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1. WPROWADZENIE 
 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności projektowania oraz 

wykonywania złoŜonych prac związanych z cyfrową obróbką obrazu. 
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 sensytometrii, 
− zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa, regulaminem pracy na stanowisku 

laboratoryjnym 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 jakich 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. Jeśli będziesz posługiwać się urządzeniami elektrycznymi 
stosuj się do wszystkich zaleceń nauczyciela! 

 
Jednostka modułowa: Wykonywanie kontroli sensytometrycznej materiałów i procesów 

obróbki materiałów fotograficznych, której treści teraz poznasz, jest jednostką wykorzystującą 
Twoje wiadomości i umiejętności nabyte na zajęciach z modułu Chemiczna technika 
rejestracji obrazu 313[01].Z1. Głównym celem tej jednostki jest przygotowanie Ciebie 
do wykonywania prac związanych z sensytometryczną kontrolą obróbki chemicznej 
materiałów fotograficznych.  
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Schemat układu jednostek modułowych 
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Chemiczna technika 
rejestracji obrazów 

313[01].Z1.01 
Charakteryzowanie 

materiałów fotograficznych 

313[01].Z1.02 
Wykonywanie obróbki 
chemicznej materiałów 

fotograficznych 

313[01].Z1.03 
Wykonywanie kontroli 

sensytometrycznej 
materiałów 

fotograficznych i procesów 
obróbki chemicznej 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

− wyjaśniać procesy zachodzące podczas zapisu informacji obrazowej na nośnikach 
chemicznych, 

− interpretować oznaczenia umieszczone na opakowaniach materiałów fotograficznych, 
− określać właściwości uŜytkowe róŜnych typów materiałów promienioczułych, 
− określać wpływ wielkości naświetlenia na uzyskany efekt fotograficzny, 
− określać fizykochemiczne właściwości substancji chemicznych stosowanych w fotografii, 
− charakteryzować chemiczne procesy zachodzące podczas ekspozycji materiałów 

promienioczułych oraz ich obróbki chemicznej,  
− dobierać procesy obróbki do określonych materiałów promienioczułych, 
− charakteryzować zjawiska występujące podczas obróbki chemicznej halogenosrebrowych 

materiałów fotograficznych czarno-białych i barwnych, 
− sporządzać roztwory niezbędne do obróbki chemicznej w procesach fotograficznych, 
− stosować zasady przechowywania odczynników i roztworów, 
− dokonywać chemicznej obróbki materiałów fotograficznych, 
− przestrzegać fizykochemicznych parametrów procesów obróbki materiałów 

światłoczułych, 
− obsługiwać procesory fotograficzne, 
− stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz 

ochrony środowiska. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA  
 
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

− określić zasady stosowania sensytometrii, densytometrii i strukturometrii w badaniu 
jakości materiałów fotograficznych oraz procesów obróbki chemicznej, 

− zastosować podstawową terminologię z zakresu sensytometrii, densytometrii 
i strukturometrii fotograficznej,  

− skontrolować fizykochemiczne i sensytometryczne parametry procesów obróbki 
materiałów światłoczułych, 

− przeprowadzić kontrolę procesów obróbki chemicznej materiałów promienioczułych, 
na podstawie pomiarów fizykochemicznych i wyników kontroli sensytometrycznej,  

− określić róŜnicowe wskaźniki sensytometryczne stosowane w kontroli i regulacji 
zautomatyzowanych systemów obróbki chemicznej materiałów fotograficznych, 

− przeprowadzić kontrolę procesów obróbki chemicznej materiałów światłoczułych 
z wykorzystaniem standardowych i róŜnicowych metod sensytometrii fotograficznej, 

− określić właściwości sensytometryczne materiałów fotograficznych, 
− zastosować sensytometryczne metody oceny właściwości uŜytkowych materiałów 

fotograficznych, 
− określić właściwości uŜytkowe materiałów fotograficznych, na podstawie kształtu 

krzywej charakterystycznej i wielkości sensytometrycznych,  
− określić właściwości uŜytkowe materiałów fotograficznych z zastosowaniem 

strukturometrii fotograficznej,  
− ocenić właściwości uŜytkowe materiałów światłoczułych na podstawie informacji 

granulometrycznych i krystalograficznych, 
− scharakteryzować metody badań i oceny właściwości uŜytkowych niekonwencjonalnych 

materiałów promienioczułych, 
− ocenić wpływ fizykochemicznych warunków obróbki chemicznej na właściwości 

sensytometryczne materiałów fotograficznych, 
− określić podstawowe elementy budowy oraz zasadę działania urządzeń stosowanych 

w sensytometrii fotograficznej, 
− skalibrować urządzenia i przyrządy stosowane w sensytometrii fotograficznej, 
− obsłuŜyć podstawowe urządzenia i przyrządy stosowane w sensytometrii fotograficznej. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Sensytometria fotograficzna  
 

4.1.1. Materiał nauczania 
 

Podstawy fotometrii 
Aby określić właściwości materiału światłoczułego, naleŜy kolejno: 

− poddać go naświetleniu, 
− poddać go obróbce chemicznej, 
− zmierzyć uzyskany efekt fotograficzny. 

Zarówno naświetlanie jak i pomiar uzyskanego efektu wymaga wyraŜeń liczbowych, 
w pierwszym zatem rzędzie naleŜy zapoznać się z podstawowymi wielkościami świetlnymi. 
Zajmuje się nimi dział optyki zwany fotometrią. 

Na wstępie trzeba zdefiniować pewne waŜne pojęcie, jakim jest kąt bryłowy . Będzie 
on potrzebny do definiowania wielkości fotometrycznych. 

Kąt bryłowy jest wycinkiem przestrzeni, ograniczonym powierzchnią utworzoną przez 
półproste wychodzące z jednego punktu – wierzchołka kąta bryłowego – i przechodzące przez 
pewną krzywą zamkniętą. MoŜna sobie wyobrazić, Ŝe w owym wierzchołku znajduje się 
punktowe źródło światła, a wspomniana “krzywa zamknięta” jest krawędzią otworu 
w nieprzezroczystej osłonie. Przestrzeń wypełniona światłem wychodzącym przez ów otwór 
jest właśnie kątem bryłowym. Najłatwiejszym do opisania kształtem osłony jest kula, 
w geometrycznym środku której znajduje się nasze źródło światła. Otwór, przez który 
wydostaje się światło, moŜe mieć dowolny kształt i obejmować dowolną część powierzchni 
osłony. W skrajnym przypadku „otwór” rozszerzy się na całą osłonę (więc osłony faktycznie 
nie będzie), a kąt bryłowy obejmie całą przestrzeń. Dla dalszych rozwaŜań będzie wygodniej, 
jeŜeli przyjmiemy, Ŝe otwór to przezroczysta, np. szklana, część powierzchni kulistej. 

 

 
 

Rys. 2. Kąt bryłowy [Źródło: Materiały autorskie] 
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Miara kąta bryłowego jest definiowana analogicznie do łukowej miary kąta płaskiego, 
z uwzględnieniem faktu, Ŝe dotyczy przestrzeni trójwymiarowej. 

JeŜeli w wierzchołku kąta płaskiego umieścimy środek okręgu, to kąt obejmie (wytnie 
z niego) pewien łuk. Miara łukowa kąta płaskiego jest to stosunek długości tego łuku 
do promienia okręgu. Jest to wielkość bezwymiarowa (jednostki długości skracają się przy 
dzieleniu), ale przypisujemy jej umowną jednostkę „radian” (od „radius” = „promień”). 

JeŜeli w wierzchołku kąta bryłowego umieścimy środek kuli, to kąt obejmie (wytnie) 
fragment jej powierzchni. Miarą kąta bryłowego jest stosunek powierzchni tego wyciętego 
fragmentu do kwadratu promienia kuli.  

Ω = S / R2 
Jest to wielkość bezwymiarowa (jednostki we wzorze skracają się), ale przypisujemy jej 

umowną jednostkę „steradian” (od „stereo radian”). 
 
Wielkości i jednostki fotometryczne 
Strumień świetlny jest wielkością wyraŜającą efektywność działania promieniowania 

na ludzki wzrok. Podstawą do jego wyznaczenia jest rozkład mocy w widmie promieniowania 
i czułość widmowa ludzkiego oka.  

 
 

Rys. 3. Czułość widmowa oka ludzkiego dla widzenia dziennego [1, s. 22] 
 

Z wykresu (rys. 3) wynika, Ŝe największy wkład do wartości strumienia świetlnego 
ma promieniowanie ze środka widma widzialnego, odpowiadające barwie Ŝółto-zielonej, 
a promieniowanie niewidzialne (ultrafioletowe lub podczerwone) nie wpływa na wartość 
strumienia świetlnego, choćby niosło duŜą moc. Jednostką strumienia świetlnego jest lumen 
(lm). Jednostka ta opiera się na podstawowej jednostce fotometrycznej, jaką jest jednostka 
światłości: kandela (światłość będzie zdefiniowana poniŜej). Punktowe źródło światła 
o światłości jednej kandeli wysyła w obrębie kąta bryłowego o mierze jednego steradiana 
strumień świetlny równy jednemu lumenowi. 

Światłość wyraŜa intensywność świecenia źródła. Jest ona równa stosunkowi strumienia 
świetlnego do kąta bryłowego, w którym się rozchodzi. 

I = Φ/ Ω 
Jednostką światłości jest kandela (cd) – podstawowa jednostka fotometryczna. Jedna 

kandela jest to światłość 1/60 cm2 ciała doskonale czarnego świecącego w temperaturze 
krzepnięcia platyny (2046,6 K). 

Oświetlenie to stosunek strumienia świetlnego padającego na powierzchnię do pola tej 
powierzchni. 

E = Φ / S 
Jednostką jest luks (lx). lx = lm/m2 
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JeŜeli punktowe źródło światła o światłości I umieścimy w środku kuli, to na całą jej 
powierzchnię, S = 4ΠR2 będzie padał strumień Φ = I * Ω = I * 4Π 

Zatem        E = Φ / S = I / R2 
Oświetlenie jest wprost proporcjonalne do światłości źródła i odwrotnie proporcjonalne 

do kwadratu odległości od niego. 
ZaleŜność ta jest prawdziwa w przypadku źródła punktowego i prostopadłego padania 

światła na powierzchnię. 
Luminancja  to po prostu jasność powierzchni. MoŜe to być powierzchnia świecąca, 

odbijająca lub przepuszczająca światło. MoŜe to być takŜe powierzchnia tylko wyobraŜona, 
np. otwarte okno, przez które widać niebo. KaŜdej powierzchni, od której biegnie światło, 
moŜna przypisać pewną światłość. Luminancję określamy stosunkiem światłości w danym 
kierunku do rzutu powierzchni świecącej na płaszczyznę prostopadłą do tego kierunku.  

L = I / S    gdzie S to powierzchnia rzutu 
Np. chcąc obliczyć luminancję jednolicie świecącej kuli, odniesiemy jej światłość 

do powierzchni koła będącego jej przekrojem – tak ją widzimy i tak wygląda na zdjęciu. 
Jednostką luminancji jest cd/m2 
Naświetlenie jest iloczynem oświetlenia i czasu działania światła. 

TEH ⋅=   
Jednostką jest luksosekunda   slxlxs ⋅=  
 
Wielkości związane z osłabianiem światła 
Wynikiem procesu fotograficznego jest obraz. Na materiale fotograficznym powstaje 

on dzięki wytworzeniu substancji pochłaniającej światło. W tradycyjnym materiale czarno-
białym jest to czarny osad srebra, w materiale barwnym trzy barwniki tworzące trzy obrazy 
cząstkowe. Pomiar efektu fotograficznego polega na pomiarze osłabiania światła przez badany 
materiał. Wykorzystuje się w tym celu funkcję osłabiania światła zwaną gęstością optyczną D. 

