

fotograficznego? � � 
2) określić skład i funkcję warstwy światłoczułej materiału 

fotograficznego? � � 
3) określić rolę warstwy podłoŜa, antystatycznej i przeciwskręcającej? � � 
4) zilustrować budowę warstwową papieru fotograficznego czarno-

białego na podłoŜu polietylenowym? � � 
5) wyjaśnić budowę materiału wielogradacyjnego? � � 
6) wyjaśnić cel stosowania zwielokrotnionych warstw światłoczułych 

w czarno-białych materiałach negatywowych? � � 
7) określić funkcję filtru Ŝółtego w barwnych materiałach zdjęciowych ? � � 
8) określić rolę komponentów barwnikowych w tworzeniu obrazu 

barwnego?  � � 
9) scharakteryzować zasadę otrzymywania obrazów barwnych na 

materiałach wprost pozytywowych? � � 
10) przedstawić budowę papieru barwnego z odwróconą kolejnością 

warstw? � � 
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4.6. Właściwości uŜytkowe materiałów światłoczułych 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 
 Właściwości uŜytkowe analogowych materiałów światłoczułych 
 Św i a t ł o c z u ł oś ć  (S) to wielkość określająca wraŜliwość materiałów fotograficznych 
na światło. Liczbowo światłoczułość wyznacza się jako odwrotność najmniejszego 
naświetlenia powodującego na materiale fotograficznym określony efekt fotochemiczny. 
Światłoczułość jest najwaŜniejszą wielkością podawaną przez producenta na opakowaniu, 
która pozwala określić warunki naświetlania materiałów fotograficznych. Obecnie 
obowiązuje system światłoczułości ISO. Istnieją dwie skale 
światłoczułości arytmetyczna i logarytmiczna. W skali 
arytmetycznej dwukrotny wzrost wartości liczbowej wyraŜonej 
w ISO odpowiada dwukrotnemu wzrostowi czułości materiału. 
W skali logarytmicznej dwukrotnemu wzrostowi czułości 
materiału odpowiada wzrost liczbowej wartości wskaźnika o 3 
ºISO. Na opakowaniu materiału fotograficznego oznaczenie 
czułości odpowiada zapisowi ISO 100 /21º. 
 K o n t r a s t o w oś ć  (zwana gradacją w odniesieniu 
do papierów fotograficznych) jest właściwością materiału do odtwarzania skali jasności 
fotografowanych obiektów w sposób mniej lub bardziej kontrastowy. Kontrastowość jest 
cechą materiału światłoczułego natomiast kontrast jest cechą obiektu, obrazu lub oświetlenia. 
Kontrast obrazu zaleŜy między innymi od kontrastowości materiału.  
 U Ŝ y t e c z n a  r o z p ię t oś ć  n aśw i e t l eń  to zakres naświetleń wyznaczony przez 
najmniejsze i największe naświetlenie, które na materiale fotograficznym dają prawidłową 
reprodukcję szczegółów w cieniach i światłach obrazu. Jest wielkością charakterystyczną 
materiału fotograficznego. Między kontrastowością materiału fotograficznego a uŜyteczną 
rozpiętością naświetleń występuje zaleŜność odwrotnej proporcjonalności. Materiały o małej 
kontrastowości posiadają duŜą uŜyteczną skalę naświetleń i odwrotnie.  
 O d b l a s k o w oś ć  to wada prowadząca do powstania na materiale fotograficznym 
odblasków świetlnych pogarszających reprodukcję szczegółów na obrazie. WyróŜniamy 
odblaski refleksyjne (odbiciowe) i dyfuzyjne (rozproszeniowe). Odblask refleksyjny powstaje 
gdy światło naświetlające materiał przejdzie przez warstwę emulsji, ulegnie odbiciu 
od wewnętrznej strony podłoŜa i powracając powtórnie naświetli emulsję ale w innym 
miejscu. Przeciwdziałamy refleksom świetlnym stosując warstwy przeciwodblaskowe. 
Odblask dyfuzyjny powstaje wskutek ugięcia światła na kryształach halogenków srebra 
i naświetlenia kryształów sąsiednich. Barwniki ekranujące likwidują odblaski dyfuzyjne. 

Z i a r n i s t oś ć  to wielkość opisująca widoczne nierównomierności zaczernienia 
występujące na polach jednakowo naświetlonych i wywołanych oraz tzw. „groszkowatą” 
strukturę obrazu. Ziarnistość materiału światłoczułego zaleŜy od wielkość i rozłoŜenia 
przestrzennego kryształów halogenków srebra w warstwie emulsji. 
 Z d o l n oś ć  r o z d z i e l c z a  jest to zdolność materiału do odwzorowania drobnych 
szczegółów. Liczbowo zdolność rozdzielczą wyznacza się jako liczbę na przemian czarnych 
i białych linii tej samej szerokości przypadających na 1mm, które oko ludzkie moŜe odróŜnić. 
Zdolność rozdzielcza oka ludzkiego wynosi 10-12 linii/mm, materiału negatywowego 
wysokoczułego 70 linii/mm, średnioczułego 120 linni/mm, niskoczułego 220 linii/mm. 
 F u n k c j a  p r z e n o s z e n i a  m o d u l a c j i  to wielkość, która w sposób kompleksowy 
charakteryzuje jakość obrazu ( jego ziarnistość, zdolność rozdzielczą i ostrość). 
 U c z u l e n i e  s p e k t r a l n e  określa czułość materiału na poszczególne długości fal 
promieniowania elektromagnetycznego. Według czułości spektralnej dzielimy materiały na: 

Tabela 1. Skale światłoczułości 

12 ISO 
25 ISO  
50 ISO  
100 ISO 
200 ISO 
400 ISO  

– 
– 
– 
– 
– 
– 

12ºISO 
15 ºISO 
18 ºISO 
21 ºISO 
24 ºISO 
27 ºISO 
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a) krzywa czułości oka ludzkiego, 
b) nieuczulone (barwoślepe) czułe tylko w zakresie 

czułości własnej halogenków srebra na 
promieniowanie UV i światło niebieskie, 

c) ortochromatyczne czułe na światło niebieskie 
i zielone,  

d) panchromatyczne czułe na cały zakres 
promieniowania widzialnego, 

e) superpanchromatyczne czułe na cały zakres 
promieniowania widzialnego ze szczególnym 
uczuleniem na promieniowanie czerwone, 

f) podczerwone czułe na promieniowanie niebieskie 
i podczerwone lub czułe na cały zakres 
promieniowania od 380 do 900 nm, 

 

 
Rys. 12. Wykresy czułości spektralnej materiałów fotograficznych czarno-białych [4, s. 262] 

 
Na opakowaniu materiału fotograficznego podana j e s t f i r m a  i  n a z w a . N u m e r  
e m u l s j i  określa numer partii emulsji pochodzącej z jednego emulgatora lub kilku partii 
o tych samych właściwościach. Często w numerze emulsji zakodowana jest data produkcji.  
 T e r m i n  w aŜ n oś c i  to data, do której naleŜy naświetlić i wywołać materiał, po tym 
terminie obniŜa się światłoczułość i kontrastowość oraz wzrasta zadymienie materiału. Po 
upływie terminu waŜności producent nie przyjmuje reklamacji. 
F o r m a t  dla błon arkuszowych i papierów fotograficznych określa się podając wysokość 
i szerokość materiału wyraŜoną w centymetrach lub calach (Tabela 2).  

lub oznaczeniem odpowiadającym szerokości filmu i rodzajowi szpuli (Tabela 3). 
 
Tabela 3 Oznaczenia materiałów zdjęciowych ze względu na typ i format [4,s. 265] 

110 ładunek Pocket (błona o szerokości 16 mm, perforowana w kasecie ma znaczenie historyczne) 

120 
film zwojowy o szerokości 60 mm, bez perforacji nawinięty na szpulę z grubym 
rdzeniem, posiadający na całej długości papier zabezpieczający przed naświetleniem, 
(w aparacie Noblex moŜliwa rejestracja w formacie 6x12 cm) 

6x9 cm (8szt.) 
6x6 cm (12 szt.) 
4.5x6 cm (16 szt) 

220 
film zwojowy o szerokości 60 mm, bez perforacji nawinięty na szpulę z grubym 
rdzeniem, dwa razy dłuŜszy niŜ materiał 120 poniewaŜ papier ochronny posiada 
tylko na początku i końcu filmu 

6x9 cm (16szt.) 
6x6 cm (24 szt.) 
4.5x6 (32 szt) 

127 film zwojowy o szerokości 40 mm, nawinięty na szpulę z cienkim rdzeniem, 
zabezpieczony papierem ochronnym na całej długości (znaczenie historyczne) 

4x6,5 cm (8 szt) 
4x4 cm (12 szt) 

135 film małoobrazkowy o szerokości 35 mm, dwustronnie perforowany, w kasecie, po 
liczbie 135 podana jest liczba klatek np. 135-36, 135-24, 135-12  

635 film małoobrazkowy o szer. 35 mm, dwustronnie perforowany, na szpuli bez kasety 
(znaczenie historyczne) 

24x36 mm – 36, 
24 lub 12 klatek 

Tabela 2 Formaty błon arkuszowych i papierów fotograficznych 
Formaty błon arkuszowych 6,6x9; 9x12; 10x15; 10,2x12,7; 13x18[cm]; 

(4x5 cali) 5x10 cali; 8x10 cali 
Formaty papierów fotograficznych 9x14; 10x15; 13x18; 18x24; 24x30; 30x40; 40x50; 50x60 [cm] 
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S y s t e m  k o d ó w  i  o z n a c z eń .  Oznaczenia na marginesach 
filmów 35 mm i błon zwojowych zawierają informacje o typie filmu 
(np. AGFA APX 25) nr serii emulsji i numery klatek.  

Nacięcia na błonach arkuszowych pozwalają określić stronę 
emulsji w warunkach ciemniowych. Gdy nacięcie znajduje się 
w prawym górnym rogu (rys.13) to emulsja jest po naszej stronie.  

System kodowania błon małoobrazkowych obejmuje cztery typy 
kodu. Dwa oznaczenia znajdują się na kasecie (Rys.14). Pierwszy 
dwunastopolowy (tzw. k o d  D X )  tworzy matrycę metalową 
z dwoma rzędami pól kontaktowych. Jeden rząd słuŜy 
do wprowadzenia danych o światłoczułości (pola 2-6), drugi o liczbie klatek (pola 8-10), pola 
11 i 12 określają szerokość błony a 1 i 7 tworzą ogólne kontakty. Dane te w postaci tekstowej 
umieszczone są na kasecie. Drugi kod - paskowy - znajdujący się na kasecie określa długość 
i typ błony. Pozostałe kody to dwunastodziurkowy kod naniesiony na początku błony 
oznaczający serię i cechy charakterystyczne oraz paskowy kod na perforacji w postaci 
znaków naświetlonych na krawędzi błony co pół klatki określający serię, producenta, typ 
błony oraz jej czułość [14, s. 40-41]. Często producenci stosują kody w niepełnej postaci. 
 
