
Aparatul fotografic

Aparatul fortografic este dispozitivul cu care se poate înregistra o imagine statică din mediul
înconjurator, imaginea obținută numindu-se fotografie.
Principiul de funcționare
Principiul de functionare al aparatului fotografic a fost descoperit de pe vremea lui Leonardo da
Vinci care descoperă și definește faptul că formarea imaginii într-o cameră obscură se datorează
în primul rând proprietății razelor de lumină de a se propaga în linie dreaptă și tocmai acestui
fapt, imaginea este răsturnată.
Constructia aparatului fotografic

Un aparat fotografic este format din următoarele elemente:
A. obiectivul;
B. camera obscura (camera filmului);
C. sistemul de vizare;
D. filmul fotografic

A. Obiectivul
- este un sistem optic format din mai multe lentile cu ajutorul cărora se obține o imagine
reală.
- este caracterizat de 2 parametri importanți:

1. distanța focală -32mm sau 70-300mm
2. deschiderea maximă- poate fi reglată cu ajutorul unui dispozitiv numit

diafragma. Aceasta este formata din mai multe lamele care pot acoperi o zona mai mică
sau mai mare din lentile.
B. Camera obscura
- este formată din 3 componente:

- magazia pentru filmul neexpus (se introduce filmul)
- magazia pentru filmul expus
- zona de expunere

Camera filmului mai cuprinde si un sistem de tractiune. In zona de expunere se afla
obturatorul care are rolul de a lasa sa treaca lumina spre film doar in intervale de timp.
C. Sistemul de vizare
- exista de doua tipuri:

- sistemul de vizare separata-un aparat are doua obiective : prin unul trece
lumina la film, iar prin celalalt trece lumina la ochiul utilizatorului.

- sistemul de vizare prin obiectiv- astfel de sisteme sunt mai precise in
delimitarea zonei care se fotografiaza, deoarece este folosit acelasi obiectiv si
pentru observare si pentru fotografiere.



D. Filmul fotografic
Acesta este alcatuit din:

1. un suport transparent
2. un strat fotosensibil
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Stratul fotosensibil este format din microcristale sensibile la lumina, prinse intr-un liant
flexibil.
Suportul transparent este prevazut cu perforatii laterale care permit deplasarea sa de catre
sistemul de tractiune.
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