Dla materiałów na podłoŜu przezroczystym (filmy i błony): 
D = log(Φ0 / Φ) gdzie Φ0 to strumień świetlny padający na próbkę,  
a Φ to strumień przepuszczony przez próbkę. 
Dla materiałów na podłoŜu nieprzezroczystym (papiery fotograficzne): 
D = log(L0 / L) gdzie L0 to luminancja białej powierzchni wzorcowej,  
a L to luminancja powierzchni badanej w takich samych warunkach oświetlenia. 
JeŜeli na lekcjach matematyki nie poznałeś(-aś) jeszcze funkcji logarytm, potrzebne 

będzie wyjaśnienie. Mowa jest tu o logarytmie dziesiętnym. Wskazuje on, do jakiej potęgi 
trzeba podnieść liczbę 10, aby otrzymać liczbę logarytmowaną. Np.: 

 log 1 = 0 bo 1 = 100 

 log 10 = 1 bo 10 = 101  
 log 100 = 2 bo 100 = 102 

 log 1000 = 3 bo 1000 = 103 

Dla liczb nie tak „okrągłych” będą to wartości ułamkowe, np.: 
log 2 ≈ 0,3 
log 20 ≈ 1,3 
log 200 ≈ 2,3 
Zatem, gdy warstwa wcale nie osłabia światła, tzn. Φ = Φ0 lub L = L0 , to jej gęstość 

optyczna D = 0. 
Gdy osłabienie jest 10-krotne, tzn. Φ = 0,1Φ0 lub L = 0,1L0 , D = 1,0 
Gdy osłabienie jest 100-krotne, tzn. Φ = 0,01Φ0 lub L = 0,01L0 , D = 2,0 
Gdy osłabienie jest 1000-krotne, tzn. Φ = 0,001Φ0 lub L = 0,001L0 , D = 3,0 
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PoniŜsza ilustracja ukazuje to poglądowo: 
 

 
 

Rys. 4. Przykłady pól o róŜnej gęstości optycznej i ich właściwości  
przepuszczania lub odbijania światła [3, s. 323] 

Gęstość optyczna szczególnie dobrze nadaje się do wyraŜania efektu fotograficznego, 
bo – z jednej strony jest zgodna z subiektywnym wraŜeniem stopnia krycia, z drugiej – jest 
proporcjonalna do ilości substancji pochłaniającej światło, wydzielonej na jednostce 
powierzchni materiału. 
 
Naświetlanie sensytogramów 

Zbiór metod i przepisów laboratoryjnego badania własności fotograficznych materiałów 
światłoczułych nazywa się sensytometrią, czyli dosłownie – sposobem mierzenia czułości. 
I rzeczywiście, w początkach swego rozwoju sensytometria zajmowała się wyłącznie pomiarami 
światłoczułości płyt fotograficznych i wyraŜaniem jej w postaci liczb, które umieszczano na 
opakowaniach. Z biegiem czasu do sensytometrii weszły pomiary kontrastowości, gęstości 
optycznej zadymienia, gęstości optycznej maksymalnej, uŜytecznej skali naświetlenia, 
przeciwodblaskowości, barwoczułości, czułości widmowej, zdolności rozdzielczej, ziarnistości i 
innych wielkości, które mają znaczenie w fotografii naukowej  
[2, s. 91]. 

Podstawą badania sensytometrycznego jest stopniowane naświetlanie materiału 
światłoczułego promieniowaniem o ściśle określonym rozkładzie mocy w widmie 
i przeprowadzanie obróbki chemicznej w ściśle ustalonych warunkach. Naświetlanie odbywa 
się za pomocą przyrządu zwanego sensytometrem. Obecnie przyjęta jest ogólnie zasada, 
która głosi, Ŝe wszystkie etapy badania sensytometrycznego powinny być wykonywane 
w warunkach jak najbardziej zbliŜonych do warunków praktycznego naświetlania i obrabiania 
badanego materiału z zastrzeŜeniem, Ŝe muszą one zapewniać najlepszą powtarzalność 
wyników  
[2, s. 91]. 

Standardowo źródłem światła w sensytometrze jest Ŝarówka. Stosuje się Ŝarówki 
cechowane, tzn. o określonej temperaturze barwowej i światłości. Aby te parametry były 
zachowane, warunki zasilania Ŝarówki muszą być ściśle kontrolowane i stabilne. 

Właściwą dla badanego materiału temperaturę barwową uzyskuje się stosując 
odpowiednie filtry konwersyjne.  

Stopniowanie naświetlenia badanego materiału moŜe się odbywać dwoma sposobami: 
przez zwiększanie natęŜenia oświetlenia sąsiadujących obszarów badanego materiału bez 
zmiany czasu naświetlenia lub przez zmianę czasu naświetlenia bez zmiany natęŜenia 
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oświetlenia. Oba te sposoby dają niejednakowe wyniki, szczególnie w określaniu 
kontrastowości emulsji, wobec czego stosuje się obecnie sposób pierwszy, tj. naświetlanie 
według skali zmiennego oświetlenia, odpowiadający warunkom wykonywania zdjęć 
i większej części metod kopiowania. KaŜde zdjęcie w kamerze polega na naświetlaniu 
róŜnych miejsc tego samego materiału światłoczułego światłem o róŜnej intensywności, lecz 
cały materiał jest naświetlany jednakowo długo. To samo da się powiedzieć o kopiowaniu 
negatywów lub pozytywów na materiale światłoczułym. 

We współczesnych sensytometrach stopniowanie natęŜenia oświetlenia odbywa się 
najczęściej za pomocą tzw. neutralnie szarego klina optycznego stopniowego z szeregiem pól 
o wzrastającej gęstości optycznej. Wzrost gęstości między kaŜdymi dwoma sąsiednimi polami 
jest w przybliŜeniu stały i nosi nazwę stałej klina (symbol – K). Najczęściej uŜywane są kliny 
o stałej K = 0,15 lub 0,10. Klin optyczny w sensytometrze pełni rolę modulatora oświetlenia. 

Oświetlenie modulatora moŜna regulować zmieniając odległość od źródła światła. 
Dlatego najczęściej sensytometry konstruuje się z wykorzystaniem ławy optycznej.  

Szczegółowy wykaz zaleconego czasu i warunków naświetlania sensytometrycznego 
róŜnych materiałów dla róŜnych warunków ich zastosowania praktycznego podają normy. 
Czas naświetlania zalecany przez normy jest zawsze najbardziej typowym czasem 
naświetlania dla danego rodzaju materiału fotograficznego. Do precyzyjnego odmierzania 
czasu naświetlania w sensytometrze słuŜy migawka. Do materiałów zdjęciowych, 
wymagających krótkich czasów naświetlania, stosuje się migawki grawitacyjne, w których 
wykorzystuje się swobodne spadanie ramki otwierającej i zamykającej bieg światła.  

Próbki badanego materiału, naświetlone w sensytometrze i poddane obróbce chemicznej, 
nazywa się sensytogramami [2, s. 92–93]. 

Podsumowując – sensytometr składa się z następujących podzespołów: 
– cechowanego źródła światła ze stabilizowanym układem zasilania, 
– ławy optycznej, 
– migawki, 
– modulatora oświetlenia, 
– kasety na materiał światłoczuły. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Co nazywamy strumieniem świetlnym? 
2. Co nazywamy światłością źródła światła? 
3. Jak zmienia się oświetlenie z odległością od punktowego źródła światła? 
4. Jak inaczej nazywamy luminancję? 
5. Jak definiuje się gęstość optyczną? 
6. O czym informuje gęstość optyczna obrobionego chemicznie materiału fotograficznego? 
7. Czym zajmuje się sensytometria? 
8. Do czego słuŜy sensytometr? 
9. Jak uzyskuje się w sensytometrze światło o potrzebnej temperaturze barwowej? 
10. Co to jest klin optyczny? 
11. Co to jest stała klina optycznego? 
12. Co to jest sensytogram? 
13. Dlaczego naświetlanie próbek ze zmianą oświetlenia jest właściwsze od naświetlania ze 

zmianą czasu naświetlania? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Sprawdź zaleŜność między oświetleniem i odległością od źródła światła. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustawić punktowe źródło światła w zaciemnionej pracowni, 
2) dokonać szeregu pomiarów oświetlenia, mierząc takŜe odległość od źródła światła 

i dbając, by światło padało prostopadle na powierzchnię pomiarową luksomierza, 
3) zestawić wyniki pomiaru odległości i oświetlenia oraz sprawdzić, czy stosują 

się do znanego Ci wzoru, 
4) zaprezentować w formie pisemnej wnioski z realizacji ćwiczenia, 
5) porównać otrzymane wyniki, zapisać wnioski i przedstawić je na forum grupy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− punktowe źródło światła, najlepiej świecące w jedną stronę, 
− miara zwijana, 
− luksomierz, 
− przybory piśmienne. 
 
Ćwiczenie 2 

Sprawdź powtarzalność naświetleń w sensytometrze. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować sensytometr do pracy zgodnie z instrukcją, 
2) dokonać trzech naświetleń, w tych samych warunkach, próbek wyciętych z tego samego 

filmu lub arkusza materiału światłoczułego, zachowując przynajmniej kilkuminutowe 
odstępy czasu, 

3) poddać wszystkie sensytogramy wspólnej obróbce chemicznej, tak by warunki obróbki 
były jednakowe, 

4) dokonać pomiarów gęstości optycznej, porównując je dla odpowiednich pól 
poszczególnych sensytogramów, 

5) zestawić w tabeli wyniki pomiarów, 
6) sformułować wnioski, spróbować zinterpretować ewentualne rozbieŜności. 
 

WyposaŜenie potrzebne do wykonania ćwiczenia: 
− sensytometr z instrukcją obsługi, 
− materiał światłoczuły (dowolnego typu), 
− sprzęt, urządzenia, chemikalia do obróbki, 
− densytometr z instrukcją obsługi, 
− materiały piśmienne. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zdefiniować pojęcie oświetlenia? � � 
2) zdefiniować pojęcie naświetlenia? � � 
3) zdefiniować pojęcie gęstości optycznej? � � 
4) wymienić zadania sensytometrii? � � 
5) wymienić elementy składowe sensytometru? � � 
6) wyjaśnić rolę filtrów optycznych w sensytometrze? � � 
7) naświetlić sensytogram? � � 
8) przeprowadzić obróbkę chemiczną sensytogramu? � � 
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4.2. Densytometria 
 

4.2.1. Materiał nauczania  
 

Spektralne typy gęstości optycznej 
Przyrząd do pomiaru gęstości optycznej to densytometr. Posiada on własne źródło 

światła i odbiornik, który przetwarza sygnał świetlny na sygnał elektryczny. Okazuje się, 
Ŝe dla wyniku pomiaru nie jest obojętne, jakie światło wysyła źródło i jak odbiornik reaguje 
na poszczególne barwy w widmie. WiąŜe się to z faktem, Ŝe mierzone warstwy niejednakowo 
osłabiają światło o róŜnych długościach fali. W przypadku materiałów barwnych fakt ten jest 
oczywisty, ale dotyczy to takŜe czarno-białych obrazów srebrowych. Jakie zatem warunki 
pomiaru przyjęto za standardowe? – Zgodnie z podstawową zasadą, Ŝe warunki badania 
materiału powinny odpowiadać warunkom jego praktycznego wykorzystania.  

Obrazy negatywowe słuŜą do kopiowania, pozytywowe (najczęściej) do oglądania. 
Próbkę wywołanego materiału negatywowego mierzymy tak, jak „widziałby” go światłoczuły 
materiał pozytywowy. W przypadku materiału czarno-białego oznacza to pomiar wyłącznie 
w krótkofalowym czyli niebieskim zakresie widma, bo taka jest czułość widmowa czarno-
białego papieru fotograficznego. Wynik pomiaru nazwiemy gęstością optyczną kopiowania.  