 

1 – kod paskowy określa typ i długość błony 
(informacja dla procesora do chemicznej obróbki 
maszynowej) 
2 – kod do wprowadzania danych do aparatu 
fotograficznego o czułości błony (kod DX) 
3 – kod do wprowadzania danych o liczbie kadrów 
w kasecie 
4 –kod paskowy ukryty do wprowadzania danych do 
maszynowej obróbki błony 
5 – etykieta 
6 – kod dziurkowy do oznaczania cech 
charakterystycznych przy obróbce 
7 – rozmieszczenie kodu na matrycy 

 
Rys. 14. System kodowania błon 35 mm umieszczony w kasetach [14, s. 40]. 

 

 

1. Firma produkująca błonę 
2. Nazwa materiału światłoczułego 
3. Numer emulsji 
4. Data waŜności 
5. Światłoczułość filmu (ISO) 
6. Rodzaj opakowania, format liczba 

klatek 
7. Kod kreskowy określający typ  

i długość błony 
8. BliŜsze określenie materiału 

światłoczułego  
 

 
Rys. 15. Dane informacyjne na opakowaniu małoobrazkowego materiału barwnego [opracowanie własne] 

Rys. 13. Przykład 
nacięcia na błonach 

arkuszowych [3,s.16] 

2 

4 

3 

7 

6 

8 
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W przypadku papierów fotograficznych do najwaŜniejszych właściwości uŜytkowych 
naleŜy gradacja, która ma znaczenie przy kopiowaniu obrazu negatywowego na materiał 
pozytywowy. Zasada doboru gradacji papieru do kontrastu obrazu negatywowego jest prosta: 
do negatywu kontrastowego dobieramy papier o małej kontrastowości i odwrotnie. 

Ze względu na gradację dzielimy papiery fotograficzne na zmiennogradacyjne 
i stałogradacyjne. KaŜdej gradacji odpowiada kod literowy i pasek barwny. Kod trzycyfrowy 
definiuje w kolejności grubość podłoŜa, barwa podłoŜa, rodzaj powierzchni (stopień połysku). 
(przykład Tabela 4). Rodzaj podłoŜa określany jest symbolami literowymi gdzie PE – podłoŜe 
polietylenowe, RC – Ŝywiczne, FB – papierowe barytowe. 

Papier o oznaczeniu FOMATONE RC N 313 oznacza papier wielogradacyjny na podłoŜu 
Ŝywicznym (RC), gradacji normalnej (N), średniej grubości (3), białym (1) i półmatowej 
powierzchni. 
Tabela 4 Oznaczenia właściwości uŜytkowych czarno-białych papierów fotograficznych  
firmy FOMA [opracowanie własne na podstawie asortymentu produktów firmy FOMA] 

GRADACJA PAPIERÓW  RODZAJ PODŁOśA/POWIERZCHNI 

gradacja kod barwa paska 
1-cyfra 

grubość podłoŜa 
2-cyfra 

barwa podłoŜa 

3-cyfra 
rodzaj 

powierzchni 
miękka S zielona 1- karton 1 - ekstra białe 1 - błyszcząca 

specjalna Sp Ŝółta 2 - półkaton 2 - białe 2 - matowa 

normalna N czerwona 
3 - RC  

(średnia grubość) 
3 - kremowe 3 - półmatowa 

twarda C niebieska 4 - RC (cienkie)   
zmienna Variant fioletowa    

 
 

 
Rys. 16. Oznaczenia na etykiecie papieru czarno-białego Agfa [3, s. 21] 

  
 Właściwości uŜytkowe fotograficznych materiałów barwnych, określone poprzez zespół 
wskaźników i parametrów sensytometrycznych, moŜna rozpatrywać podobnie jak materiałów 
czarno-białych. MoŜemy więc mówić o światłoczułości, kontrastowości (gradacji 
w odniesieniu do papierów fotograficznych), uŜytecznej rozpiętości naświetleń, 
odblaskowości, ziarnistości, zdolności rozdzielczej, funkcji przenoszenia modulacji, formacie, 
rodzaju opakowania itp. 
RóŜnica w interpretacji parametrów uŜytkowych polega na występowaniu w materiałach 
barwnych zwielokrotnionych (przynajmniej trzech) warstw światłoczułych o róŜnym 
uczuleniu spektralnym. W warstwach tych powstają w procesie obrazowania trzy cząstkowe 
obrazy barwnikowe pod wpływem trzech zakresów światła białego. Właściwości uŜytkowe 
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kaŜdej z warstw fotograficznych materiału barwnego jak światłoczułość, uŜyteczna rozpiętość 
naświetleń, zadymienie powinna być taka sama. tzn. krzywe charakterystyczne tych warstw 
w idealnym przypadku powinny się pokrywać (wymóg konieczny dla materiałów 
pozytywowych) lub co najmniej być do siebie równoległe (materiały negatywowe).  
O parametrach uŜytkowych całego materiału decyduje wzajemna współzaleŜność właściwości 
sensytometrycznych warstw składowych wyznaczonych w trzech zakresach światła białego 
RGB. 
Parametrami tymi są:  
− ZrównowaŜenie światłoczułości warstw składowych. 
− ZrównowaŜenie kontrastowości warstw składowych  
− Czystość barwników obrazowych [9, s. 7]. 
 

W przypadku gdy światłoczułość jednej z warstw jest większa w stosunku do innych 
wystąpi zjawisko niezrównowaŜenia materiału pod względem światłoczułości. Na 
materiale po obróbce chemicznej objawia się to w postaci dominanty barwy, która powstaje w 
warstwie o największej czułości. Takie niezrównowaŜenie oprócz powstania dominanty 
barwnej powoduje ograniczenie uŜytecznej rozpiętości naświetleń materiału fotograficznego 
do zakresu wspólnego dla warstw składowych. Takie niezrównowaŜenie występujące 
w materiałach negatywowych moŜna zniwelować w procesie kopiowania przy zastosowaniu 
filtrów korekcyjnych. 
 NiezrównowaŜenie pod względem kontrastowości powstaje wówczas gdy warstwy 
składowe materiału barwnego mają róŜną kontrastowość. Jest to wada dyskwalifikująca 
materiał poniewaŜ w wyniku naświetlenia materiałów otrzymujemy inną dominantę 
w światłach a inną w cieniach obrazu. W takim przypadku Ŝadna kombinacja filtrów 
korekcyjnych w procesie kopiowania nie przyniesie właściwych efektów. 
 Czystość barwników obrazowych. Barwniki rzeczywiste wykazują absorpcje uboczne 
powodujące zszarzenie barw na obrazie. W praktyce przeciwdziała się temu stosując maski 
automatyczne dla barwnika purpurowego i niebieskozielonego. Barwnik Ŝółty posiada 
wymaganą czystość. 
 KaŜda firma stosuje w swoich materiałach nieco inne barwniki, co powoduje róŜnice 
w reprodukcji barw. Te róŜnice są najbardziej zauwaŜalne w przypadku materiałów 
odwracalnych, ale równieŜ barwnych materiałów negatywowych. Reprodukcja barw na 
barwnym negatywie moŜe być zmieniona w procesie kopiowania.  
ZrównowaŜenie barw. Określa nam skład spektralny światła naświetlającego, na jakie film 
został zbalansowany. Wśród barwnych materiałów zdjęciowych wyróŜniamy następujące 
typy filmów  
D: film do światła dziennego zbalansowany na światło o Tc = 5500 K 
A: film do światła sztucznego typu A zbalansowany na Tc = 3400 K 
B: film do światła sztucznego typu B zbalansowany na Tc = 3200 K. 
Barwne materiały negatywowe małoobrazkowe zbalansowane są na światło o Tc = 4800 K. 
 Film oddaje barwy naturalnie tylko wtedy, jeśli jest naświetlony przy takim oświetleniu 
do jakiego rodzaju światła był przeznaczony. Dlatego w procesie zdjęciowym naleŜy do 
rodzaju oświetlenia, jego temperatury barwowej dobrać odpowiednio zbalansowany film lub 
zastosować odpowiedni filtr konwersyjny.  
Ma to największe znaczenie przy stosowaniu materiałów odwracalnych, na których od razu 
uzyskujemy obraz pozytywowy. Jeśli wykonamy w świetle sztucznym zdjęcia na filmie do 
światła dziennego - będą pomarańczowe. Jeśli materiał przeznaczony do światła sztucznego 
naświetlimy przy świetle dziennym to otrzymamy obraz o dominancie niebieskiej. Dzieje się 
tak dlatego, Ŝe film do światła sztucznego jest bardziej czuły na światło niebieskie a mniej 
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na czerwone. Rekompensuje to zmniejszoną zawartość światła niebieskiego i zwiększoną 
czerwonego w świetle sztucznym [8, s. 37]. 

Właściwości strukturometryczne takie jak ziarnistość i zdolność rozdzielcza róŜnią się od 
materiałów czarno-białych ze względu ma strukturę obrazu. Tworzą ją mikroskopijne 
skupiska cząsteczek barwnika o rozmiarach mniejszych od ziaren wywołanego srebra. Stąd 
z i a r n i s t oś ć  to wielkość opisująca widoczne nierównomierności zagęszczenia 
i rozrzedzenia skupisk cząsteczek barwników występujące na polach jednakowo 
naświetlonych i wywołanych oraz tzw. „groszkowatą” strukturę obrazu. 
 F u n k c j a  p r z e n o s z e n i a  m o d u l a c j i  (FPM) to wielkość, która w sposób 
kompleksowy charakteryzuje jakość obrazu ( jego ziarnistość, zdolność rozdzielczą i ostrość) 
– czyli cały proces rejestracji informacji obrazowej. FPM jest to stosunek kontrastu szczegółu 
obrazu przedmiotu do kontrastu tego szczegółu w samym przedmiocie w funkcji 
częstotliwości zmian tego kontrastu. FPM jest miarą zdolności odwzorowania kontrastowości 
szczegółów w funkcji częstotliwości rozumianej jako częstotliwość przestrzenna wyraŜana 
w liniach na jednostkę długości [9, s. 195].  
 

