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GŁĘBIA OSTROŚCI



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA GŁĘBIĘ OSTROŚCI (POLA) 
wartość przysłony 

odległość do fotografowanego obiektu 
ogniskowa obiektywu
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większa ilość dostępnych, identycznych EV 
= 

większe możliwości kreatywnej fotografii
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http://camerasim.com/apps/camera-simulator/

http://camerasim.com/apps/camera-simulator/


TYSIĄC PYTAŃ ZANIM POWSTANIE 
  

JEDNA FOTOGRAFIA… 

JAK SOBIE Z TYM PORADZIĆ?



CO TO JEST I JAK PORADZIĆ SOBIE 
Z GŁĘBIĄ OSTROŚCI



GŁĘBIA OSTROŚCI

1. Głębia ostrości vs anglojęzyczne : „DEPTH OF FIELD” 

a) gdzie jest ostrość?     

b) co widzimy „ostro” czyli „akceptowalna nieostrość”     

c) jak się rozkłada „akceptowalna nieostrość” (proporcja 1/3 do 2/3 czy inaczej ???)     

d) od czego zależy głębia ostrości?:     

- odległość od obiektu                 

- ogniskowa obiektywu                

- zastosowana przysłona (2 stopnie przysłony to 2 razy więcej głębi ostrości)               



- zastosowana przysłona (2 stopnie przysłony to „około 2” razy więcej głębi ostrości)            

1,4	 	 2	 	 2,8	 	 4	 	 5,6	 	 8	 	 11		 16		 22		 32

2 x większa (mniejsza) 
głębia ostrości

2 x większa (mniejsza) 
głębia ostrości

2 x większa (mniejsza) 
głębia ostrości

4 x większa (mniejsza) 
głębia ostrości





GŁĘBIA OSTROŚCI

Przykładowe kalkulatory głębi ostrości: 

http://taat.pl/narzedzia/foto/kgo/ 

http://www.dofmaster.com/dofjs.html 

Aplikacje w Appstore i Android Market 

http://taat.pl/narzedzia/foto/kgo/
http://www.dofmaster.com/dofjs.html


GŁĘBIA OSTROŚCI

Jak to działa w praktyce? 

www.lytro.com 

http://www.lytro.com


MIT FOTOGRAFICZNY 

 - PERSPEKTYWA ZALEŻY OD ZASTOSOWANEJ OGNISKOWEJ



PERSPEKTYWA

1. Obiektyw 200 mm (duża odl. od przedmiotu)



PERSPEKTYWA

2. Obiektyw 75 mm (mała odl. od przedmiotu, aby zachować tę samą wielkość „pierwszej kawy” na 
klatce co przy 200 mm)



PERSPEKTYWA

3. Obiektyw 75 mm (ta sama odległość od przedmiotu co przy 200 mm)

Pole widzenia obiektywu 200 mm



4. Obiektyw 75 mm (ta sama odległość od przedmiotu co przy 200 mm – powiększony wycinek klatki)

PERSPEKTYWA



1. Obiektyw 200 mm 2. Obiektyw 75 mm (zmiana odl., aby zachowć wys. przedmiotu)

3. Obiektyw 75 mm (ta sama odległość jak przy 200 mm)4. Obiektyw 75 mm (ta sama odległość + wycinek klatki)

zmiana odległości

zmiana tylko ogniskowej

zmiana tylko ogniskowej i wycinek kadru



PERSPEKTYWA

5.efekt: 

 PERSPEKTYWA ZALEŻY OD ODLEGŁOŚCI OD FOTOGRAFOWANEGO PRZEDMIOTU, A NIE 
OD OGNISKOWEJ OBIEKTYWU !!!

4. Obiektyw 75 mm (ta sama odległość od przedmiotu co przy 200 mm  

– powiększony wycinek klatki)

1. Obiektyw 200 mm (duża odl. od przedmiotu)



PERSPEKTYWA

„Szeroki kąt” „Teleobiektyw”