Próbkę czarno-białego materiału pozytywowego mierzy się natomiast w całym zakresie 
widma widzialnego, a ponadto czułość spektralną odbiornika koryguje się filtrami tak, by była 
zgodna z czułością spektralną ludzkiego oka. Wynik takiego pomiaru nazywamy wizualną 
gęstością optyczną.  

JeŜeli chodzi o materiały barwne, to w standardowych badaniach zawsze dokonuje się 
trzech pomiarów: w świetle niebieskim, zielonym i czerwonym. Ale i tu materiały 
negatywowe i pozytywowe traktowane są inaczej. Do pomiaru gęstości próbki materiału 
negatywowego uŜywa się zestawu filtrów określanego jako „Status M” i w wyniku otrzymuje 
się 3 gęstości optyczne kopiowania – w świetle niebieskim, zielonym i czerwonym. 
Do pomiaru próbki materiału pozytywowego uŜywa się zestawu filtrów „Status A”. Gęstości 
zmierzonych przez te filtry nie nazywamy wizualnymi. Filtry Status A charakteryzują się tym, 
Ŝe na polu wizualnie szarym dają jednakowe wartości gęstości optycznej w świetle 
niebieskim, zielonym i czerwonym. 

Nowoczesny densytometr jest łatwy w obsłudze. Opisane wyŜej filtry są wbudowane i nie 
widzimy ich. NaleŜy tylko pamiętać, aby do rodzaju badanego materiału włączyć właściwy 
tryb pomiaru. W przeciwnym wypadku wyniki będą zafałszowane. 
Pomiar w świetle przechodzącym i odbitym 

Istnieją densytometry wyłącznie do światła przechodzącego, wyłącznie do światła 
odbitego oraz uniwersalne. W świetle przechodzącym mierzymy materiały na podłoŜu 
przezroczystym, w świetle odbitym – papiery fotograficzne. 
Przygotowanie densytometru do pracy 

Przede wszystkim naleŜy zapoznać się z instrukcją obsługi danego densytometru. Przed 
dokonaniem pomiarów naleŜy sprawdzić stan jego kalibracji. Pomiar bez próbki powinien dać 
wynik D = 0. JeŜeli jest inaczej, densytometr trzeba wyzerować. Do densytometru powinien 
być dołączony wzorzec do kalibracji. Zawiera on pole pomiarowe, którego gęstości optyczne 
są znane. Mierzymy je i porównujemy wyniki z opisem wzorca. JeŜeli róŜnica jest większa 
niŜ błąd pomiarowy, trzeba przeprowadzić kalibrację zgodnie z instrukcją. No i nie zapomnij 
o włączeniu trybu pomiaru właściwego dla rodzaju badanego materiału. 
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Pomiary gęstości optycznej sensytogramów 
Sensytogram naświetlony pod stopniowym klinem optycznym posiada szereg pól 

pomiarowych. Na sensytogramie nie powinny być widoczne błędy obróbki chemicznej. JeŜeli 
występują na nim niewielkie plamki, np. od pęcherzyków powietrza w wywoływaczu, nie 
dokonujemy pomiarów w tych miejscach. Na kaŜdym polu naleŜy dokonać pomiaru 
kilkakrotnie, przesuwając nieco sensytogram. Jako wynik pomiaru przyjmujemy wartość 
najbardziej powtarzalną albo średnią. 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające  

  
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakiego typu gęstość optyczną mierzy się na czarno-białych materiałach negatywowych? 
2. Jakiego typu gęstość optyczną mierzy się na czarno-białych materiałach pozytywowych? 
3. Do czego słuŜą filtry Status M? 
4. Do czego słuŜą filtry Status A? 
5. Na czym polega przygotowanie densytometru do pomiaru? 
6. Czy wystarczy dokonać jednego pomiaru na kaŜdym polu sensytogramu? 

 
4.2.3. Ćwiczenia  

 
Ćwiczenie 1  

Przeprowadź kalibrację densytometru. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) włączyć densytometr, 
2) ustawić tryb pomiaru odpowiedni do wartości podanych dla wzorca, 
3) wyzerować densytometr bez próbki, 
4) dokonać pomiaru gęstości optycznej wzorca do kalibracji, 
5) przeprowadzić kalibrację zgodnie z instrukcją, uwzględniając odchyłki gęstości 

zmierzonych od rzeczywistych, 
6) ponownie dokonać pomiaru gęstości wzorca; jeŜeli odchyłki są większe niŜ 0,02 – 

ponownie przeprowadzić kalibrację aŜ do uzyskania zgodności, 
7) przedstawić skalibrowany densytometr nauczycielowi do sprawdzenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− densytometr z instrukcją obsługi, 
− wzorzec do kalibracji. 

 
Ćwiczenie 2  

Dokonaj pomiaru gęstości optycznych próbki czarno-białego materiału negatywowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) włączyć densytometr, 
2) wyzerować go, sprawdzić stan kalibracji i ewentualnie wykalibrować, 
3) ustawić tryb pomiaru odpowiedni do badanego materiału,  
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4) zmierzyć gęstości wszystkich pól sensytogramu,  
5) zanotować w tabeli wyniki, 
6) przedstawić wyniki nauczycielowi do sprawdzenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− densytometr z instrukcją obsługi, 
− wzorzec do kalibracji, 
− sensytogram po obróbce chemicznej, 
− materiały piśmienne.  

 
4.2.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wskazać róŜnicę między gęstością kopiowania i wizualną mat. 

czarno-białych? � � 
2) wskazać zastosowanie filtrów Status M i Status A? � � 
3) wykalibrować densytometr?  � � 
4) zmierzyć gęstości optyczne w świetle przechodzącym?  � � 
5) zmierzyć gęstości optyczne w świetle odbitym? � � 
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4.3. Wyznaczanie właściwości sensytometrycznych materiałów 
fotograficznych 

 
4.3.1. Materiał nauczania  

 
Sposób przedstawiania danych pomiarowych 

Wynikiem badania sensytometrycznego jest szereg wartości gęstości optycznej, 
zmierzonych na polach sensytogramu o znanym naświetleniu. Jest to zbiór danych, z których 
sporządza się wykres. Sposób sporządzania tego wykresu, do dziś obowiązujący, 
zaproponowali pionierzy matematycznego opisu zjawisk fotograficznych: Ferdinand Hurter 
i Vero Charles Driffield w 1890 roku. Na osi pionowej odkłada się gęstości optyczne, na osi 
poziomej naświetlenia próbki, ale w skali logarytmicznej, czyli log H. Dzięki uŜyciu skali 
logarytmicznej oś pozioma ma taką właściwość, Ŝe stałym odległościom na niej odpowiada 
stała krotność przyrostu naświetlenia. Np.: jeŜeli odcinek jednostkowy osi wykresu ma 5 cm, 
to 5 cm oznacza zawsze 10-krotny przyrost naświetlenia, 10 cm:100-krotny, 1,5 cm: 2-krotny, 
3 cm: 4-krotny, 4,5 cm: 8-krotny. 

Zazwyczaj oś pozioma wygląda tak: 
 
 

Ale znaczyłaby to samo, gdyby była opisana tak: 

 
Porównaj to ze skalą przysłon w aparacie fotograficznym: Przesunięcie o jedną działkę 

to zawsze 2-krotna zmiana naświetlenia, o 2 działki: 4-krotna, o pół działki: √2-krotna itd. 
Zatem na co dzień korzystamy ze skali logarytmicznej, tylko tak tego nie nazywamy. 
Krzywa charakterystyczna materiału światłoczułego 
 

 
Rys. 5. Podział krzywej charakterystycznej na odcinki. 

 

0 1 2 3 -1 -2 -3 log H 

1 10 100 1000 0,1 0,01 0,001 H (lxs) 
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Wykres D = f(log H) nazywamy krzywą charakterystyczną materiału światłoczułego.  
Rys. 5 przedstawia ją w modelowej formie. MoŜna na niej wyróŜnić pięć odcinków, 
oznaczonych tu małymi literami: 
a -  Odcinek początkowy, na którym nie obserwuje się wpływu naświetlenia na efekt 

fotograficzny. Gęstość optyczna ma tu stałą, najmniejszą wartość. Nazywamy ją gęstością 
minimalną i oznaczamy Dmin 

b -  Odcinek wklęsły, na którym ze wzrostem naświetlenia zaczyna się coraz wyraźniejszy 
wzrost gęstości optycznej materiału. Hurter i Driffield nazwali go odcinkiem 
niedoświetleń. 

c -  Odcinek prostoliniowy, na którym przyrosty gęstości optycznej są proporcjonalne do 
wzrostu logarytmu naświetlenia. Według nazewnictwa Hurtera i Driffielda jest 
to odcinek naświetleń normalnych. 

d -  Odcinek wypukły – wg Hurtera i Driffielda to odcinek prześwietleń. Na jego końcu 
osiągana jest gęstość maksymalna – Dmax 

e -  ZaleŜnie od rodzaju emulsji: albo dalszemu wzrostowi naświetlenia nie towarzyszą 
zmiany efektu i utrzymuje się Dmax (kolor niebieski), albo gęstość optyczna zaczyna 
maleć i wtedy odcinek ten jest odcinkiem solaryzacji, bo tak nazywa się to zjawisko 
(kolor czerwony). 
NaleŜy jeszcze dodać, Ŝe krzywe charakterystyczne materiałów odwracalnych 

i wprostpozytywowych, czyli tych, które dają obrazy pod względem tonalności zgodne 
z oryginałem, mają przebieg odwrotny, jak pokazuje poniŜszy rysunek: 

 

 
 

Rys. 6. Krzywa charakterystyczna materiału odwracalnego. 
 
Sporządzanie wykresu 

Pierwsza zasada to stosowanie takich samych odcinków jednostkowych na obu osiach 
układu współrzędnych. Później przekonasz się, dlaczego to takie waŜne. Przed 
upowszechnieniem technik komputerowych wykresy sensytometryczne były sporządzane 
ręcznie. Sporządzano je na papierze milimetrowym, z reguły stosując 5-centymetrowy 
odcinek jednostkowy. Wtedy 1mm oznacza 0,02 jednostki logarytmu naświetlenia lub 
gęstości optycznej. 

Po naniesieniu punktów pomiarowych na układ współrzędnych naleŜy wykreślić krzywą. 
Dane pomiarowe z reguły są obciąŜone pewnymi błędami. JeŜeli punkty nie układają się 
w gładką krzywą, nie naleŜy prowadzić wykresu przez punkty „na siłę”, ale w przybliŜeniu, 
wyrównując odchyłki na plus i minus, jak to pokazuje rysunek: 
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Rys. 7. Sposób uśredniania danych densytometrycznych. 
 
Taki sposób przybliŜania nosi nazwę aproksymacji danych pomiarowych. 
O ile wartości Dmin i Dmax moŜna zmierzyć bezpośrednio na próbce, to inne waŜne 

wielkości sensytometryczne – wskaźniki światłoczułości i kontrastowości – moŜna wyznaczyć 
dopiero na podstawie dobrze wykreślonej krzywej charakterystycznej. 
Gradient średni 

Na pewno znasz pojęcie kontrastu obrazu. Obraz o duŜym kontraście ma głębokie 
czernie i jasne światła. Obraz o małym kontraście jest „szaro-szary” – jak krajobraz we mgle.  

Kontrastowość natomiast jest właściwością materiału światłoczułego i oznacza 
tendencję do tworzenia obrazów bardziej lub mniej kontrastowych. Materiał jest tym bardziej 
kontrastowy, im bardziej stroma jest jego krzywa charakterystyczna: 

 

 
Rys. 8. Kształt krzywej charakterystycznej a kontrastowość. 