4.6.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakich informacji o materiale fotograficznym dostarczają dane zamieszczone na jego 

opakowaniu? 
2. Co to jest czułość spektralna? 
3. Od czego zaleŜy ziarnistość obrazu fotograficznego czarno-białego? 
4. Jaki jest podział materiałów zdjęciowych pod względem formatu? 
5. Jak moŜna podzielić papiery fotograficzne według ich właściwości uŜytkowych? 
6. Jaka jest zaleŜność pomiędzy uŜyteczną rozpiętością naświetleń i kontrastowością 

materiału światłoczułego? 
7. Jaka jest jednostka światłoczułości w skali arytmetycznej i logarytmicznej? 
8. Jak zbudowana jest skala światłoczułości? 
9. Jakich informacji o materiale fotograficznym barwnym dostarczają dane zamieszczone na 

jego opakowaniu? 
10. Na czym polega niezrównowaŜenie materiału barwnego pod względem światłoczułości 

i kontrastowości materiału barwnego? 
11. Jaki jest podział barwnych materiałów zdjęciowych pod względem formatu? 
12. Co określa sformułowanie „materiał zbalansowany na temperaturę barwową oświetlenia 

5500K? 
13. Czym informuje symbol 135-36 na opakowaniu materiału fotograficznego? 
 

4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie danych katalogowych oraz informacji zawartych na opakowaniu zaplanuj 
czarno-biały materiał zdjęciowy do wykonania negatywu portretu przeznaczonego do 
powiększenia o formacie 40x50 cm. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z literaturą zawodową dotyczącą zasad wykonywania zdjęć portretowych,  
2) zapoznać się z asortymentem materiałów zdjęciowych oferowanych przez jednego 

producenta, 
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3) zapoznać się z właściwościami uŜytkowymi i przeznaczeniem materiałów zdjęciowych, 
4) zaproponować materiał zdjęciowy, 
5) uzasadnić wybór materiału, 
6) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 
7) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zawodowa,  
− karta pracy. 
 
Ćwiczenie2 

Mając do dyspozycji asortyment papierów fotograficznych czarno-białych wraz 
z próbkami zaplanuj właściwy materiał do wykonania serii powiększeń formatu 50x60 cm 
z negatywów czarno-białych zwojowych o róŜnym kontraście obrazu. Powiększenia 
przeznaczone są do celów wystawienniczych.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z literaturą zawodową dotyczącą zasad przygotowywania prac 
fotograficznych do ekspozycji,  

2) zapoznać się z zestawem obrazów negatywowych przeznaczonych do powiększeń pod 
kątem kontrastu obrazu, stopnia wywołania i krycia, 

3) zapoznać się z asortymentem papierów fotograficznych, 
4) zapoznać się z literaturą zawodową dotyczącą właściwości uŜytkowych i przeznaczenia 

dostępnych papierów fotograficznych, 
5) zapoznać się z informacjami o właściwościach uŜytkowych umieszczonych na 

opakowaniu materiałów, 
6) zanalizować przedstawione próbki papierów fotograficznych pod kątem przeznaczenia do 

celów wystawienniczych, 
7) zaproponować papier fotograficzny do wykonania powiększenia spełniającego kryteria 

ćwiczenia, 
8) uzasadnić wybór materiału, 
9) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 
10) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zawodowa, aparat małoobrazkowy analogowy, 
− zestaw róŜnych papierów fotograficznych czarno-białych wraz z próbkami, 
− karta pracy. 
 
Ćwiczenie 3 

Zinterpretuj oznaczenia umieszczone na opakowaniach materiałów fotograficznych. Na 
tej podstawie określ ich przydatność do rejestracji informacji obrazowej. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać informacje na temat przeznaczenia róŜnego typu materiałów fotograficznych, 
2) zapoznać się z asortymentem materiałów zdjęciowych, 
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3) zapoznać się z właściwościami uŜytkowymi, 
4) określić przeznaczenie materiałów zdjęciowych do rejestracji informacji obrazowej, 
5) uzasadnić wnioski wynikające z realizacji ćwiczenia, 
6) zapisać efekt ćwiczenia i dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zawodowa, 
− karta pracy. 
 
Ćwiczenie 4 

Na podstawie wykresów niezrównowaŜeń materiału barwnego określ ich rodzaj oraz 
występujące na obrazie dominanty barwne.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z literaturą zawodową dotyczącą niezrównowaŜeń w materiałach barwnych,  
2) zapoznać się z zestawem wykresów materiałów barwnych, 
3) określić dla kaŜdego wykresu rodzaj niezrównowaŜenia/jeśli występuje, 
4) określić rodzaj dominanty barwnej jaka pojawi się na materiale po naświetleniu i obróbce 

chemicznej, 
5) uzasadnić rodzaj niezrównowaŜeń dyskwalifikujących materiał barwny, 
6) zapisać efekty ćwiczenia i dołączyć pracę do teczki. dokumentującej realizację ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zawodowa, 
− karta pracy. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wymienić podstawowe właściwości uŜytkowe materiałów 

fotograficznych? � � 
2) zinterpretować właściwości uŜytkowe materiałów fotograficznych 

zamieszczone na opakowaniu? � � 
3) dobrać materiał fotograficzny do sytuacji zdjęciowej na podstawie 

informacji podanych na opakowaniu? � � 
4) sklasyfikować materiały pod względem czułości spektralnej?  � � 
5) określić cechy materiału fotograficznego na podstawie danych 

umieszczonych przez producenta na opakowaniu? � � 
6) wymienić podstawowe właściwości uŜytkowe barwnych materiałów 

fotograficznych? � � 
7) sklasyfikować materiały pod względem czułości spektralnej?  � � 
8) określić parametry uŜytkowe wskazanego barwnego materiału 

zdjęciowego na podstawie danych umieszczonych przez producenta na 
opakowaniu? � � 

9) określić przyczyny powstawania niezrównowaŜeń w materiałach 
barwnych? � � 
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4.7. Naświetlanie materiału światłoczułego 
 
4.7.1. Materiał nauczania 

 
Proces naświetlania/ekspozycji to czynność polegająca na poddaniu materiału 

światłoczułego działaniu światła o określonym natęŜeniu przez ściśle określony czas.  
W procesie fotografowania naświetlaniem nazywamy czynność polegającą na otwarciu 

migawki na czas wpuszczenia przez obiektyw do wnętrza aparatu strumienia świetlnego 
o określonej wielkości. PoniewaŜ migawka aparatu fotograficznego odmierza czas 
naświetlania, a przysłona, znajdująca się w obiektywie aparatu, dozuje wielkość strumienia 
świetlnego to wielkość naświetlenia materiału światłoczułego zaleŜy od liczby przysłony 
i czasu naświetlania. 
Liczbowo naświetlenie jako wielkość fotometryczną oblicza się na podstawie wzoru:  
 

H = E · t 
H – naświetlenie wyraŜone w luksosekundach [lxs] 
E – oświetlenie/natęŜenie oświetlenia wyraŜone w luksach [lx] 
t – czas w sekundach [s] 

 
Oświetlenie jest wielkością odwrotnie proporcjonalną do liczby przysłony tzn. wzrost 

liczby przysłony o jeden stopień powoduje dwukrotny spadek oświetlenia a zatem  
i naświetlenia materiału fotograficznego - i odwrotnie - zmniejszenie liczby przysłony o jeden 
stopień powoduje dwukrotny wzrost oświetlenia.  
Aby zachować stałą wielkość naświetlenia przy zmniejszeniu liczby przesłony o jeden stopień 
naleŜy skrócić czas naświetlania o połowę i odwrotnie przy zwiększeniu liczby przesłony 
o jeden stopień naleŜy dwukrotnie wydłuŜyć czas naświetlania. 
Podczas prawidłowego naświetlania na materiale światłoczułym tworzy się obraz utajony. 
Obraz utajony przeprowadza się w widzialny w procesie wywoływania [4,s. 282].  

Aby prawidłowo naświetlić materiał światłoczuły naleŜy zmierzyć poziom natęŜenia 
oświetlenia w fotografowanej scenie. Na tej podstawie, dla materiału fotograficznego o danej 
czułości, określa się parametry ekspozycji, czyli czas naświetlania i liczbę przysłony.  

Ustalając warunki naświetlania bazujemy na prawie odwrotnej proporcjonalności, 
z którego wynika, Ŝe efekt fotochemiczny pozostaje taki sam jeśli iloczyn oświetlenia i czasu 
naświetlania jest stały. Oznacza to, Ŝe na materiale naświetlonym przy oświetleniu 1000 lx 
i czasie naświetlania 1/10s uzyskamy taki sam efekt jak przy oświetleniu 1 lx i czasie 
naświetlania 100s.  

Okazuje się Ŝe prawo odwrotnej proporcjonalności jest spełnione tylko w ograniczonym 
zakresie oświetlenia i czasu naświetlania. Dlatego, naleŜy pamiętać, Ŝe przy niskim poziomie 
oświetlenia i bardzo długim czasie naświetlania lub przy wysokim poziomie oświetlenia 
i bardzo krótkim czasie naświetlania, pomimo zachowania stałości naświetlenia, uzyskujemy 
mniejszy efekt fotochemiczny. RóŜnice te moŜna wyeliminować stosując poprawkę liczbową 
we wzorze na naświetlenie w postaci wykładnika Schwarzschilda (p),  

H=E·tp 
W skrajnych warunkach oświetlenia wykładnik Schwarzschilda waha się w granicach od 

0,7 do 1,4 i jest charakterystyczny dla danego materiału fotograficznego [13, s. 299]. 
 

4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega czynność naświetlania materiału światłoczułego? 
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2. Jakie parametry mają wpływ na wielkość naświetlenia? 
3. W jakich jednostkach wyraŜamy wielkość naświetlenia materiału światłoczułego? 
4. Jaka zaleŜność występuję pomiędzy liczbą przysłony i czasem naświetlania? 
5. Jak zmieni się naświetlenie jeśli liczba przysłony wzrośnie o jeden stopień? 
6. Jak brzmi prawo odwrotnej proporcjonalności? 
 
4.7.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Fotograf wykonywał zdjęcie szybko poruszającemu się obiektowi. Prawidłową 
ekspozycję i efekt zamroŜenia ruchu uzyskał na zdjęciu przy czasie naświetlania 1/250 s 
liczbie przysłony 8. Dobierz warunki naświetlania w celu uzyskania efektu ruchu na obrazie. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć zaleŜność naświetlenia od zmiany liczby przysłony i czasu naświetlania, 
2) obliczyć nowe parametry ekspozycji, 
3) uzasadnić otrzymany wynik, 
4) dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− karty pracy,  
− poradniki zawodowe. 
 
