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1. Cel ćwiczenia

1) Zbadanie jakości obiektywów fotograficznych przy użyciu tablicy testowej ISO 12233

2. Zagadnienia

1) budowa aparatu fotograficznego - główne elementy (w tym lustrzanki jednoobiektywowej)
2) matryca światłoczuła rodzaje, matryca CCD, CMOS,
3) palety barw RGB, CMYK, 
4) rodzaje testów aparatów fotograficznych oraz obiektywów,
5) aberracje optyczne

3. Przebieg i analiza pomiarów

Zdjęcia wykonujemy ze statywu z wykorzystaniem wyzwalacza, zasłaniając zaślepką wizjer.

1) Pomiar trybu zdjęć seryjnych

(a) wykonać pomiar ilości wykonanych zdjęć w ciągu 1 sekundy, wyczyścić kartę pamięci, 
ustawić maksymalną rozdzielczość, sprawdzić stan akumulatora w razie potrzeby 
naładować,

(b) skierować obiektyw na ekran monitora ze stoperem,
(c) wykonać pomiar dla formatu JPEG w dwóch wybranych jakościach zapisu (skrajnych) 

dla 30 ujęć,
(d) obliczyć prędkość wykonywanych zdjęć dla pierwszych 15 zdjęć i następnych, porównać 

wyniki z danymi aparatu,

2) Pomiar rozdzielczości obiektywu

(a) wykonać pomiar tablicy ISO 12233 stosując format zapisu bezstratnego RAW,
(b) wykonać zdjęcia dla 3 różnych ustawień wartości przysłony w trybie Av (najlepiej 

wartości skrajne),
(c) wykonać pomiar dla dwóch różnych ustawień ogniskowej obiektywu (zmieniając 

odległość aparatu od tablicy tak aby zajmowała ona cały kadr),
(d) pomiar powtórzyć dla obu dostępnych obiektywów,
(e) jakościowo przeanalizować zdjęcia zapisane w formacie bezstratnym w dużym 

powiększeniu, analizować centrum i skraj kadru,

3) Pomiar głębi ostrości obiektywu

(a) ustawić aparat, w miarę możliwości, na takim samym poziomie jak linijka,
(b) wykonać zdjęcia punktu na linijce w zależności od wszystkich możliwych ustawień 

wartości przysłony, w trybie Av,
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(c) pomiar powtórzyć dla obu dostępnych obiektywów,
(d) przeanalizować zrobione zdjęcia i oszacować głębie ostrości przed i za miejscem 

ustawiania ostrości przez automatykę, ostrość może być ustawiana ręcznie lub 
automatycznie (decyduje eksperymentator, zamieścić odpowiednią informację w 
sprawozdaniu).
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