 
Aby porównania takie były moŜliwe, odcinki jednostkowe na obu osiach układu 

współrzędnych muszą mieć tą samą długość, o czym była mowa wcześniej. 

Obecnie stosowanym wskaźnikiem kontrastowości jest gradient średni ( g ). Określa 
on średnie nachylenie krzywej charakterystycznej na pewnym odcinku. Dla róŜnych grup 
materiałów światłoczułych w róŜny sposób wyznacza się ten odcinek. Określają 
to szczegółowe normy. PoniŜszy rysunek wyjaśnia zasadę obliczania gradientu średniego 
krzywej charakterystycznej na odcinku AB. 

D D D 

log H log H log H 

materiał o duŜej 
kontrastowości 

materiał o średniej 
kontrastowości 

materiał o małej 
kontrastowości 
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Rys. 9. Sposób obliczania gradientu średniego na danym odcinku. 

 
Światłoczułość 

 
W ogólnym sensytometrycznym rozumieniu jest to odwrotność naświetlenia, które 

powoduje pojawienie się po obróbce chemicznej materiału określonego efektu 
fotograficznego: 

S = 1 / Hkr 

 
Definicja ta wymaga doprecyzowania, o jaki efekt fotograficzny chodzi. Normy określają 

te efekty dla poszczególnych rodzajów materiałów na podstawie tzw. kryteriów 
światłoczułości. Dlatego wartość naświetlenia będąca podstawą obliczenia światłoczułości 
(oznaczana Hkr ) nosi nazwę naświetlenia kryterialnego. Te same normy podają takŜe sposób 
obliczania tzw. wskaźników światłoczułości. 

Na podstawie kryterium światłoczułości z wykresu odczytuje się log Hkr , aby znaleźć 
wartość Hkr naleŜy posłuŜyć się wzorem: 

 
 
Arytmetyczny wskaźnik światłoczułości oblicza się ze wzoru: 
 

Sar = k / Hkr  
 
gdzie „k” jest stałą zaleŜną od rodzaju materiału światłoczułego. 
 

4.3.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. W jakim układzie współrzędnych rysuje się krzywą charakterystyczną? 
2. Z jakich odcinków zbudowana jest krzywa charakterystyczna? 
3. Jak naleŜy wykreślać krzywą charakterystyczną? 
4. Jaki przebieg ma krzywa charakterystyczna materiału odwracalnego? 
5. Jaki związek ma kształt krzywej charakterystycznej z kontrastowością materiału? 
6. Jak oblicza się gradient średni na danym odcinku krzywej charakterystycznej? 
7. Co to jest światłoczułość materiału fotograficznego? 

∆ log H 

∆
 D

 

A 

B 

log HA log HB 

DB 

DA 

∆ D DB – DA 

∆ log H log HB – log HA 
= g  = 

log H 

D 

Hkr = 10 log Hkr 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykreśl krzywą charakterystyczną materiału czarno-białego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) narysować układ współrzędnych na papierze milimetrowym, 
2) zmierzyć gęstości optyczne sensytogramu notując wyniki w tabeli, 
3) nanieść na układ współrzędnych punkty według danych z tabeli, 
4) wykreślić krzywą charakterystyczną zgodnie z zasadami uśredniania danych 

pomiarowych, 
5) przedstawić wykres do oceny nauczycielowi. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− densytometr, 
− sensytogram po obróbce chemicznej, 
− papier milimetrowy, 
− przybory piśmienne i rysunkowe. 
 
Ćwiczenie 2  

Oblicz gradient średni wykreślonej przez Ciebie krzywej charakterystycznej na odcinku 
wskazanym przez nauczyciela.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wykorzystać swój wykres z poprzedniego ćwiczenia, 
2) zapoznać się ze sposobem wyznaczania odcinka do obliczenia gradientu średniego, 
3) wyznaczyć początek i koniec odcinka według procedury, 
4) nakreślić na wykresie odcinki ∆ D i ∆ log H według rys. 9. na str. 20 Poradnika dla 

ucznia, 

5) odczytać z układu współrzędnych potrzebne wartości i obliczyć g , 
6) zanotować wynik. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− wykres z poprzedniego ćwiczenia, 
− przybory piśmienne i rysunkowe, 
− kalkulator. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wskazać i nazwać odcinki krzywej charakterystycznej? � � 
2) przygotować układ współrzędnych do wykresu sensytometrycznego? � � 
3) nanieść na wykres dane densytometryczne?  � � 
4) wykreślić krzywą charakterystyczną do danych densytometrycznych? � � 
5) ocenić kontrastowość materiału na podstawie kształtu krzywej 

charakterystycznej? � � 
6) obliczyć gradient średni na określonym odcinku? � � 
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4.4. Badanie sensytometryczne materiałów fotograficznych 
 
4.4.1.  Materiał nauczania  

 
Czarno-białe materiały negatywowe 

 
 

Rys. 10. Wyznaczanie punktu czułości i gradientu średniego 
 czarno-białych materiałów negatywowych [12] 

 
Punkt A jest punktem kryterialnym do obliczania światłoczułości. Gradient średni 

wyznacza się na odcinku AB. 
Arytmetyczny wskaźnik światłoczułości   Sar = 0,8 / Hkr 
Logarytmiczny wskaźnik światłoczułości   Slg = 10 log Sar + 1 
Obliczone wskaźniki światłoczułości zaokrągla się – logarytmiczny do wartości 

całkowitej, arytmetyczny do najbliŜszej wartości z szeregu podanego w normie. Liczby 
te tworzą ciąg geometryczny o ilorazie ³√2ɸ. 

 
Tabela 1. Wartości arytmetycznych i logarytmicznych wskaźników światłoczułości [12] 

 
Sar Slg Sar Slg Sar Slg Sar Slg 

  1000 31˚ 100 21˚ 10 11˚ 
  800 30˚ 80 20˚ 8 10˚ 
6400 39˚ 640 29˚ 64 19˚ 6  9˚ 
5000 38˚ 500 28˚ 50 18˚   
4000 37˚ 400 27˚ 40 17˚   
3200 36˚ 320 26˚ 32 16˚   
2500 35˚ 250 25˚ 25 15˚   
2000 34˚ 200 24˚ 20 14˚   
1600 33˚ 160 23˚ 16 13˚   
1250 32˚ 125 22˚ 12 12˚   

 
Do wyznaczenia światłoczułości sensytogram powinien być wywołany tak, aby ∆D = 0,8 

co odpowiada gɸ ≈ 0,62 tzn. zalecanemu gradientowi średniemu. 
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Wyznaczanie czasu wywoływania do zalecanego gradientu średniego polega na badaniu 
kinetyki wywoływania materiału. W tym celu naświetla się kilka sensytogramów i poddaje 
obróbce chemicznej, stosując dla kaŜdego inny czas wywoływania. WaŜne, aby inne 
parametry – temperatura wywoływacza, intensywność mieszania – były niezmienne. Dla 
kaŜdego sensytogramu oblicza się gradient średni i sporządza się wykres gɸ = f(tw) , gdzie 
tw oznacza czas wywoływania. Z wykresu odczytuje się spodziewany czas wywoływania do 
gɸ = 0,62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 11. Znajdowanie czasu wywoływania do określonego gradientu średniego 
 
JeŜeli wywołamy sensytogram do zalecanego gradientu średniego, to wyznaczone z niego 

wskaźniki światłoczułości będą wartościami nominalnymi, takimi jak podawane 
na opakowaniu materiałów negatywowych,  

np.: ISO 100/21° – w tym zapisie Sar = 100, Slg = 21.  
 

Czarno-białe papiery fotograficzne 
Sposób obliczania wielkości sensytometrycznych wyjaśnia rys. 12. 
 

 
 

Rys. 12. Wyznaczanie wielkości sensytometrycznych  
 czarno-białych papierów fotograficznych [13] 

tw 

gɸ 

t0,62 

0,62 

gɸ = f(tw) 
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Kluczowymi parametrami papierów fotograficznych, decydującymi o jakości obrazu 
pozytywowego, są: uŜyteczna rozpiętość naświetleń LER (log exposure range), gęstość 
optyczna zadymienia Do i gęstość maksymalna Dmax  

Dla wyznaczenia gęstości zadymienia poddaje się pomiarowi densytometrycznemu dwie 
próbki nienaświetlone:  
– jedną po niepełnej obróbce chemicznej – na niej mierzy się gęstość optyczną 

podstawową DP,  
– drugą po pełnej obróbce chemicznej – na niej mierzy się gęstość optyczną minimalną 

Dmin 
Niepełna obróbka chemiczna tym tylko róŜni się od pełnej, czyli normalnej, Ŝe zamiast 

wywoływacza stosuje się roztwór, którego receptura odpowiada recepturze wywoływacza 
z pominięciem substancji wywołujących. 

Gęstość optyczna zadymienia Do = Dmin – DP 
Wskaźniki światłoczułości papieru fotograficznego nie są podawane na opakowaniu, 

ale muszą mieścić się w określonych dla danego asortymentu granicach. 
Arytmetyczny wskaźnik światłoczułości   Sar = 1000 / HM 
Logarytmiczny wskaźnik światłoczułości  Slg = 10 log Sar 
Obliczone wskaźniki światłoczułości zaokrągla się podobnie jak w przypadku materiałów 

negatywowych. 
Badanie materiałów barwnych 

Jak juŜ zostało powiedziane, w standardowych badaniach materiałów barwnych zawsze 
dokonuje się trzech pomiarów: w świetle niebieskim, zielonym i czerwonym, co daje z kolei 
trzy krzywe charakterystyczne. Dla kaŜdej z nich moŜna wyznaczyć zbiór znanych juŜ 
wielkości sensytometrycznych. Nowością w sensytometrii materiałów barwnych jest pojęcie 
zrównowaŜenia, które moŜna odnieść do kaŜdej wielkości sensytometrycznej, a oznacza 
równość danej wielkości dla wszystkich trzech warstw albo wszystkich trzech pomiarów 
w barwach RGB. NiezrównowaŜenie danej wielkości to róŜnica między jej największą 
i najmniejszą wartością na danym sensytogramie. 

 
Barwne materiały negatywowe 

Typowy kształt krzywych charakterystycznych przedstawia rys. 13: 
 

 
 

Rys. 13. Krzywe charakterystyczne materiału Agfacolor Optima 100 [7, s. 7] 
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Rozsunięcie wykresów w pionie jest spowodowane obecnością w materiale 
negatywowym komponentów maskujących: Ŝółto zabarwionego komponentu barwnika 
purpurowego w warstwie zielonoczułej i róŜowego komponentu barwnika niebiesko-
zielonego w warstwie czerwonoczułej. Pozostałości tych komponentów po wywoływaniu 
negatywu tworzą obraz pozytywowy, którego zadaniem jest kompensacja optycznej 
niedoskonałości barwników: purpurowego i niebiesko-zielonego. Stąd bierze się 
pomarańczowo-brunatne zabarwienie negatywów barwnych. 

ZrównowaŜenie światłoczułości warstw moŜe wystąpić tylko przy określonym składzie 
widmowym światła. Wszystkie amatorskie barwne materiały zdjęciowe, a profesjonalne 
w większości, są równowaŜone do oświetlenia o temperaturze barwowej 5500 K, czyli 
do średniego światła dziennego. 

NiezrównowaŜenie kontrastowości, czyli gradientów średnich, uniemoŜliwi usunięcie 
dominanty barwnej w światłach i cieniach kopii pozytywowej. 

Do wyznaczenia światłoczułości stosuje się kryterium Dkr = Dmin + 0,15, znajdując 
naświetlenie kryterialne dla kaŜdej krzywej, jak pokazuje rys. 14: 

 
 

 
 
 

Rys. 14. Wyznaczanie wskaźników światłoczułości  
barwnego materiału negatywowego [8, s. 115] 

 
HX jest naświetleniem kryterialnym najmniej czułej warstwy, w tym wypadku HR 
Dla poglądowości rysunku trzy naświetlenia kryterialne róŜnią się znacznie od siebie. 