Ćwiczenie 2 

Podczas wykonywania zdjęć portretowych w plenerze przy czułości matrycy 200 ISO 
ustalono prawidłowe parametry ekspozycji: czas naświetlania 1/250 s., liczba przesłony  
8. W celu wyeliminowania znaczenia tła naleŜy zmniejszyć liczę przesłony do 4. Określ, jaką 
naleŜy ustawić czułość matrycy nie zmieniając czasu naświetlania.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć sobie zaleŜność naświetlenia od zmiany liczby przysłony o jeden stopień, 
2) przypomnieć sobie korelacje pomiędzy zmianą światłoczułości materiału a kolejnymi 

wartościami wskaźnika światłoczułości arytmetycznej, 
3) obliczyć czułość matrycy dla liczby przesłony 4, 
4) uzasadnić otrzymany wynik, 
5) dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− karty pracy,  
− poradniki zawodowe. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 40

4.7.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wyjaśnić zaleŜność wielkości fotometrycznych we wzorze na 

naświetlenie? � � 
2) przeliczyć parametry ekspozycji przy zmianie czułości filmu, liczby 

przysłony lub czasu naświetlania? � � 
3) wyjaśnić pojęcie parametry ekspozycji? � � 
4) określić jednostki oświetlenia i naświetlenia? � � 
5) wyjaśnić na czym polega czynność naświetlania? � � 
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4.8. Mechanizm powstawania obrazu w materiałach róŜnego 
typu 

 
4.8.1. Materiał nauczania 
 
 Oprócz fotograficznych materiałów halogenosrebrowych istnieje wiele technik 
i materiałów fotoczułych umoŜliwiających zarejestrowanie lub powielenie obrazu. Wśród 
nich na uwagę zasługuje technika elektrofotografii, holografii w mniejszym stopniu diazotypii 
i cyjanotypii. 
 
Elektrofotografia  to metoda otrzymywania obrazów na powierzchniach, których właściwości 
elektryczne zmieniają się w pod wpływem padającego promieniowania. Mechanizm 
powstawania obrazu w elektrofotografii opiera się na zjawisku fotoelektrycznym 
wewnętrznym. W napromieniowanym materiale półprzewodnikowym następuje zmiana 
przewodnictwa elektrycznego wskutek uwolnienia elektronów, które krąŜą w obrębie tego 
materiału [5, s. 77]. 
Technologia elektrofotografii opracowana została w roku 1938 przez Chestera Carlsona. Ten 
proces otrzymywania obrazów na sucho nazwano kserografią poniewaŜ „kseros” z greckiego 
oznacza suchy (sucha fotografia). 
Etapy otrzymywania obrazów w procesie elektrofotografii obejmują: 
− naładowanie - uczulenie powierzchni półprzewodnika, 
− naświetlanie - generowania obrazu utajonego na fotoprzewodniku, 
− wywołania obrazu utajonego za pomocą tonera, 
− transferu - przenoszenia obrazu proszkowego na papier, 
− utrwalenia obrazu proszkowego, 
− rozładowanie i oczyszczenie powierzchni bębna obrazowego. 
 
Uczulenie - naładowanie bębna obrazowego. Powierzchnia bębna obrazowego, pokryta 
warstewką półprzewodnika, staję się fotoczuła dopiero po naładowaniu jej powierzchni 
jednorodnym ładunkiem elektrycznym. Naładowanie odbywa podczas wyładowania 
elektrycznego w gazie na elektrodzie. Wyładowanie powoduje jonizację cząsteczek 
powietrza, które osiadają na powierzchni bębna nadając mu określony ładunek.  
 
Naświetlenie bębna obrazowego. Na naładowaną powierzchnię półprzewodnika rzutuje się 
obraz optyczny powielanego oryginału. W miejscach naświetlonych zostają zmienione 
właściwości warstwy półprzewodnikowej i powierzchnia bębna ulega rozładowaniu. 
W miejscach nienaświetlonych na bębnie obrazowym pozostaje elektrostatyczny obraz 
utajony złoŜony z ładunków elektrycznych odpowiadającym czarnym miejscom oryginału. 
 
Wywołanie obrazu elektrostatycznego. Wywoływanie obrazu utajonego polega na 
elektrostatycznym przyciąganiu naładowanych cząsteczek tonera do miejsc nienaświetlonych 
posiadających przeciwny ładunek elektryczny. Cząsteczki tonera, przyciągane siłami 
elektrostatycznymi przywierają do naelektryzowanych miejsc na powierzchni bębna, tworząc 
lustrzane odbicie oryginału. W ten sposób powstaje widzialny obraz proszkowy, który jest 
lustrzanym odbiciem oryginału. 
Toner składa się w około 85% z Ŝywicy i wosku, 5-10% z pigmentu oraz 1-3% substancji 
stabilizujących potencjał. Składniki tonera są dokładnie mieszane i rozdrabniane do 
rozmiarów rzędu 5-15 mikronów. Cząstki tonera uzyskują ładunek poprzez tryboelektryzację 
tj. wzajemne tarcie składników tonera podczas mieszania.  
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Transfer. Przeniesienie obrazu proszkowego z bębna obrazowego poprzedza 
naelektryzowanie papieru większym ładunkiem od ładunku obrazu utajonego. Proces 
przenoszenia obrazu na papier polega na przyciąganiu cząstek tonera znajdującego się 
na powierzchni półprzewodnika do silnie naelektryzowanej kartki papieru.  
 
Utrwalanie obrazu. Po wywołaniu toner utrzymuje się na powierzchni papieru dzięki 
działaniu sił elektrostatycznych. Siły te są za małe dla trwałego związania tonera z podłoŜem. 
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi obraz musi zostać utrwalony. 
Najczęściej stosuje się termiczne utrwalanie, w którym pod wpływem wysokiej temperatury 
cząsteczki tonera wtapiają się w podłoŜe. 
 
Rozładowanie i czyszczenie. Zanim powierzchnia fotoprzewodnika zostanie ponownie 
naładowana zostaje oczyszczona z resztek tonera a następnie rozładowana za pomocą 
specjalnej elektrody lub lampy rozładowującej. 
 
Holografia - otrzymywanie obrazów trójwymiarowych. 

Holografia to metoda otrzymywania obrazów 
przestrzennych. Mechanizm powstawania obrazu 
holograficznego obejmuje etap: zapisu i odtworzenia. 
Zapis polega na fotograficznym zarejestrowaniu obrazu 
interferencyjnego wytworzonego przez dwie fale spójne 
(zgodne w fazie): jedną z lasera po odbiciu od zwierciadła 
jak na rysunku nr 17 (fala odniesienia), drugą odbitą od 
oświetlonego tym samym laserem przedmiotu (fala 
przedmiotowa). 

Uzyskany po wywołaniu hologram zawiera odpowiednio zakodowaną informację 
o amplitudzie i fazie fali pochodzącej od przedmiotu. Zapis ma postać szeregu prąŜków 
i pierścieni interferencyjnych. Zwykłe zdjęcie zawiera informacje jedynie o amplitudzie  
i w przypadku fotografii barwnej, o barwie, która zaleŜy od częstotliwości. Dodatkowe 
rejestrowanie fazy fali, pozwala na oglądanie przedmiotów jako trójwymiarowe [11]. 

Odtwarzanie hologramu polega na oświetleniu 
hologramu nie koniecznie spójnym światłem. W wyniku 
dyfrakcji fali odtwarzającej na treści hologramu 
powstają fale ugięte, które tworzą dwa obrazy 
przestrzenne, oddzielone od siebie: jeden rzeczywisty, 
drugi pozorny.  
Przełamanie hologramu na wiele części nie niszczy 
informacji w nich zawartych. Oświetlenie części 
hologramu daje równieŜ pełny obraz trójwymiarowy, 
tylko o mniej wyraźnych szczegółach. Na jednym 
hologramie moŜna zarejestrować wiele róŜnych 

obrazów i kolejno je odtwarzać bez zakłóceń ze strony pozostałych. Dzięki temu moŜna 
otrzymać barwne obrazy przedmiotów. W jednym z wariantów holografii barwnej przedmiot 
oświetla się trzema wiązkami światła o róŜnych kolorach. Wiązki te stosuje się równieŜ do 
odtworzenia hologramu, tak, Ŝe z jednej czarno-białej błony w wyniku nałoŜenia trzech 
hologramów uzyskuje się trójwymiarowy obraz barwny. Holograficzne obrazy moŜna 
uzyskiwać równieŜ dla niewidzialnych długości fali np. podczerwieni, nadfioletu, promieni 
Roentgena czy gamma. Wykorzystuje się to do badań naukowych. 
 
 

 

Rys. 17. Zapis hologramu [11] 

 
Rys. 18. Odtwarzanie hologramu [11] 
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Zastosowanie hologramów: 
− zabezpieczenie przed fałszowaniem dokumentów (banknoty, karty bankowe) i towarów, 
− szyfrowanie informacji,  
− rozpoznawanie obiektów i ich cech wspólnych (medycyna - wykrywanie komórek 

rakowych), 
− pamięci holograficzne (terabajtowe HDD, płyty HMD - Holographic Media Disc), 
− holografia akustyczna (medycyna i defektoskopia), 
− przemysł rozrywkowy (ruchome obiekty w dyskotekach) 
− znaki optycznie zmienne holograficzny - dwa lub więcej motywów graficznych 

widocznych jest naprzemienne, w zaleŜności od kąta patrzenia.  
Taką technikę uŜywa się do skutecznego zabezpieczenia dokumentów i towarów. Dzięki 
mieniącym się szczegółom weryfikacja moŜliwa jest gołym okiem i odbywa się 
błyskawicznie [11]. 
 Diazotypia to metoda wykonywania kopii stykowych z oryginałów kreskowych. Kopie 
wykonuje się na materiale pokrytym mieszaniną soli diazoniowej i substancji sprzęgającej 
(np. fenolu) stabilizowanych środowiskiem kwaśnym. Naświetlenie powoduje rozkład 
związku diazoniowego z wydzieleniem azotu. W miejscach odpowiadających czarnym 
kreskom oryginału pozostaje nierozłoŜona sól diazoniowa zdolna do reakcji sprzęgania 
w środowisku alkalicznym. Podczas wywoływania, zachodzącego w parach amoniaku, sól 
diazoniowa ulega reakcji sprzęgania z fenolem z utworzeniem trwałego barwnika azowego.  
Obecnie metoda diazotypii stosowana jest, w ograniczonym zakresie, w biurach projektowych 
i drukarniach ze względu na stosunkowo niską cenę materiału światłoczułego i moŜliwość 
uzyskania kopii o duŜych formatach. 
 Cyjanotypia - jedna z tak zwanych Ŝelazowych metod fotograficznych, do niedawna 
stosowana jedynie jako sposób powielania rysunków oraz w poligrafii dla wykonywania 
odbitek. Naświetlaniu stykowemu przez diapozytyw, negatyw lub przezroczysty materiał 
z czarnym rysunkiem poddaje się papier nasycony roztworem Ŝelazicyjanku potasowego 
i Ŝelazicytrynianu amonowego. Roztwory przygotowuje się oddzielnie; przed uŜyciem 
roztwory miesza się. Skopiowany obraz jest pozytywem (przy zastosowaniu negatywu) lub 
negatywem (przy zastosowaniu diapozytywu lub rysunku na kalce kreślarskiej, itp.). W tym 
ostatnim przypadku obraz zostaje przekopiowany ponownie na pozytyw. Wywoływanie 
odbywa się w zimnej wodzie. Obrazy cyjanotypowe mają niebieskie zabarwienie. Niebieski 
obraz tonowano uzyskując czarny ton obrazu. Obecnie cyjanotypia została wyparta jako 
metoda reprodukcji rysunków przez techniki elektrograficzne (kserografię) [12]. 
 