W rzeczywistości chodzi o to, by się nie róŜniły – porównaj z ułoŜeniem krzywych na rys 13. 
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Barwne materiały odwracalne 
Typowy kształt krzywych charakterystycznych przedstawia rys. 15: 
 

 
 

Rys. 15. Krzywe charakterystyczne materiału  
Agfachrome RSX II 100 [7, s. 8] 

 
W zakresie jasnych i średnich tonów wykresy powinny się pokrywać. Rozejście się 

wykresów powyŜej D = 3 nie jest wadą. MoŜliwości percepcji oka ludzkiego na obszarach 
o duŜych gęstościach optycznych są znacznie ograniczone. W prawidłowym obrazie 
pozytywowym występują obszary o średnich i jasnych tonach. Sąsiedztwo pól jasnych 
powoduje, Ŝe poniŜej pewnej jasności, a więc powyŜej pewnej gęstości optycznej, róŜnice 
jasności (i barwy) przestają być dostrzegalne. 

 
Barwne papiery fotograficzne 

Typowy kształt krzywych charakterystycznych przedstawia rys. 16: 
 

 
 

Rys. 16. Krzywe charakterystyczne materiału FUJICOLOR CRYSTAL  
ARCHIVE PROFESSIONAL PAPER TYPE SP [9, s. 3] 
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Sensytogram został naświetlony przez filtry korekcyjne dobrane tak, jak w procesie 
korygowania barwnych odbitek, tzn. do uzyskania szarej kopii klina optycznego. Podobnie jak 
w barwnym materiale odwracalnym, niejednakowe wartości gęstości maksymalnej 
są dopuszczalne. 

 
Niekonwencjonalne materiały promienioczułe 

Istnieje szereg materiałów specjalistycznych, wraŜliwych na promieniowanie 
niewidzialne, wykorzystywanych w róŜnych dziedzinach nauki i techniki. MoŜna tu zaliczyć 
materiały czułe na podczerwień, materiały do zdjęć w ultrafiolecie i materiały radiograficzne. 
Te ostatnie rejestrują róŜne formy promieniowania jonizującego: rentgenowskie, gamma, 
strumienie cząstek elementarnych.  

Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie musi spełniać ostre normy 
bezpieczeństwa. DąŜąc do ograniczenia koniecznych dawek promieniowania stosuje się 
w kasetach z materiałem promienioczułym folie wzmacniające, które wykazują 
radioluminescencję i świecą światłem widzialnym, niebieskim lub zielonym, pod wpływem 
promieniowania rentgenowskiego. Z foliami stosuje się błony o odpowiednim uczuleniu 
spektralnym. Obraz utajony na błonie rentgenowskiej powstaje wówczas głównie pod 
wpływem światła widzialnego. W celu badania sensytometrycznego błony takie naświetla się 
światłem widzialnym z odpowiedniego zakresu widma. 

W przypadku materiałów tworzących obraz pod wpływem promieniowania 
niewidzialnego do wyraŜania wielkości napromienienia nie moŜna uŜywać jednostek 
fotometrycznych, tzn. luksosekund. W przypadku promieniowania podczerwonego 
i ultrafioletowego uŜywa się jednostek energetycznych (J/m2 albo erg/cm2) a dla 
promieniowania jonizującego uŜywa się jednostek dawki promieniowania – rentgenów. 

Poza róŜnicą w sposobie wyraŜania napromienienia wykresy sensytometryczne sporządza 
się zgodnie z tą samą konwencją, jak w sensytometrii fotograficznej. Wielkości na osi 
poziomej odkłada się w skali logarytmicznej, na osi pionowej gęstości optyczne. 

 

 
 

Rys. 17. Krzywa charakterystyczna materiału rentgenograficznego Kodak Industrex AA 400 [14] 
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4.4.2. Pytania sprawdzające  
  

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie kryterium światłoczułości stosuje się do czarno-białych materiałów negatywowych? 
2. Jak oblicza się gradient średni czarno-białych materiałów negatywowych? 
3. Jak znajduje się czas wywoływania do określonego gradientu średniego? 
4. Jak ułoŜone są względem siebie krzywe charakterystyczne barwnego materiału 

negatywowego? 
5. Jak oblicza się światłoczułość barwnego materiału negatywowego? 
6. Co to jest zrównowaŜenie światłoczułości warstw barwnego materiału zdjęciowego?  
7. Jak objawia się na obrazie niezrównowaŜenie kontrastowości warstw barwnego materiału 

fotograficznego? 
 
4.4.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1  

Wyznacz zalecany czas wywoływania czarno-białego materiału negatywowego.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) naświetlić kilka sensytogramów (min. 4) w sensytometrze, 
2) poddać je obróbce chemicznej z róŜnymi czasami wywoływania, w szerokim zakresie 

od poniŜej do powyŜej spodziewanego czasu, 
3) dla kaŜdego sensytogramu sporządzić wykres i obliczyć gradient średni, 
4) sporządzić wykres gradientu średniego w funkcji czasu wywoływania (jak Rys. 11. na str. 

24 Poradnika dla ucznia) i wyznaczyć czas wywoływania dla gradientu średniego = 0,62.  
 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− sensytometr, 
− sprzęt i chemikalia do obróbki czarno-białego materiału negatywowego, 
− densytometr, 
− komputer z programem do tworzenia wykresów sensytometrycznych, 
− drukarka, 
− materiały piśmienne. 
 
Ćwiczenie 2 

Wyznacz podstawowe parametry sensytometryczne czarno-białego materiału 
negatywowego (Tego samego, co w poprzednim ćwiczeniu). 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) naświetlić próbkę w sensytometrze, 
2) poddać ją obróbce stosując czas wywoływania znaleziony w poprzednim ćwiczeniu, 
3) zmierzyć gęstości optyczne na próbce, 
4) wykonać wykres korzystając z techniki komputerowej, 
5) obliczyć wskaźniki światłoczułości oraz gradient średni zgodnie z normą, 
6) zapisać wyniki obliczeń. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− sensytometr, 
− sprzęt i chemikalia do obróbki badanego materiału, 
− densytometr, 
− komputer z programem do tworzenia wykresów sensytometrycznych, 
− drukarka, 
− materiały piśmienne. 

 
Ćwiczenie 3  

Przeprowadź forsowną obróbkę barwnego materiału negatywowego.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) naświetlić w sensytometrze kilka próbek barwnego materiału negatywowego,  
2) poddać sensytogramy obróbce stosując nominalny i dłuŜsze czasy wywoływania,  
3) dokonać pomiarów densytometrycznych, 
4) wykonać wykresy korzystając z techniki komputerowej,  
5) wyznaczyć punkty czułości i obliczyć gradienty średnie na poszczególnych krzywych, 
6) obliczyć niezrównowaŜenie światłoczułości i kontrastowości na poszczególnych 

sensytogramach, 
7) obliczyć światłoczułości przy poszczególnych czasach wywoływania, 
8) sformułować i zanotować wnioski. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− sensytometr, 
− sprzęt i chemikalia do obróbki badanego materiału, 
− densytometr, 
− komputer z programem do tworzenia wykresów sensytometrycznych, 
− drukarka, 
− materiały piśmienne. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wyznaczyć czas wywoływania do zalecanego gradientu średniego? � � 
2) wyznaczyć światłoczułość cz.-b. materiału negatywowego? � � 
3) wyznaczyć światłoczułość barwnego materiału negatywowego? � � 
4) określić niezrównowaŜenie światłoczułości? � � 
5) określić niezrównowaŜenie kontrastowości? � � 
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4.5. Uproszczona kontrola sensytometryczna procesów obróbki 
chemicznej barwnych materiałów światłoczułych 

 
4.5.1. Materiał nauczania  

 
KaŜdy proces technologiczny charakteryzuje się określonymi parametrami przebiegu, jak 

teŜ określonymi wynikami. W wypadku obróbki chemicznej materiałów światłoczułych 
naleŜy zapewnić niezmienne warunki przebiegu procesu, określone takimi parametrami, jak: 
− temperatura, 
− czas działania, 
− ruch roztworu względem materiału, 
− stałość składu roztworu, 
− pH roztworu. 

Podobnie jak w wielu innych dziedzinach produkcji, tak i w obróbce materiałów 
fotograficznych w codziennej praktyce zdarzają się techniczne usterki urządzeń i maszyn 
wywołujących np.: 
− z upływem czasu wentyle stają się nieszczelne, 
− śruby luzują się wskutek drgań, 
− przekaźniki przestają działać sprawnie, 
− czujniki podczerwieni przestają reagować na sygnały. 

Tego typu usterki powodują nieraz trudne do przewidzenia konsekwencje. Najlepszą 
ilustracją tego rodzaju problemu moŜe być poniŜszy przykład: 
Przez nieszczelny wentyl dopływowy do maszyny wywołującej zaczyna naraz wlewać się 
o 30% za duŜo regeneratora wywoływacza CD-R. W konsekwencji tego wypadku: 
− wszystkie błony negatywowe mają zbyt duŜe gęstości optyczne, 
− wszystkie negatywy wymagają przedłuŜenia czasu kopiowania, 
− wzrastają koszty zuŜycia chemikaliów, 
− błony negatywowe róŜnych producentów, które dotychczas były kopiowane 

z wykorzystaniem tego samego programu kopiarki, zaczynają wymagać oddzielnych 
programów. 
W takich przypadkach powinien dopomóc system kontroli i diagnozy sensytometrycznej 

identyfikujący przyczyny błędów. Wymaga to pewnego niewielkiego nakładu pracy. 
Istnieją ogólne zasady przeprowadzania kontroli i badań sensytometrycznych w duŜych 

zakładach produkcyjnych i duŜych placówkach obróbki. Jest to jednak sposób badania trudny 
do realizacji, wymagający odpowiedniego zaplecza badawczo-kontrolnego, przede wszystkim 
sprzętowego i odpowiednio przygotowanego personelu technicznego. 

Pełną kontrolę sensytometryczną prowadzą więc tylko duŜe zakłady, pracujące 
na zasadach zakładu przemysłowego. Trzeba teŜ przyznać, Ŝe pełna kontrola 
sensytometryczna jest podstawą działania takiego zakładu. W duŜo gorszej sytuacji znajdują 
się małe lub średnie zakłady fotograficzne, w których brak jest moŜliwości techniczno-
materialnych wprowadzenia pełnej kontroli sensytometrycznej. Dla takich właśnie, nawet 
bardzo małych zakładów, zaproponowano róŜne systemy uproszczonej kontroli 
sensytometrycznej, pozwalające we współpracy z producentem materiałów światłoczułych lub 
z wyspecjalizowanym sensytometrycznym laboratorium kontrolno-badawczym prowadzić 
racjonalną kontrolę sensytometryczną. 
Firmy Kodak, Fuji czy Agfa-Gevaert opracowały kompatybilne systemy uproszczonej kontroli 
sensytometrycznej. 
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Systemy uproszczonej kontroli ograniczają się w zasadzie do codziennego wywoływania 
od jednego do dwóch uproszczonych sensytogramów kontrolnych, tzw. testów w kaŜdej 
maszynie czy urządzeniu wywołującym. Wyniki sensytometryczne przenosi się na arkusz 
zbiorczy lub wykres, dzięki czemu moŜna łatwo wykryć błędy i uchybienia oraz zapobiec im, 
zanim jakość dalszych wywoływanych obrazów zacznie się powaŜnie pogarszać. Mogłoby się 
wydawać w pierwszej chwili, Ŝe lepiej zaczekać, aŜ jakość obrazu się zmieni w sposób 
znaczny i dopiero wtedy wywoływać kontrolne sensytogramy uproszczone (testy), jednakŜe 
wtedy trudno będzie ocenić ewentualne odchylenia wyników badań sensytometrycznych 
w stosunku do poprzedniej normalnej sytuacji. Utrudni to wydatnie analizę błędów, a często 
uczyni ją w ogóle niemoŜliwą do przeprowadzenia. Dlatego kontrola winna być bieŜąca 
i natychmiastowa [3, s. 316–318]. 

 
W celu przeprowadzenia uproszczonej kontroli sensytometrycznej stabilności obróbki 

fabryka dostarcza odpowiednie wzorcowe sensytogramy uproszczone. Sensytogramy 
kontrolne wykonuje się w zakładach na materiale, którego obróbkę się prowadzi. Pozwalają 
one na pomiar i określenie podstawowych wielkości sensytometrycznych, takich jak: 
− zadymienie – gęstość optyczna minimalna, 
− światłoczułość, 
− kontrastowość, 
− gęstość optyczna maksymalna. 

Dzięki systematycznemu wywoływaniu kontrolnych sensytogramów uproszczonych 
moŜna sobie wyrobić pogląd na stabilność obróbki i występujące w niej odchylenia. MoŜna 
wtedy w odpowiednim czasie przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze. Dzięki temu 
uzyskuje się poprawę stabilności (równomierności) obróbki, co prowadzi do otrzymania 
optymalnych wyników fotograficznych. Ocenę uproszczonych sensytogramów przeprowadza 
się stosując pomiary densytometryczne. 

NiezaleŜnie od pomiarów densytometrycznych moŜliwa jest ich ocena wizualna, w której, 
porównując kontrolne sensytogramy uproszczone z wzorcowym sensytogramem 
uproszczonym, moŜna wyciągnąć wiele wniosków praktycznych. Wymaga to jednak pewnej 
wprawy i doświadczenia [3, s. 332]. 

 
Sensytometryczna kontrola procesu negatywowego według systemu firmy Agfa 

Do prowadzenia kontroli stabilności obróbki w procesie negatywowym stosuje się 
naświetlone fabrycznie kontrolne sensytogramy uproszczone, np. w procesie Agfa-color AP-
70 (XR - Teststreifen). Do kaŜdej serii odcinków naświetlonych sensytogramów kontrolnych 
(o jednym numerze emulsji) dołączony jest uproszczony wywołany sensytogram wzorcowy 
(Referenzstreifen, Master) z tego samego numeru emulsji. 

Uproszczony sensytogram wzorcowy fabryczny naleŜy podczas kilkumiesięcznego 
przechowywania chronić przed światłem i przechowywać w znormalizowanych warunkach 
klimatycznych, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. 
Przy przejściu na nową serię uproszczonych sensytogramów kontrolnych zmienia się numer 
ich emulsji (oznaczenia). Automatycznie nadsyłany jest wtedy nowy, odpowiadający 
im uproszczony sensytogram wzorcowy. 

Wzorcowy sensytogram uproszczony jest wywoływany fabrycznie w odpowiednich, 
znormalizowanych warunkach, w dobrych chemikaliach, przy zastosowaniu dokładnie 
dozowanego czasu wywoływania i odpowiedniej temperaturze. 

NaleŜy zwracać uwagę, by numer emulsji (numer serii) sensytogramów kontrolnych 
zgadzał się z numerem emulsji sensytogramu wzorcowego. W razie braku zgodności 
numeracji, wyniki pomiarów są bezwartościowe i przeprowadzenie badań mija się z celem. 
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Porównując wyniki kontrolnych pomiarów sensytometrycznych z sensytogramem kontrolnym 
wyciąga się wnioski dotyczące zmian warunków obróbki [3, s. 335–337]. 

 

 
 

Rys. 18. Uproszczony sensytogram negatywowy firmy Agfa–Gevaert [3, s. 337] 
 

 

 
 

Rys. 19. Orientacyjne rozmieszczenie mierzonych i obliczanych wielkości sensytometrycznych na krzywej 
charakterystycznej. Pomiaru dokonuje się w trzech zakresach promieniowania B, G, R [3, s. 349] 

 
Określenia pól pomiarowych uproszczonego sensytogramu: 
Dmin  – gęstość optyczna minimalna 
LD  – niska gęstość optyczna 
HD  – wysoka gęstość optyczna 
Dmax – gęstość optyczna maksymalna 
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Pomiar kaŜdego pola daje trzy wartości, co zaznaczamy dodając do symbolu literowego 
dodatkowy indeks: B, G lub R. 

Kontrolę stabilności obróbki chemicznej w procesie negatywowym przeprowadza się 
porównując wyniki pomiarów densytometrycznych odpowiednich pól uproszczonych 
sensytogramów kontrolnych i wzorcowych. 

W tym celu naleŜy zmierzyć gęstości optyczne na czterech polach pomiarowych (Dmin, 
LD, HD, Dmax) uproszczonego sensytogramu wzorcowego. Pomiaru dokonuje się na kaŜdym 
polu trzykrotnie, kolejno pod filtrami w świetle niebieskim (B), zielonym (G) i czerwonym 
(R). Otrzymuje się dwanaście wartości gęstości optycznych. 

Jest rzeczą słuszną dokonanie kaŜdego pomiaru dwu- lub trzykrotnie w celu zmniejszenia 
błędów pomiaru i przyjęcie jego wartości średniej. 

Wartości średnie z pomiaru bezpośredniego powinny być zazwyczaj skorygowane. Wielkości 
poprawek wynikające z działania przyrządów i procesu są podane na karteczce przyczepionej do 
sensytogramu wzorcowego. Przykładowo przyjąć moŜna, Ŝe na kartce znajdują się poprawki 
wprowadzone przez producenta materiału światłoczułego i dostawcę sensytogramów. 

Wartość korekty (poprawek) naleŜy dodać do uprzednio zmierzonych wartości gęstości 
optycznych, zwracając uwagę na znaki poprawek (+ czy –). Otrzymuje się w ten sposób 
skorygowane wartości odpowiednich wielkości sensytometrycznych. Pozostaje obliczyć 
róŜnice zaleconych wartości wzorcowych, które będą słuŜyły jako podstawa do porównań 
wyników bieŜącej kontroli stabilności obróbki negatywowej. 

Codziennie w dniach roboczych sprawdza się stabilność warunków obróbki 
w urządzeniach wywołując w nich uproszczone sensytogramy kontrolne, na których mierzy 
się densytometrycznie odpowiednie gęstości optyczne. Na tej podstawie oblicza się 
dodatkowo róŜnice odpowiednich gęstości optycznych. 

Obliczone i zmierzone wartości z kontrolnych pomiarów sensytometrycznych porównuje 
się z wartościami odpowiadającego im sensytogramu wzorcowego. Otrzymuje się odchylenia 
wyników, które stanowią podstawę do oceny stabilności obróbki chemicznej. Ocenę 
stabilności moŜna prowadzić sporządzając w róŜnej formie zbiorcze arkusze wyników. Jeden 
z takich przykładów zaprezentowany jest w tabeli 2: 
 
Tabela 2. Przykładowy zbiorczy arkusz kontrolny procesu negatywowego AP 70 / C-41 [3, s. 341-344] 
 

 
 
Korzystanie z arkuszy zbiorczych z wartościami liczbowymi jest jednak mało przejrzyste 

i dla niektórych osób niewygodne w praktyce do prowadzenia kontroli bieŜącej. Znacznie 
wygodniejsze jest stosowanie do tego celu wykresów graficznych. Sporządza się np. wykres 
przedstawiony na rys. 20: 
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Rys. 20. Przykładowy wykres kontroli stabilności obróbki negatywowej [3, s. 344] 
 
Wykresy tego rodzaju sporządza się wykreślając jako linię poziomą wartości zalecone 

określonej wielkości sensytometrycznej. 
Jeśli wartości zmierzone lub obliczone na podstawie sensytogramu kontrolnego 

są wyŜsze od wartości zaleconych, to odchylenia nanosi się. powyŜej linii poziomej 
odpowiadającej wartości zaleconej. Jeśli wartości zmierzone i obliczone kontrolne są niŜsze 
od wartości zaleconych, to odchylenia nanosi się poniŜej linii poziomej odpowiadającej 
wartości zaleconej. 

Nanosząc codziennie nowe wartości na wykres otrzymuje się, poglądowy obraz zmian 
warunków obróbki chemicznej, pozwalający określić jej stabilność. Jeśli wartości z pomiarów 
sensytogramów kontrolnych nie przekraczają granic tolerancji (linie przerywane), to obróbka 
jest stabilna. Najlepiej jest, jeśli wykres przypomina linię prostą. Wahania skrajne od jednej 
do drugiej granicy tolerancji są niewskazane [3, s. 344–346]. 

 
Sensytometryczna kontrola procesu pozytywowego według systemu firmy Agfa 

Kontrolę stabilności warunków obróbki chemicznej w procesie pozytywowym prowadzi 
się na podstawie uproszczonych badań sensytometrycznych. Są one jeszcze prostsze niŜ 
w procesie negatywowym, o którym była mowa w poprzednich punktach. Interpretacja 
otrzymanych wyników jest dla procesu pozytywowego znacznie prostsza i łatwiejsza. 

Do kontroli sensytometrycznej w procesie pozytywowym uŜywa się uproszczonych 
sensytogramów tylko z trzema polami pomiarowymi (Dmin, LD i HD) oraz słuŜącymi 
do oceny wizualnej trzema polami barwnymi: Ŝółtym, purpurowym, niebieskozielonym 
i jednym polem czarnym. 
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Rys. 21. Uproszczony sensytogram pozytywowy firmy Agfa–Gevaert [3, s. 384] 
 

 
 

Rys.22. Przykładowe rozmieszczenie na krzywej charakterystycznej wielkości sensytometrycznych 
podlegających ocenie podczas kontroli procesu pozytywowego. Dla uproszczenia  

pokazano jedną krzywą charakterystyczną. [3, s. 383] 
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Sensytometryczna kontrola procesu odwracalnego według systemu firmy Agfa 
 

 
 

Rys. 23. Uproszczone sensytogramy firmy Agfa–Gevaert do kontroli procesu odwracalnego [3, s. 410] 
 

 
 

Rys. 24. Przykładowe połoŜenie mierzonych wielkości sensytometrycznych na krzywej charakterystycznej 
materiału odwracalnego. Dla uproszczenia pokazano jedną krzywą charakterystyczną [3, s. 411] 

 
Pola oznaczone liczbami mają następujące znaczenie pomiarowe: 
– Pole pierwsze słuŜy do zmierzenia wartości gęstości optycznej minimalnej Dmin 
– Pole drugie słuŜy do wizualnej oceny barwy w jasnych miejscach obrazu. Pole to nie 

słuŜy do pomiarów densytometrycznych. 
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– Pole trzecie słuŜy do pomiaru niskiej gęstości optycznej LD, która informuje pośrednio 
o czułości materiału i reprodukcji szczegółów w jasnych miejscach (światłach) obrazu. 
Gęstość optyczna niska LD słuŜy równieŜ do oceny barwy obrazu pozytywowego. 

– Pole czwarte słuŜy do pomiaru wysokiej gęstości optycznej HD). Wielkość HD informuje 
pośrednio o kontrastowości i reprodukcji szczegółów w ciemnych miejscach oraz słuŜy 
do oceny barwy w cieniach obrazu. 