4.8.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki jest mechanizm powstawania obrazu w elektrofotografii? 
2. Na czym polega proces utrwalania obrazu proszkowego w elektrofotografii? 
3. Na czym polega zapis obrazu w technice holografii? 
4. Jakie zastosowanie ma technika holografii? 
5. Jaki jest mechanizm powstawania obrazu w diazotypii? 
6. Jakie związki wykorzystuje się w cyjanotypii? 
 
4.8.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj selekcji przedstawionych obrazów ze względu na technikę ich otrzymywania. 
KaŜdej grupie obrazów przyporządkuj nazwę techniki ich otrzymywania. 
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Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć cechy obrazów otrzymanych w innych technikach, 
2) pogrupować otrzymane obrazy według technik ich otrzymywania, 
3) zapisać cechy charakterystyczne kaŜdej grupy obrazów, 
4) przedstawić wyniki na forum grupy i dołączyć pracę do teczki. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− karty pracy, 
− poradniki zawodowe.  
 
Ćwiczenie 2 

Z otrzymanego oryginału kreskowego, półtonowego i barwnego wykonaj kopie techniką 
elektrofotografii. Otrzymane obrazy zanalizuj pod kątem moŜliwości wykorzystania tej 
techniki. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć sobie etapy otrzymywania obrazów w elektrofotografii, 
2) zapoznać się z instrukcją obsługi kserokopiarki, 
3) wykonać kopie oryginałów w skali 100%, 200% stosując ustawienia gwarantujące 

najlepszą jakość obrazu w zaleŜności od rodzaju oryginału, 
4) zanalizować otrzymane rezultaty, zapisać wnioski, 
5) przedstawić wyniki na forum grupy i dołączyć pracę do teczki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− oryginały do kopiowania,  
− poradniki zawodowe, instrukcja obsługi kserokopiarki, 
− kopiarka.  
 
4.8.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wyjaśnić mechanizm powstawania obrazu w technice elektrofotografii? � � 
2) wymienić inne techniki otrzymywania obrazów? � � 
3) wyjaśnić mechanizm zapisu obrazu w technice holografii? � � 
4) wyjaśnić mechanizm odczytu obrazu w technice holografii? � � 
5) określić sposób otrzymywania obrazów w technice diazotypii? � � 
6) rozróŜniać technikę otrzymywania na podstawie cech obrazu? � � 
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4.9. Powstawanie obrazu utajonego 
 
4.9.1. Materiał nauczania 
 
 Kryształy halogenków srebra są półprzewodnikami typu n co oznacza Ŝe ładunkami 
nadmiarowymi są elektrony. W podstawowym stanie kryształu elektrony nie mają swobody 
ruchu między jonami. JeŜeli na kryształ padnie kwant promieniowania o dostatecznie duŜej 
energii to wytrąci on jeden elektron z walencyjnej powłoki chlorowca. Taki elektron, 
posiadając zapas energii moŜe: 
− swobodnie poruszać się wewnątrz kryształu rozpoczynając proces powstawania obrazu 

utajonego prowadzący do fotolitycznego rozpadu halogenku srebra na atom srebra 
i dwuatomową cząsteczkę halogenowca zgodnie z reakcją : AgBr+hν→Ago+1/2 Br2, 

− związać się z pozbawianym ładunku chlorowcem i odtworzyć jego postać jonową. 
Szczególną rolę w procesie powstawania obrazu utajonego odgrywają centra czułości – 
stanowiące miejsca o obniŜonej energii złoŜone ze skupisk pojedynczych atomów srebra, 
siarczku srebra lub złota. 
Zgodnie z teorią powstawania obrazu utajonego wg Gurneya Motta procesy zmian 
w krysztale halogenku srebra wywołane działaniem światła przebiegają w dwóch etapach 
przewodnictwa elektronowego i jonowego. 
Proces przewodnictwa elektronowego 

Energia fotonu przekazana na kryształ halogenku srebra (AgX) powoduje wybicie elektronu 
z walencyjnej powłoki jonu chlorowca(zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne). tworząc atom 
chlorowca, który zostaje pochłonięty przez koloid ochronny. Zachodzi cząstkowa reakcja:  

X—  + hνννν → elektron + 1/2X2. 

 Elektron po otrzymaniu pewnej energii zaczyna poruszać się wewnątrz kryształu. 
Ta wędrówka elektronu nosi nazwę procesu przewodnictwa elektronowego. Ruch elektronu 
trwa bardzo krótko, w tym czasie elektron moŜe znaleźć się w pobliŜu centrum czułości, 
przez które zostaje wychwycony. Elektron nadaje centrum czułości ładunek ujemny. 

elektron + centrum czułości → ujemnie naładowane centrum czułości 

Proces przewodnictwa jonowego 
Ujemnie naładowane centrum czułości przyciąga międzywęzłowe dodatnie jony srebra, które 
są związane mniejszą energią niŜ jony węzłowe. Wędrówka kationów srebra – to proces 
przewodnictwa jonowego. Jeśli jon srebra dojdzie do ujemnie naładowanego centrum czułości 
ulega reakcji redukcji do atomu srebra neutralizując jego ładunek. 

Ag+ + ujemnie naładowane 
centrum czułości → Ago + elektrycznie obojętne 

centrum czułości 

Procesy przewodnictwa elektronowego i jonowego zachodzące pod wpływem światła 
naświetlającego mogą w pojedynczym krysztale zachodzić wielokrotnie do chwili kiedy 
wydzieli się min kilka atomów srebra i powstanie centrum wywoływalne. Wywołanie 
kryształów naświetlonych rozpoczyna się od pozbawionych ładunku powierzchniowych 
centrów wywoływalnych. 

centrum czułości  + (min. 2) Ag0 → centrum wywoływalne 

Nazwa obraz utajony wynika z jego mikroskopijnej budowy składa się z niewielkiej liczby 
atomów srebra wydzielonego na kryształach halogenków srebra. Ilość wydzielonego srebra 
jest proporcjonalna do wielkości naświetlenia, jednak na tyle mała, Ŝe niedostrzegalna 
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nieuzbrojonym okiem dlatego obraz nazywamy utajonym. Dopiero w procesie wywoływania 
stanie się widzialny. 
 W procesie naświetlania materiału światłoczułego centra czułości przechodzą w centra 
wywoływalne zawierające co najmniej kilka atomów srebra. 
Jeśli materiał światłoczuły poddalibyśmy długotrwałemu działaniu światła ilość 
wydzielonego srebra wzrosłaby na tyle, Ŝe zaobserwowalibyśmy zszarzenie warstwy emulsji 
tego materiału. Zjawisko to nazywamy czernieniem bezpośrednim. 
 

4.9.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki jest mechanizm powstawania obrazu utajonego? 
2. Na czym polega proces przewodnictwa elektronowego? 
3. Na czym polega proces przewodnictwa jonowego? 
4. Jaki jest przebieg reakcji fotolizy? 
5. Co to jest centrum czułości i centrum wywoływalne? 
6. Z czego zbudowany jest obraz utajony? 
7. Jaki proces nazywamy czernieniem bezpośrednim? 
 
4.9.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Ze zbioru kart zawierających równania reakcji wybierz cząstkowe reakcje zachodzące 
w procesie naświetlania materiału chlorosrebrowego. Ustaw je w logicznej kolejności oraz 
omów mechanizm powstawania obrazu utajonego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć mechanizm powstawania obrazu utajonego w materiale fotograficznym, 
2) ze zbioru kart zawierających równania reakcji chemicznej wybrać odpowiadające etapom 

powstawania obrazu utajonego w materiale chlorosrebrowym, 
3) uporządkować reakcje w logicznej kolejności i na tej podstawie mechanizm powstawania 

obrazu utajonego,  
4) zapisać efekty ćwiczenia, 
5) dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− karty pracy, zestaw kart z równaniami reakcji chemicznych, 
− poradniki zawodowe. 
 
Ćwiczenie 2 

Otrzymany arkusz papieru fotograficznego poddaj działaniu silnego światła. Zaobserwuj 
efekt naświetlenia papieru fotograficznego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć mechanizm powstawania obrazu utajonego w materiale fotograficznym, 
2) zasłonić częściowo powierzchnię arkusza papieru fotograficznego np. nieprzezroczystym 

przedmiotem, 
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3) naświetlić fragment arkusza papieru fotograficznego, 
4) zaobserwować efekty i zabezpieczyć materiał czarnym papierem przed dalszym 

naświetleniem, 
5) uzasadnić otrzymany wynik, 
6) zapisać reakcję fotolizy halogenku srebra, 
7) dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− karty pracy,  
− poradniki zawodowe, 
− papier fotograficzny, papier czarny. 
 