– Pole piąte słuŜy do oceny gęstości optycznej maksymalnej Dmax, tzn. najwyŜszego 
zaczernienia materiału. Gęstość optyczna maksymalna informuje o największym 
moŜliwym zaczernieniu lub zabarwieniu obrazu. Dotyczy to takŜe miejsc o największym 
nasyceniu barwy. 
W sensytogramach firmy Agfa-Gevaert pola trzy i cztery słuŜące do pomiarów 

densytometrycznych mają gęstości optyczne: pole trzecie -około 1,0, pole czwarte - około 2,0. 
Pola barwne kwadratowe słuŜą do oceny wizualnej. Są one oznaczone literami: 
Y - po angielsku  yellow - pole Ŝółte, 
M -  magenta - purpurowe 
C -  cyan - niebieskozielone 
B -  blue - niebieskie 
G -  green - zielone 
R -  red - czerwone. 

KaŜde z tych pól zostało naświetlone przy zastosowaniu filtrów korekcyjnych 
odpowiedniej barwy o wartości 10. Odpowiadają one gęstości optycznej pola trzeciego. Jeśli 
występuje dominanta (odchylenie reprodukcji barw) pola okrągłego nr 3 w stosunku 
do sensytogramu wzorcowego, to moŜna porównywać pole 3 z kwadratowym polem 
sensytogramu wzorcowego i wizualnie przyrównać jego dominantę. Na podstawie wizualnej 
oceny moŜna zaproponować podczas dalszej pracy odpowiednią korektę [3, s. 410–413]. 

 
Regulacja procesów obróbki 

KaŜdy system kontroli oparty na uproszczonych sensytogramach zawiera zbiór opisów 
moŜliwych przyczyn wszelkich odchyleń zmierzonych wartości wraz z poradami, jakie 
działania naleŜy podjąć, aby przywrócić proces do normy. 

 
4.5.2. Pytania sprawdzające  

  
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie pola pomiarowe występują na uproszczonych sensytogramach kontrolnych? 
2. Które pole na uproszczonym sensytogramie, przeznaczonym do kontroli procesu 

negatywowego, informuje o poziomie zadymienia? 
3. Które pole, kontrolne na uproszczonym sensytogramie, dostarcza informacji 

o wykorzystaniu światłoczułości materiału fotograficznego? 
4. Jakie pola, na uproszczonym sensytogramie kontrolnym, świadczą o uzyskiwanej 

w procesie obróbki chemicznej kontrastowości materiału? 
5. Skąd, podczas prowadzenia uproszczonej kontroli sensytometrycznej, uzyskuje 

się informacje o jakości pracy wybielacza? 
 

4.5.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1  

Przeprowadź uproszczoną kontrolę sensytometryczną barwnego procesu negatywowego. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wywołać w procesorze sensytogram kontrolny, 
2) zmierzyć gęstości pól sensytogramu wzorcowego i kontrolnego,  
3) skorygować wartości wzorcowe o poprawki, 
4) obliczyć wymagane róŜnice dla sensytogramu kontrolnego i wzorcowego, 
5) odjąć od wartości kontrolnych odpowiednie wartości wzorcowe, 
6) wypełnić zbiorczy arkusz kontrolny, 
7) nanieść wyniki na wykres kontroli stabilności procesu, 
8) zinterpretować stwierdzone odchylenia od idealnego procesu,  
9) zaproponować działania zaradcze. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− procesor do obróbki barwnych materiałów negatywowych, 
− sensytogram kontrolny i wzorcowy, 
− densytometr, 
− materiały piśmienne. 

 
Ćwiczenie 2  

Przeprowadź uproszczoną kontrolę sensytometryczną barwnego procesu pozytywowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wywołać w procesorze sensytogram kontrolny, 
2) zmierzyć gęstości pól sensytogramu wzorcowego i kontrolnego,  
3) skorygować wartości wzorcowe o poprawki, 
4) obliczyć wymagane róŜnice dla sensytogramu kontrolnego i wzorcowego, 
5) odjąć od wartości kontrolnych odpowiednie wartości wzorcowe, 
6) wypełnić zbiorczy arkusz kontrolny, 
7) nanieść wyniki na wykres kontroli stabilności procesu, 
8) zinterpretować stwierdzone odchylenia od idealnego procesu,  
9) zaproponować działania zaradcze. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− procesor do obróbki barwnych materiałów pozytywowych, 
− sensytogram kontrolny i wzorcowy, 
− densytometr, 
− materiały piśmienne. 
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4.5.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wskazać celowość prowadzenia sensytometrycznej kontroli obróbki 

chemicznej materiałów fotograficznych? � � 
2) wyjaśnić znaczenie poszczególnych pól kontrolnych sensytogramów? � � 
3) wymienić najczęstsze źródła błędów obróbki chemicznej? � � 
4) wskazać sposób przechowywania sensytogramów kontrolnych? � � 
5) przeliczyć wyniki pomiarów i wypełnić zbiorczy arkusz kontrolny? � � 
6) nanieść dane na wykres kontroli stabilności obróbki? � � 
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4.6. Strukturometria fotograficzna 
 
4.6.1. Materiał nauczania  

 
Strukturometria  jest dziedziną sensytometrii zajmującą się strukturą obrazu 

fotograficznego. Dzieli się na granulometrię i rezolwometrię. 
 

Granulometria 
Zajmuje się ona liczbowym wyraŜaniem ziarnistości materiału oraz obrazu 

fotograficznego. Z ziarnistością w fotografii spotykamy się oglądając silnie powiększone 
obrazy. Mogą to być powiększenia na papierze albo przezrocza wyświetlone na ekranie. 
Ziarnistość ma swoje trzy aspekty. 

Ziarnistość strukturalna 
W tym aspekcie słowo ziarnistość oznacza nieciągłą strukturę światłoczułej warstwy 

fotograficznej. Substancja światłoczuła, jaką jest halogenek srebra, skupiona jest 
w kryształkach, zwanych ziarnami emulsji fotograficznej. Kryształki te mają zróŜnicowaną 
wielkość takŜe w tej samej emulsji. RóŜne emulsje, a więc róŜne materiały mogą róŜnić się 
przeciętną wielkością kryształków (drobno- i gruboziarniste) oraz rozrzutem ich wielkości 
(monodyspersyjne – o wszystkich kryształkach podobnej wielkości i polidyspersyjne – 
zawierające kryształki w szerokim zakresie wielkości). 

Wywołana warstwa fotograficzna ma teŜ swoją ziarnistość strukturalną. Dotyczy ona 
wielkości skupisk substancji budującej obraz: atomowego srebra albo barwnika. Ziarnistość 
strukturalna warstwy wywołanej zaleŜy od jej ziarnistości przed wywołaniem, ale takŜe 
od rodzaju wywoływacza i sposobu wywoływania. 

Ziarnistość materiałów, z których nie powiększa się obrazu, nie jest obiektem 
zainteresowania, bo nigdy nie jest dostrzegalna nieuzbrojonym okiem. 

Ziarnistość optyczna 
Oznacza niejednorodność gęstości optycznej obrazu fotograficznego w obszarze, którego 

naświetlenie było jednolite. Wynika ona z przypadkowego rozłoŜenia skupisk srebra lub 
barwnika na powierzchni materiału. Trzeba sobie zdawać sprawę, Ŝe nawet na największych 
powiększeniach uzyskiwanych metodą optyczną, nie widzimy pojedynczych ziaren 
srebrowych, ale ich zagęszczenia. 

Pomiar ziarnistości optycznej sprowadza się do określenia rozrzutu w pomiarach gęstości 
optycznej na bardzo małym polu. Przyrząd pomiarowy zwie się mikrodensytometrem. 
Standardowo pole pomiarowe ma średnicę 48 mikrometrów. Miarą ziarnistości optycznej jest 
pomnoŜona przez 1000 wartość odchylenia standardowego mierzonej wartości od wartości 
średniej, czyli zmierzonej zwykłym densytometrem na większym polu. Odchylenie 
standardowe jest często stosowaną w statystyce miarą zmienności. Matematycznie wygląda 
to tak: Od kaŜdego pomiaru odejmuje się wartość średnią i wynik podnosi do kwadratu. 
Z wszystkich tych kwadratów oblicza się średnią arytmetyczną przez dodanie ich i podzielenie 
przez ich ilość. Na koniec z wyniku oblicza się pierwiastek kwadratowy. Wartości w ten 
sposób wyznaczonej ziarnistości optycznej mają oznaczenie RMS. Jest to skrót 
od angielskich słów „root mean square”, znaczących „pierwiastek ze średniej kwadratowej”. 

Ziarnistość subiektywna 
Inaczej zwana wizualną. Dotyczy wraŜenia ziarnistości odbieranego przy oglądaniu 

gotowego powiększenia. Ma swoje źródło w ziarnistości materiału, z którego wykonuje się 
powiększenie, ale wpływa teŜ na nią układ optyczny zastosowany do powiększania oraz 
psychofizyczny mechanizm widzenia. Bezpośredni pomiar ziarnistości subiektywnej 
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z załoŜenia musi być wizualny czyli subiektywny. Opracowano w tym celu wiele przyrządów 
zwanych granulometrami. Stosowano w nich jedno z następujących rozwiązań: 
– porównywanie ziarnistości róŜnych powiększeń badanego materiału z ziarnistością 

wzorca o stałym powiększeniu, prowadzące do znalezienia powiększenia, przy którym 
ziarnistość wzorca i próbki są porównywalne; 

– określanie granicznego powiększenia, przy jakim pojawia się lub zanika wraŜenie 
ziarnistości; 

– określanie powiększenia, przy którym ziarnista struktura zaciera widoczność 
małokontrastowego desenia. 
śadna z tych metod nie została jednak przyjęta przez normy międzynarodowe. 
Firma Kodak wprowadziła Print Grain Index  (w skrócie PGI) jako miarę ziarnistości 

subiektywnej. Istota metody polega na znalezieniu sposobu obliczania wyniku, będącego 
reprezentacją ziarnistości subiektywnej, w oparciu o pomiar ziarnistości optycznej. Metoda 
była testowana na grupie obserwatorów, a po dopracowaniu procedury stała się metodą 
obiektywną, tzn. opartą wyłącznie o pomiar fizyczny – bez udziału obserwatora. 

Metoda uwzględnia zjawiska zachodzące przy kopiowaniu obrazu: powiększanie, wpływ 
układu optycznego, zamianę obrazu negatywowego na pozytywowy, wzrost kontrastu obrazu. 
Stworzono standardowy model procesu kopiowania. Do oceny ziarnistości przez testowych 
obserwatorów wykorzystano komputerowo wygenerowany wzorzec ziarnistości. 

Właściwości skali PGI: 
– Większa wartość PGI oznacza większą ziarnistość. 
– Przy róŜnicy 2 jednostek PGI 50% statystycznych obserwatorów dostrzega róŜnicę 

ziarnistości, przy róŜnicy 4 jednostek róŜnicę zauwaŜa ok. 90% obserwatorów. 
– Wartość 25 stanowi próg dostrzegania ziarnistości. JeŜeli obliczona wartość PGI jest 

mniejsza, nie podaje się jej, ale pisze się „mniej niŜ 25”. 
Podawane są 3 wartości PGI dla 3 wymiarów odbitki: 4”x 6”, 8”x 10” i 16”x 20”. 

Przyjęto zatem nie określoną krotność powiększenia, ale wymiary powiększonego obrazu. Dla 
negatywów małoobrazkowych są to powiększenia 4,4X , 8,8X i 17,8X ; dla filmów 
zwojowych typu 120 i 220 : 2,6X , 4,4X i 8,8X ; dla błon arkuszowych 4”x 5” : 1,2X , 2,1X 
i 4,2X . Zatem ziarnistość PGI zaleŜy od formatu negatywu – im mniejszy format tym wartość 
PGI większa.  