4.9.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) Wyjaśnić, na czym polega proces przewodnictwa elektronowego? � � 
2) wyjaśnić, na czym polega proces przewodnictwa jonowego � � 
3) zapisać cząstkowe równania reakcji powstawania obrazu utajonego? � � 
4) wyjaśnić pojęcia centrum czułości i centrum wywoływalne, czernienie 

bezpośrednie? � � 
5) określić, z czego zbudowany jest obraz utajony? � � 
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4.10. Wpływ wielkości naświetlenia na uzyskany efekt 
fotograficzny 

 
4.10.1. Materiał nauczania 
 

W zaleŜności od wielkości naświetlenia na materiale fotograficznym poddanym obróbce 
chemicznej uzyskujemy efekt fotochemiczny obserwowany w postaci róŜnego stopnia 
zaczernienia. W naturalny sposób przyjmujemy fakt, Ŝe ze wzrostem naświetlenia wzrasta 
zaczernianie materiału fotograficznego. Istnieje ścisła zaleŜność pomiędzy logarytmem 
naświetlenia warstwy światłoczułej a efektem fotograficznym uzyskanym po jej wywołaniu - 
wyraŜonym liczbowo w postaci gęstości optycznej [D=f(logH)].  
 Graficznie zaleŜność tą przedstawili angielscy fizycy Hurter i Driffield. Wprowadzili oni 
skalę logarytmiczną poniewaŜ efekt fotochemiczny wzrasta zbyt wolno ze wzrostem 
naświetlenia, a zmiany jasności nasze oko odbiera właśnie w skali logarytmicznej. 
Na przedstawionej krzywej charakterystycznej 
materiału moŜna wyodrębnić następujące 
odcinki: 
1) odcinek gęstości minimalnej (1) jest 

równoległy do osi naświetleń i odpowiada 
zakresowi wzrastających wartości 
naświetlenia, które nie powodują jeszcze 
wzrostu gęstości optycznej. 
Dmin to gęstość próbki materiału 
nienaświetlonego poddanego pełnej obróbce 
chemicznej (wywoływacz zawiera reduktor). 
Idealne materiały nienaświetlone powinny 
mieć Dmin =0. w praktyce wykazują 
zadymienie przez co Dmin waha się w granicach 0-0,4. Wraz ze wzrostem 
światłoczułości i starzenia materiałów gęstość minimalna wzrasta. 
Dp - gęstość podłoŜa to gęstość materiału nienaświetlonego poddanego niepełnej obróbce 
chemicznej (wywoływacz nie zawiera reduktora). Liczbowo zadymienie wyznacza się 
jako róŜnicę Do=Dmin-Dp), 

2) odcinek niedoświetleń (2) obejmuje dolne zagięcie krzywej charakterystycznej. Odcinek 
ten odpowiada najmniejszym naświetleniom powodujących nieznaczny wzrost gęstości 
ponad gęstość minimalną. Punkt początkowy tego odcinka wyznacza tzw. próg 
zaczernienia, w którym obserwujemy pierwsze ślady zaczernienia ponad gęstość 
zadymienia, 

3) odcinek uŜytecznych/normalnych naświetleń (3) charakteryzuje się w przybliŜeniu 
prostoliniowym przebiegiem, co oznacza Ŝe gęstość optyczna wzrasta proporcjonalnie do 
wzrostu logarytmu naświetlenia. Taka zaleŜność gwarantuje prawidłowe odwzorowanie 
skali luminancji/szczegółów fotografowanego obiektu. Dlatego zakres naświetlenia 
materiału fotograficznego powinien pokrywać się z zakresem jego uŜytecznych 
naświetleń.  
Na podstawie nachylenia odcinka uŜytecznych naświetleń do osi logarytmu naświetleń 
moŜna wnioskować o kontrastowości materiału fotograficznego, 

4) odcinek prześwietleń (4) obejmuje górne zagięcie krzywej charakterystycznej. Wzrost 
logarytmu naświetlenia nie powoduje proporcjonalnego przyrostu gęstości – szczegóły 
odwzorowane w zakresie tych naświetleń są mniej zróŜnicowane na obrazie pod 
względem jasności. NajwyŜszy punkt krzywej charakterystycznej odpowiada gęstości 

Rys. 19. Krzywa charakterystyczna materiału  
 fotograficznego 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 49

maksymalnej Dmax. Jest to największa gęstość optyczna jaką moŜna uzyskać na danym 
materiale w optymalnych warunkach naświetlenia i obróbki chemicznej. (optymalne 
warunki –zalecane przez normę lub producenta), 

5) odcinek solaryzacji (5) - odcinek odpowiadający wzrastającym naświetleniom, które na 
materiale wywołują spadek zaczernienia czyli inwersję obrazu. We współczesnych 
materiałach efekt solaryzacji praktycznie nie występuje [4, s. 280]. 

 Z fotograficznego punktu widzenia najwaŜniejszy jest zakres naświetleń odpowiadający 
odcinkowi niedoświetleń i uŜytecznych naświetleń. Na tej części krzywej powstają obrazy 
negatywowe. W przypadku obrazów pozytywowych naświetlenia obejmują większy zakres 
krzywej - odcinek niedoświetleń, uŜytecznych naświetleń i prześwietleń aŜ do punktu 
odpowiadającemu gęstości maksymalnej.  
 Kształt i połoŜenie krzywej charakterystycznej zaleŜy od rodzaju materiału 
fotograficznego i jest źródłem wielu informacji o samym materiale, sposobie jego 
naświetlenia i obróbki chemicznej. Taką analizą i obliczaniem wielkości charakteryzującej 
materiał fotograficzny zajmuje się dziedzina wiedzy zwana sensytometrią. 
 
4.10.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak wielkość naświetlenia wpływa na uzyskany efekt fotograficzny? 
2. Jakie odcinki występują na krzywej charakterystycznej materiału fotograficznego? 
3. Co to jest gęstość minimalna i maksymalna materiału fotograficznego? 
4. Co to jest gęstość zadymienia materiału fotograficznego? 
5. Czym się charakteryzuje odcinek solaryzacji? 
6. Czym się charakteryzuje odcinek uŜytecznych naświetleń? 
 
4.10.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Narysuj wykres przedstawiający wpływ wielkości naświetlenia na uzyskany efekt 
fotograficzny. Zdefiniuj odcinki charakterystyczne tego wykresu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć zaleŜność efektu fotograficznego od wielkości naświetlenia,  
2) narysować wykres krzywej charakterystycznej, 
3) zaznaczyć i scharakteryzować poszczególne odcinki krzywej, 
4) zaprezentować efekty ćwiczeń na forum grupy, 
5) dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− karty pracy,  
− poradniki zawodowe.  
 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie wykresów krzywych charakterystycznych materiałów róŜnego typu określ 
i porównaj ich parametry uŜytkowe takie jak rozpiętość uŜytecznych naświetleń, gęstość 
minimalna, gęstość maksymalna. 
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Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć sobie pojęcia: rozpiętość uŜytecznych naświetleń, gęstość minimalna, 
gęstość maksymalna, 

2) zanalizować wykresy krzywych charakterystycznych materiałów róŜnego typu 
i pogrupować na materiały pozytywowe, negatywowe, odwracalne i papiery 
fotograficzne, 

3) określić parametry uŜytkowe tj. rozpiętość uŜytecznych naświetleń, gęstość minimalna, 
gęstość maksymalna w danej grupie materiałów, 

4) zapisać efekty i zaprezentować je na forum grupy, 
5) dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− karty pracy,  
− wykresy krzywych charakterystycznych materiałów róŜnego typu.  
 
4.10.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wymienić odcinki krzywej charakterystycznej? � � 
2) określić zaleŜność jaką przedstawia krzywa charakterystyczna 

materiału fotograficznego? � � 
3) określić wpływ wielkości naświetlenia na uzyskany efekt 

fotograficzny? � � 
4) zdefiniować pojęcie gęstości minimalnej materiału fotograficznego? � � 
5) scharakteryzować odcinek niedoświetleń? � � 
6) scharakteryzować odcinek prześwietleń? � � 
7) określić, na jaki odcinek krzywej charakterystycznej materiału 

powinien przypadać zakres jego naświetleń aby na zdjęciu uzyskać 
prawidłową reprodukcję szczegółów? � � 
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4.11. Ustalanie warunków naświetlania 
 
4.11.1. Materiał nauczania 

 
 KaŜdy materiał fotograficzny ma pewien zakres naświetleń gwarantujący uzyskanie 
na nim zadowalającej reprodukcji szczegółów fotografowanego obiektu. Ten zakres 
nazywamy uŜyteczną rozpiętością naświetleń materiału i obejmuje on prostoliniowy 
odcinek krzywej charakterystycznej, gdzie gęstość będąca miarą efektu fotochemicznego 
wzrasta proporcjonalnie do wielkości naświetlenia.  
 W podczas fotografowania mamy trzy sytuacje związane z wykorzystaniem uŜytecznej 
rozpiętości naświetleń materiału światłoczułego: 
1. Rozpiętość oświetlenia w obrazie optycznym jest duŜo mniejsza od skali uŜytecznego 

naświetlenia - istnieje margines tolerancji na błędy naświetlenia dlatego istnieje kilka 
róŜniących się wielkością prawidłowych naświetleń. 

2. Rozpiętość oświetlenia w obrazie optycznym jest równa skali uŜytecznego naświetlenia - 
tylko precyzyjne określenie warunków naświetlania da prawidłowo reprodukowane 
szczegóły w światłach i cieniach obrazu. 

3. Skala oświetlenia obrazu optycznego jest duŜo większa od uŜytecznej skali naświetlenia 
materiału fotograficznego. Mamy tu do czynienia z niedoświetleniem lub prześwietleniem 
materiału, nie występuje przypadek prawidłowego naświetlenia. Wówczas naświetla się na 
najwaŜniejsze elementy fotografowanej sceny/obiektu [4, s. 281-282]. 

 W celu ustalenia prawidłowej ekspozycji moŜemy zmierzyć światło odbite od obiektu 
lub padające na fotografowany obiekt. Światłomierze wbudowane w aparat fotograficzny 
przystosowane są do pomiaru światła odbitego, natomiast światłomierze zewnętrzne 
pozwalają mierzyć światło odbite lub padające. 
Na podstawie pomiaru poziomu natęŜenia oświetlenia w fotografowanej scenie, dla materiału 
fotograficznego o danej czułości, określa się parametry ekspozycji czyli czas naświetlania 
i liczbę przysłony.  
 Czas naświetlania i liczba przysłony mają wspólną cechę - zmiana ich wartości o jeden 
stopień powoduje, Ŝe do materiału dotrze dwa razy mniej lub więcej światła. Natomiast 
zmiana czułości materiału powoduje, Ŝe potrzebuje on dwa razy mniej lub więcej światła do 
prawidłowego naświetlenia Z reguły punktem wyjścia dla fotografa jest czułość uŜywanego 
filmu. 

Parametry ekspozycji moŜna określić jednocześnie albo - w zaleŜności od efektu jaki 
chcemy uzyskać na zdjęciu - w trybie preselekcji: 
− czasu naświetlania gdzie liczbę przysłony określa się do załoŜonego czasu naświetlania, 
− liczby przysłony gdzie czas naświetlania określa się do załoŜonej liczby przysłony. 
 