 
Rezolwometria 

Zajmuje się ona określaniem zdolności rozdzielczej materiału, czyli zdolności 
do rejestrowania drobnych szczegółów na obrazie. Badanie zdolności rozdzielczej sprowadza 
się do naświetlania na badanym materiale tzw. desenia wzorcowego. Typowy deseń zawiera 
wiele grup na przemian jasnych i ciemnych pasków o jednakowej szerokości. Dwa 
sąsiadujące paski – jasny i ciemny – są traktowane w obliczeniach jako jedna linia, albo mówi 
się o „parach linii ”. Kolejne grupy mają coraz mniejszą szerokość linii, a więc coraz więcej 
linii mieszczących się na 1 mm licząc w kierunku poprzecznym. Ilość linii na milimetr jest 
nazywana częstotliwością przestrzenną. Deseń fotografuje się w pomniejszeniu na badanym 
materiale. Przyrząd, który do tego słuŜy to rezolwometr. Skala odwzorowania musi być 
dokładnie znana, bo waŜne są wymiary obrazu desenia na badanym materiale. Obiektyw musi 
być bardzo dobrze skorygowany. Po wywołaniu próbki, czyli rezolwogramu, analizuje się 
ją pod mikroskopem. Przechodząc od małej do coraz większej częstotliwości przestrzennej 
obserwuje się stopniowe zmniejszanie kontrastu desenia, a granice linii rozmywają się. Jako 
zdolność rozdzielczą materiału przyjmuje się największą częstotliwość przestrzenną linii, 
które jeszcze moŜna rozróŜnić i policzyć. 
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Często dla materiału podaje się dwie wartości zdolności rozdzielczej – przy małym 
i duŜym kontraście desenia. 

 

 
 

Rys. 25. Przykład desenia do pomiaru zdolności rozdzielczej [5, wkładka–fot.6 ] 
 
Rozszerzeniem badania zdolności rozdzielczej jest badanie Funkcji przenoszenia 

modulacji (MTF – Modulation Transfer Function) . Wykorzystuje się wówczas deseń 
o sinusoidalnym rozkładzie jasności i zmiennej częstotliwości przestrzennej, a wynikiem 
badania nie jest jedna wartość tylko wykres przedstawiający zmiany kontrastu ze zmianą 
częstotliwości przestrzennej.  

Rys. 26 ukazuje powiększony fragment desenia sinusoidalnego w zakresie od 2 do 200 
par linii na mm. W górnej części kontrast jest stały. Dolna część przedstawia efekt uzyskany 
na materiale odwracalnym Provia 100F. Widać stopniowy spadek kontrastu przy wzroście 
częstotliwości przestrzennej. 

 

 
 

Rys.26. Sinusoidalny deseń wzorcowy i jego odwzorowanie na materiale fotograficznym [10] 
 

Przy badaniu MTF przez kontrast rozumie się stosunek róŜnicy do sumy największej 
i najmniejszej luminancji w danej strefie desenia. Wartość MTF jest stosunkiem tak 
rozumianego kontrastu na obrazie fotograficznym desenia przy danej częstotliwości 
przestrzennej do kontrastu obrazu desenia przy skrajnie małej częstotliwości przestrzennej. 
Zatem z definicji wykres zaczyna się od wartości 1 (albo 100%) i w miarę wzrostu 
częstotliwości przestrzennej stopniowo opada aŜ do zera. Na rys. 26. wyszczególniono dwie 
wartości MTF: 50% przy 42 mm-1 i 10% przy 126 mm-1. Przenoszenie modulacji nie dotyczy 
wyłącznie materiału światłoczułego, ale całego układu z obiektywem odwzorowującym deseń, 
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który to obiektyw powinien być wysokiej jakości. Na materiałach światłoczułych obserwuje 
się zjawisko wzrostu MTF ponad wartość 1 w pewnym przejściowym zakresie częstotliwości 
przestrzennych. Jest to związane z efektami brzegowymi w czasie wywoływania obrazu. 
Widać to na rys. 27: 

 

 
 

Rys.27. Funkcja przenoszenia modulacji materiału Fujichrome 64T TYPE II Professional [11, s. 51] 
 

4.6.2. Pytania sprawdzające  
  
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie aspekty ma pojęcie ziarnistości? 
2. Jak mierzy się ziarnistość optyczną? 
3. Co to jest ziarnistość subiektywna? 
4. Dlaczego ten sam materiał negatywowy w róŜnych formatach ma róŜne wartości PGI? 
5. Co nazywamy zdolnością rozdzielczą materiału fotograficznego? 
6. W jakich jednostkach wyraŜa się zdolność rozdzielczą? 
7. Jak nazywa się przyrząd do badania zdolności rozdzielczej? 
8. Co oznacza skrót MTF? 
9. W jakiej formie przedstawia się wynik badania Funkcji Przenoszenia Modulacji? 
 
4.6.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1  

Zrób zestawienie wartości ziarnistości optycznej RMS róŜnych materiałów na podstawie 
danych fabrycznych.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zebrać informacje o ziarnistości RMS róŜnych materiałów zdjęciowych, 
2) pogrupować te informacje według rodzajów materiałów zdjęciowych,  
3) odpowiedzieć na pytanie: „Jak ziarnistość zaleŜy od światłoczułości materiału?”,  
4) odpowiedzieć na pytanie: „Jak ziarnistość zaleŜy od rodzaju materiału?”, 
5) spróbować wyjaśnić przyczyny znalezionych tendencji, 
6) opracować wnioski. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− komputer z dostępem do Internetu, 
− broszury z informacjami technicznymi o materiałach zdjęciowych, 
− materiały piśmienne. 

 
Ćwiczenie 2  

Zrób zestawienie wartości zdolności rozdzielczej róŜnych materiałów na podstawie 
danych fabrycznych.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zebrać informacje o zdolności rozdzielczej róŜnych materiałów zdjęciowych, 
2) pogrupować te informacje według rodzajów materiałów zdjęciowych,  
3) odpowiedzieć na pytanie: „Jak zdolność rozdzielcza zaleŜy od światłoczułości 

materiału?”,  
4) odpowiedzieć na pytanie: „Jak zdolność rozdzielcza zaleŜy od rodzaju materiału?”, 
5) spróbować wyjaśnić przyczyny znalezionych tendencji, 
6) opracować wnioski. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− komputer z dostępem do Internetu, 
− broszury z informacjami technicznymi o materiałach zdjęciowych, 
− materiały piśmienne. 

 
4.6.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wyjaśnić pojęcie ziarnistości strukturalnej? � � 
2) wyjaśnić pojęcie ziarnistości optycznej? � � 
3) wyjaśnić metodę pomiaru ziarnistości optycznej? � � 
4) wyjaśnić pojęcie ziarnistości subiektywnej? � � 
5) wyjaśnić co to jest PGI? � � 
6) wyjaśnić sposób pomiaru zdolności rozdzielczej? � � 
7) wyjaśnić metodę badania Funkcji Przenoszenia Modulacji � � 
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5. SPRAWDZIAN WIADOMO ŚCI 
 

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 „Wykonywanie prac związanych z cyfrową obróbką 

obrazu”. 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. Podstawowa zasada sensytometrii nakazuje badać materiały fotograficzne w warunkach 

a) ciemniowych. 
b) powtarzalnych. 
c) odpowiadających warunkom praktycznego wykorzystania. 
d) fizycznych. 
 

2. Sensytometr słuŜy do  
a) pomiaru światłoczułości materiału. 
b) naświetlania próbek sensytometrycznych. 
c) wywoływania sensytogramów. 
d) mierzenia gęstości optycznej. 
 

3. Zdolność rozdzielcza oznacza  
a) zdolność do reprodukowania drobnych szczegółów na obrazie. 
b) zdolność do rozdzielania barw widmowych. 
c) widoczność struktury ziarnistej obrazu. 
d) rozdzielanie centrów obrazu utajonego. 
 

4. Informacji o poziomie zadymienia dostarcza 
a) Dmax. 
b) HD-LD. 
c) LD-Dmin. 
d) Dmin. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 47 

5. Nadmierny wzrost wartości pH wywoływacza moŜe doprowadzić do 
a) przerwania wywoływania. 
b) przewołania materiału. 
c) niedowołania materiału. 
d) niedokładnego utrwalenia materiału. 
 

6. Wartość HD-LD w kontroli procesu negatywowego informuje o  
a) światłoczułości. 
b) kontrastowości. 
c) srebrze resztkowym. 
d) stopniu utrwalenia. 
 

7. Ustawienie za małej dawki regeneratora wywoływacza w procesorze do negatywów 
spowoduje 
a) skokowy wzrost stopnia wywołania. 
b) gwałtowny spadek stopnia wywołania. 
c) systematycznie postępujący spadek stopnia wywołania. 
d) zanieczyszczenie wybielacza. 
 

8. Krzywa charakterystyczna materiału napromienianego bezpośrednio promieniami 
Roentgena jest rysowana w układzie współrzędnych, na którego poziomej osi odkładane są 
a) logarytmy naświetleń wyraŜonych w luksosekundach. 
b) logarytmy ekspozycji wyraŜonych w ergach/cm2. 
c) logarytmy ekspozycji wyraŜonych w rentgenach. 
d) gęstości optyczne. 
 

9. Papier fotograficzny o małej uŜytecznej skali naświetleń to inaczej papier 
a) bromowy. 
b) miękki. 
c) twardy. 
d) wielogradacyjny. 
 

10. Z dwóch materiałów światłoczułych ten, który wymaga większych naświetleń ma 
a) większą ziarnistość. 
b) mniejszą kontrastowość. 
c) mniejszą światłoczułość. 
d) gorsze zrównowaŜenie. 
 

11. DuŜe nachylenie odcinka prostoliniowego krzywej charakterystycznej świadczy o 
a) duŜej kontrastowości. 
b) wysokiej światłoczułości. 
c) duŜej uŜytecznej skali naświetleń. 
d) duŜej ziarnistości. 
 

12. Do wykonania duŜego powiększenia wybierzesz materiał negatywowy  
a) o duŜej wartości RMS. 
b) o małej wartości RMS. 
c) wysokokontrastowy. 
d) o duŜej światłoczułości. 
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13. DuŜa ziarnistość jest cechą materiałów 
a) małokontrastowych. 
b) wysokokontrastowych. 
c) niskoczułych. 
d) wysokoczułych. 
 

14. Klin optyczny w sensytometrze pełni rolę 
a) modulatora oświetlenia. 
b) modulatora czasu naświetlania. 
c) filtru. 
d) źródła światła. 
 

15. Pomiar densytometrem bez próbki powinien wskazywać 
a) 1. 
b) nieskończoność. 
c) 0. 
d) 10. 

 
16. Obraz desenia wzorcowego w rezolwometrze jest odwzorowywany na badanym materiale 

a) w ściśle określonym powiększeniu. 
b) w ściśle określonym pomniejszeniu. 
c) w skali 1:1. 
d) w dowolnej skali, bo to nie ma znaczenia. 
 

17. Wskaźnikiem kontrastowości jest 
a) światłoczułość. 
b) gęstość maksymalna. 
c) gęstość minimalna. 
d) gradient średni. 
 

18. Granulometr słuŜy do badania 
a) ziarnistości. 
b) światłoczułości. 
c) zdolności rozdzielczej. 
d) funkcji przenoszenie modulacji. 
 

19. PrzedłuŜenie normalnego czasu wywoływania materiału fotograficznego spowoduje 
a) wzrost kontrastowości. 
b) zmniejszenie zadymienia. 
c) spadek kontrastowości. 
d) zmniejszenie ziarnistości. 
 

20. Solaryzacja jest to 
a) zaświetlenie w czasie wywoływania. 
b) odwrócenie tonów w silnie naświetlonych partiach obrazu. 
c) izohelia. 
d) grafizacja. 
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KARTA ODPOWIEDZI  
 
Imię i nazwisko ....................................................................................................................... 
 
Wykonywanie kontroli sensytometrycznej materiałów i procesów obróbki 
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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