 Parametry ekspozycji (czas naświetlania i liczba przysłony) w odniesieniu do określonej 
czułości materiału są miarą ilości światła - poziomu jasności i oświetlenia fotografowanego 
obiektu. Aby ułatwić operowanie parametrami ekspozycji, wartość przysłony, czas otwarcia 
migawki i czułość materiału fotograficznego zostały wyskalowane tak, Ŝeby zmiana jednego 
o stopień odpowiada zmianie o 1 EV. Dlatego jednostka EV (Exposure Value), która łączy 
czas, przysłonę i czułość filmu jest wartością naświetlenia - liczbowym przedstawieniem 
ilości światła niezbędnego do prawidłowego naświetlenia filmu. Zmiana ekspozycji zdjęcia 
o 1 EV oznacza zmianę liczby przysłony, lub czasu naświetlania o jedną działkę. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe EV to jednostka logarytmiczna i (+1 EV) oznacza dwukrotne zwiększenie 
ekspozycji, (+2 EV) czterokrotne, (+3 EV) ośmiokrotne, (+4 EV) aŜ szesnastokrotne 
zwiększenie ekspozycji. 
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Wybór sposobu pomiaru oświetlenia zaleŜy od rodzaju i kontrastu oświetlenia oraz 
fotografowanej sceny. W sytuacji gdy występują zbyt duŜe róŜnice jasności poszczególnych 
elementów kadru naleŜy bardzo precyzyjnie określić parametry naświetlania. Decyduje to 
o wierności reprodukcji szczegółów w światłach i cieniach obrazu. 
Obecnie w aparatach fotograficznych stosuje się pięć metod pomiaru oświetlenia: punktowy, 
selektywny, centralnie-waŜony, matrycowy i wielopunktowy. 
Pomiar punktowy umoŜliwia dokonanie pomiaru w wybranym punkcie kadru 
fotografowanej sceny. Pole pomiarowe obejmuje od 1% do około 3% powierzchni kadru. 
Taki pomiar zapewnia prawidłowe dobranie parametrów naświetlania tylko na wybrany 
obiekt np. podczas fotografowania niewielkiego ciemnego obiektu, umieszczonego na bardzo 
jasnym tle lub pod światło. 
 
 
 
 
 
 

Rys. 20. Pomiar punktowy [1] 
 
Pomiar selektywny (zwany skoncentrowanym) to rozszerzona wersja pomiaru punktowego. 
RóŜnica polega na znacznie większym polu, w którym dokonywany jest pomiar światła. 
Podczas pomiaru zostaje zebrana informacja o jasności z pola od 4-5 do kilkunastu procent 
powierzchni kadru. W praktyce fotograficznej stosuje się do mierzenia światła na w miarę 
równomiernych powierzchniach, czy obiektach w obrębie których moŜe dojść do jego 
uśrednienia. 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 21. Pomiar selektywny. [1] 
 
Pomiar centralnie-waŜony (zwany teŜ uśredniającym, środkowo waŜonym lub 
z uwypukleniem środka) sprawdza się w większości sytuacji fotograficznych. Jest to pomiar 
dokonywany w całym kadrze, jednak na powierzchni kadru moŜna wyróŜnić dwa obszary: 
bardziej czuły - środkowy i pozostałą część kadru. Z pola środkowego czujnik zbiera od 60 do 
90 % informacji, natomiast reszta informacji pochodzi z pozostałej części kadru. Obecnie 
aparaty, ten "czulszy" obszar mają zazwyczaj w kształcie koła i znajduje się on w centrum 
kadru.  
 
 
 
 
 
 

Rys. 22. Pomiar centralnie wazony [1] 
 
Pomiar matrycowy (zwany analizującym, wielosegmentowym czy wielostrefowym) 
dostarcza danych o oświetleniu z całego obszaru kadru. Powierzchnia kadru jest podzielona 
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na kilka lub wiecej pól pomiarowych. Informacja zebrana z aktywnych pól zostaje poddana 
analizie i uśredniona z wykorzystaniem złoŜonego algorytmu. Pola pomiarowe nie są 
równocenne i moŜe zostać im przypisana róŜna waga (niektóre mogą zostać odrzucone, a inne 
mogą mieć decydujące znaczenie). Taki zaawansowany prowadzi do uzyskania. Taki rodzaj 
pomiaru sprawdza się przy fotografowaniu nieskomplikowanych scen np. zdjęciach 
krajobrazowych. 
 
 
 
 
 
 

Rys. 23. Pomiar matrycowy – przykłady układów pól pomiarowych [1] 
 
 
Pomiar wielopunktowy stanowi modyfikację pomiaru matrycowego. RóŜnica polega na tym, 
Ŝe pomiar nie jest dokonywany w polach, które są później analizowanetylko w punktach 
rozmieszczonych w obszarze kadru [1]. 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 24. Pomiar wielopunktowy [1] 
 
4.11.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka zaleŜność występuje pomiędzy uŜyteczną rozpiętością naświetleń a rozpiętością 

oświetlenia w obrazie optycznym? 
2. Jakie wyróŜniamy sposoby pomiaru oświetlenia ze względu na kierunek pomiaru? 
3. Na czym polega ustalenie parametrów ekspozycji z preselekcją czasu naświetlania? 
4. Jakie metody pomiaru oświetlenia stosowane są w aparatach fotograficznych? 
5. W jakich warunkach zdjęciowych stosujemy punktowy pomiar oświetlenia? 
6. Czym charakteryzuje się matrycowy pomiar oświetlenia? 
7. Jakie róŜnice występują pomiędzy punktowym i selektywnym pomiarem oświetlenia? 
 
4.11.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj serię zdjęć we wskazanych warunkach oświetleniowych z wykorzystaniem 
róŜnych sposobów pomiaru ekspozycji dostępnych w aparacie fotograficznym. Z systemów 
pomiaru oświetlenia dobierz najlepszy do zaistniałej sytuacji zdjęciowej. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć metody pomiaru oświetlenia stosowane w aparatach fotograficznych, 
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2) ocenić sytuację zdjęciową, 
3) wykonać serię zdjęć stosując róŜne metody pomiaru oświetlenia, 
4) zanalizować fotografie pod kątem poprawności naświetlenia i wierności reprodukcji 

szczegółów, 
5) dokonać wyboru najlepszej metody pomiaru oświetlenia do danej sytuacji zdjęciowej, 
6) określić nieadekwatność pozostałych metod pomiaru oświetlenia do danej sytuacji 

zdjęciowej, 
7) zaprezentować i uzasadnić wyniki pracy, 
8) dołączyć efekty pracy do teczki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− aparat fotograficzny wyposaŜony w minimum 3 systemy pomiaru oświetlenia (punktowy, 

centralnie waŜony, matrycowy), 
− karty pracy, 
− poradniki zawodowe  
 
Ćwiczenie 2 

Zanalizuj serię fotografii pod kątem warunków zdjęciowych i oświetleniowych, w jakich 
zostały wykonane. Do kaŜdego zdjęcia określ zastosowaną metodę pomiaru ekspozycji. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć metody pomiaru oświetlenia stosowane w aparatach fotograficznych, 
2) zanalizować fotografie pod kątem oceny warunków zdjęciowych, 
3) dla kaŜdego zdjęcia określić zastosowaną metodę pomiaru oświetlenia, 
4) zaprezentować i uzasadnić wyniki pracy.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− serie fotografii wykonane w róŜnych warunkach zdjęciowych i naświetlone przy uŜyciu 

róŜnych metod pomiaru oświetlenia, 
− karty pracy,  
− poradniki zawodowe. 
 
4.11.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wyjaśnić zaleŜność pomiędzy uŜyteczną rozpiętością naświetleń  

a rozpiętością oświetlenia w obrazie optycznym? � � 
2) dobrać sposób pomiaru oświetlenia w zaleŜności od sytuacji zdjęciowej  

i warunków oświetleniowych fotografowanej sceny? � � 
3) wymienić podstawowe metody pomiaru oświetlenia stosowane  

w aparatach fotograficznych? � � 
4) scharakteryzować centralnie waŜony system pomiaru oświetlenia? � � 
5) scharakteryzować wielopolowy system pomiaru oświetlenia? � � 
6) wyjaśnić na czym polega ustalenie ekspozycji z preselekcją liczby 

przesłony? � � 
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4.12. Metody rejestracji obrazu 
 
4.12.1. Materiał nauczania 
 
Systemy rejestracji obrazów 

Systemem rejestracji obrazu nazywamy proces otrzymywania fotografii zarówno 
na klasycznych jak i cyfrowych nośnikach obrazu. RozróŜniamy trzy podstawowe systemy 
rejestracji obrazów: k l a s y c z n y  (t r a d y c y j n y ,  c h e m i c zn y), e l e k t r o n i c z n y  
(cy f r o w y) i h y b r y d o w y . KaŜdy z systemów charakteryzuje się innym sposobem 
otrzymywania obrazów, czyli ciągiem następujących po sobie logicznie powiązanych działań 
prowadzonych z wykorzystaniem róŜnych materiałów i urządzeń. 

Klasyczny system rejestracji (zwany tradycyjnym lub chemicznym) wykorzystuje 
tradycyjne techniki otrzymywania obrazu fotograficznego. Proces otrzymywania zdjęcia 
przebiega w następujących etapach: 
 

Naświetlenie 
materiału 
negatywowego 
w aparacie 
fotograficznym 

 
 

Obróbka 
chemiczna 
materiału 
negatywowego 

 
 

Negatyw 
 

 
Skopiowanie 
negatywu  
na materiał 
pozytywowy 

 

Obraz 
pozytywowy 

 
Elektroniczny (cyfrowy) system rejestracji obrazu wykorzystuje cyfrowe techniki 
obrazowania. Proces otrzymywania obrazu przebiega według schematu: 
 

Naświetlenie 
elektronicznego detektora 
obrazu  
w aparacie cyfrowym 

 
sygnał 
analogowy 

Digitalizacja sygnału 
w przetworniku 
analogowo-cyfrowym 

 
sygnał 
cyfrowy 

Zapisanie obrazu na 
nośniku pamięci 

     

Wizualizacja  
(wydruk, prezentacja 
multimedialna)  

Cyfrowa obróbka 
obrazu 

 
Transmisja danych 
 do komputera 

 
Hybrydowy system rejestracji obrazu to połączenie systemu klasycznego  

i elektronicznego. Proces otrzymywania obrazu moŜe przebiegać według róŜnych schematów 
w zaleŜności od przeznaczenia i wymaganej jakości obrazu. Punktem wyjścia moŜe być 
fotografia cyfrowa lub tradycyjna zgodnie z poniŜszymi schematami. Wychodząc z techniki 
cyfrowej proces otrzymywania obrazu przebiega następująco: 
 

Naświetlenie 
elektronicznego detektora 
obrazu w aparacie 
cyfrowym 

 
sygnał 
analogowy 

Digitalizacja sygnału 
w przetworniku 
analogowo-cyfrowym 

 
sygnał 
cyfrowy 

Zapisanie obrazu 
na nośniku pamięci 

     

Naświetlenie 
klasycznego mat. 
pozytyw. z pliku 
cyfrowego 
w naświetlarce 

 

Cyfrowa obróbka obrazu 

 
Transmisja danych do 
komputera 
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Wychodząc z techniki tradycyjnej proces otrzymywania obrazu moŜe przebiegać według 
schematu. 
 

Naświetlenie materiału 
negatywowego w 
aparacie 
fotograficznym 

 
obróbka 
chemiczna 

Negatyw 

 
kopiowanie 
negatywu 

Pozytyw 

  

  
sk. 
neg 
 

 

Wizualizacja  
(wydruk, prezentacja 
multimedialna) 

 
Cyfrowa obróbka 
 obrazu 

 
Skanowanie pozytywu 

 
4.12.2. Pytania sprawdzające  
  

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaką rolę w procesie zdjęciowym pełni detektor obrazu? 
2. Jak przebiega elektroniczny proces rejestracji obrazu? 
3. Na czym polega hybrydowa rejestracja obrazu? 
4. Jak przebiega tradycyjny (chemiczny) proces rejestracji obrazu? 
 
4.12.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Wymień urządzenia niezbędne do uzyskania obrazu pozytywowego w elektronicznym 
systemie rejestracji obrazu. Zaprojektuj schemat procesu rejestracji obrazu w tym systemie. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wymienić detektory obrazu, materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do uzyskania obrazu 
pozytywowego w elektronicznym systemie rejestracji, 

2) przypisać materiały i detektory obrazu do określonego sprzętu i urządzeń, 
3) zaproponować logiczną kolejność sprzętu i urządzeń we wskazanym systemie rejestracji, 
4) narysować schemat procesu rejestracji obrazu, 
5) nazwać proces rejestracji obrazu, 
6) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 
7) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− zestaw materiałów: zdjęciowych, do kopiowania, papierów fotograficzne do wydruku,  
− nośniki pamięci, 
− prospekty i plansze przedstawiające róŜne rodzaje lustrzanek: średnioformatowa, 

małoobrazkowa, cyfrowa, skanerów, drukarek, powiększalniki i kopiarki stykowe, 
− komputer z oprogramowaniem do obróbki grafiki rastrowej, 
− karta pracy. 
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Ćwiczenie 2 
Przyporządkuj schematom przedstawiającym systemy rejestracji obrazów ich nazwy: 

rejestracja klasyczna, rejestracja hybrydowa. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami przedstawiającymi systemy rejestracji obrazów, 
2) wybrać schematy, na których występują wymienione w poleceniu systemy rejestracji, 
3) przyporządkować schematom nazwy systemów rejestracji obrazów, 
4) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 
5) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− plansze ze schematami przedstawiające systemy rejestracji obrazów, 
− plansze z opisem detektorów obrazu, 
− literatura, 
− karta pracy. 
 
4.12.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wymienić podstawowe systemy rejestracji obrazów? � � 
2) scharakteryzować chemiczny system rejestracji obrazów? � � 
3) rozróŜnić chemiczne i elektroniczne detektory obrazu? � � 
4) scharakteryzować elektroniczny system rejestracji obrazów? � � 
5) scharakteryzować hybrydowy system rejestracji obrazów? � � 
6) wskazać urządzenia stosowane w róŜnych systemach rejestracji 

obrazów? � � 
7) wskazać detektory i/lub materiały stosowane w róŜnych systemach 

rejestracji obrazów? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących „Charakteryzowanie materiałów fotograficznych”. 

Wszystkie zadania są wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej Karcie odpowiedzi: w zadaniach wielokrotnego 

wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź X (w przypadku pomyłki naleŜy błędną 
odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową). 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego 

rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

Powodzenia! 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. W sześciennej sieci krystalicznej typu NaCl krystalizuje 

a) jodek srebra. 
b) bromek srebra. 
c) fluorek srebra. 
d) bromek potasu. 

 
2. Defekty sieci kryształów halogenków srebra  

a) zwiększają czułość materiału fotograficznego. 
b) zmniejszają czułość materiału fotograficznego. 
c) zwiększają kontrastowość materiału fotograficznego. 
d) zmniejszają kontrastowość materiału fotograficznego. 

 
3. Oznaczenie typ 120 znajdujące się na opakowaniu materiału zdjęciowego dotyczy 

a) materiału miniaturowego. 
b) materiału małoobrazkowego. 
c) błony zwojowej. 
d) błony arkuszowej. 

 
4. Materiałem zdjęciowymi nie jest 

a) błona negatywowa. 
b) papier fotograficzny. 
c) błona arkuszowa. 
d) materiał odwracalny. 
 

5. Przy fotografowaniu małego jasnego obiektu na ciemnym tle naleŜy zastosować pomiar 
oświetlenia 
a) selektywny. 
b) matrycowy. 
c) punktowy. 
d) wielopolowy. 
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6. Warstwa barytowa 
a) wygładza powierzchnię papieru oraz zapobiega wnikaniu emulsji w podłoŜe. 
b) wygładza powierzchnię papieru oraz zmniejsza odblaski refleksyjne od podłoŜa. 
c) zmniejsza ziarnistość obrazu oraz zapobiega wnikaniu emulsji w podłoŜe. 
d) chroni warstwę emulsji przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
7. Stosowanie zwielokrotnionych warstw światłoczułych w materiałach zdjęciowych 

zwiększa 
a) zdolność rozdzielczą. 
b) czułość spektralną. 
c) kontrastowość. 
d) uŜyteczną rozpiętość naświetleń. 

 
8. Materiał ortochromatyczny jest czuły na promieniowanie 

a) czerwono-zielone. 
b) niebieskie, zielone i czerwone. 
c) niebieskozielone. 
d) niebieskie. 

 
9. Na błonie zwojowej typ 120 największy obraz negatywowy moŜna uzyskać w formacie 

a) 6x9 cm. 
b) 6x6 cm. 
c) 4x6 cali. 
d) 6x12 cm. 

 
10. Informacja „papier fotograficzny twardy” dotyczy 

a) twardości warstwy emulsji.  
b) gradacji materiału. 
c) grubości podłoŜa. 
d) stopnia połysku. 

 
11. Światłoczułość logarytmiczną wyraŜa się obecnie w jednostkach  

a) oISO. 
b) oDIN. 
c) ISO. 
d) ASA. 
 

12. Mechanizm powstawania obrazu w elektrofotografii obejmuje 
a) Naświetlanie, wywoływanie, przerywanie, utrwalanie. 
b) Rejestrowanie, transfer danych do komputera, edycja, drukowanie. 
c) Uczulanie, naświetlanie, wywoływanie, przenoszenie, utrwalanie. 
d) Kopiowanie wywoływanie, przerywanie, utrwalanie. 
 

13. Zdolność rozdzielczą materiału światłoczułego wyraŜamy liczbą 
a) linii czarnych i białych na milimetr. 
b) linii czarnych i białych na cal. 
c) pikseli na centymetr. 
d) pikseli na cal. 
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14. Reakcja strącania bromku srebra w procesie produkcji emulsji światłoczułej przebiega 
według równania 
a) AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 
b) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 
c) AgBr +KNO3. → AgNO3 + KBr 
d) AgCl + NaNO3→ AgNO3 + NaCl 

 
15. Jaka zaleŜność występuje między uŜyteczną rozpiętością naświetleń i kontrastowością 

materiału światłoczułego?  
a) Im większa uŜyteczna rozpiętość naświetleń materiału fotograficznego tym jego 

kontrastowość mniejsza. 
b) Im mniejsza uŜyteczna rozpiętość naświetleń materiału fotograficznego tym jego 

kontrastowość mniejsza. 
c) Im większa uŜyteczna rozpiętość naświetleń materiału fotograficznego tym jego 

kontrastowość większa. 
d) Wielkość uŜytecznej rozpiętości naświetleń materiału fotograficznego nie wpływa na 

jego kontrastowość. 
 

16. W procesie dojrzewania fizycznego wzrost czułości emulsji następuje wskutek 
a) działania mikroskładników zawartych w Ŝelatynie. 
b) działania sensybilizatorów optycznych. 
c) wzrostu kryształów halogenków srebra. 
d) zmniejszania się kryształów halogenków srebra. 

 
17. Ziarnistość obrazu fotograficznego zaleŜy od 

a) kształtu kryształów halogenków srebra. 
b) rodzaju halogenków srebra. 
c) wielkości i przestrzennego rozmieszczenia kryształów halogenków srebra. 
d) grubości warstwy emulsji materiału fotograficznego. 

 
18. Dla matrycy o czułości ISO 200/24o ustalono prawidłowe parametry ekspozycji: czas 

naświetlania 1/250 s., liczbę przesłony 8. Jak naleŜy ustawić czułość matrycy, aby 
wyeliminować znaczenia tła zmniejszając liczbę przesłony do 4 bez zmiany czasu 
naświetlania? 
a) ISO 400/27o. 
b) ISO 300/27o. 
c) ISO 100/27o. 
d) ISO 50/27o. 

 
19. Schemat budowy warstwowej przedstawia materiał fotograficzny 

a) barwny negatywowy. 
b) barwny pozytywowy. 
c) czarno-biały negatywowy. 
d) czarno-biały pozytywowy.  
 
 
 
 

  warstwa ochronna 
 AgCl + k.b.n-z warstwa czerwonoczuła 
 AgCl + k.b.p warstwa zielonoczuła 
 AgBr + k.b.Ŝ warstwa niebieskoczuła 
  
 

warstwa barytowa 

 

 

podłoŜe  

   



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 61

20. Przedstawione obok opakowanie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) amatorskiego materiału zdjęciowego małoobrazkowego. 
b) zawodowego materiału zdjęciowego średnioformatowego. 
c) amatorskiego materiału zdjęciowego średnioformatowego. 
d) zawodowego materiału zdjęciowego małoobrazkowego. 
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KARTA ODPOWIEDZI  
 
Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 
 
Charakteryzowanie materiałów fotograficznych 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź 
 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1. a b c d  
2. a b c d  
3. a b c d  
4. a b c d  
5. a b c d  
6. a b c d  
7. a b c d  
8. a b c d  
9. a b c d  
10. a b c d  
11. a b c d  
12. a b c d  
13. a b c d  
14. a b c d  
15. a b c d  
16. a b c d  
17. a b c d  
18. a b c d  
19. a b c d  
20. a b c d  

Razem:  
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