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W ostatnich latach obserwujemy ciągły wzrost udziału nowoczesnych technologii w protokole postępowania stomatologicznego.  
Podążając za rozwijającymi się technologiami skanowania twarzy i uzębienia pacjenta, cyfrowej tomografii komputerowej oraz rozwoju 

oprogramowania, pragniemy zaoferować naszą wiedzę i doświadczenie, pozwalające na zrozumienie i praktyczne wykorzystanie  
nowych cyfrowych narzędzi w procesie leczenia pacjenta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku stomatologicznego oferujemy 
szkolenia z zakresu cyfrowej stomatologii. Szkolenia obejmują tematykę poprawnego wykonywania fotografii na potrzeby cyfrowego 

protokołu postępowania oraz wykorzystanie współpracy najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku w tym: oprogramowania  
CAD – exocad z najnowszym modułem Smile Creator, skanera wewnątrzustnego oraz skanera twarzy.
Oddajemy w Państwa ręce krótki przewodnik, który pozwoli lepiej zorientować się w zagadnieniach poruszanych w trakcie szkoleń  
prowadzonych przez naszych specjalistów. Mamy nadzieję, że wprowadzi ona Państwa w podstawy nowoczesnych metod pracy na linii 
lekarz stomatolog–technik dentystyczny oraz zachęci do wzięcia udziału w oferowanym przez nas szkoleniu.
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Komputerowy proces projektowania i sy-

mulowania uśmiechu rozpoczyna się od 
pozyskania cyfrowego modelu uzębienia 
pacjenta. W tym celu można zastosować 
tradycyjne skanowanie wycisku pobrane-

go w gabinecie lub zastosować skaner we-

wnątrzustny. Technologia skanowania we-

wątrzustnego pozwala niemal natychmiast 
wygenerować cyfrowy model uzębienia, 
który można wykorzystać bezpośrednio  
w gabinecie do stworzenia nowej  koncep-

cji uśmiechu pacjenta w specjalistycznym 
oprogramowaniu (np. exocad Smile Cre-

ator). W ciągu jednej wizyty w gabinecie, 
pacjent wraz z lekarzem mogą podjąć de-

cyzję co do proponowanej metody lecze-

nia oraz koncepcji projektu nowego uśmie-

chu. Podjęta decyzja stanowi wstęp do 
wykonania właściwej pracy protetycznej. 

Fot. 1. Skanowanie uzębienia pacjenta  
z użyciem skanera Medit i500

SKANOWANIE SKANEREM

WEWNĄTRZUSTNYM
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Uzupełnieniem modelu uzębienia są cyfro-

we obrazy twarzoczaszki pochodzące z to-

mografu komputerowego zapisane w for-
macie plików DICOM. Cyfrowa tomografia 
ma szczególne zastosowanie w przypadku 
prac implantoprotetycznych, skompliko-

wanych odbudów protetycznych wyma-

gających kontroli stanu kostnego lub prac 
ortodontycznych.

Fot. 2. Wizualizacja przestrzenna 
tomogramu w obszarze szczęki 
i żuchwy z nałożonym  
zdjęciem pacjenta 

Fot. 3. Wizualizacja 
przestrzenna  
tomogramu w obszarze
 szczęki i żuchwy

TOMOGRAFIA

KOMPUTEROWA
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Osprzęt fotograficzny

Optymalnym aparatem do zastosowania 
w portretowej fotografii stomatologicznej, 
jest aparat z pełnowymiarową matrycą  
o formacie pełnej klatki (36 x 24 mm). Na ryn-

ku fotograficznym dostępne są najczęściej 
aparaty nazywane lustrzankami lub apara-

tami bezlusterkowymi, które wyposażone są 
w wizjer elektroniczny ( Fot. 9.). Aparat po-

winien zostać uzupełniony o dobrej jakości 
obiektyw portretowy lub makrofotograficzny 
o ogniskowej co najmniej 70 mm lub więcej 
definiowanych dla formatu pełnej klatki. Apa-

rat powinien posiadać możliwość kalibracji 
balansu bieli, czyli temperatury barwowej 
światła (wyrażanej w kelwinach) w oparciu  
o wzorzec bieli. 

W realizacji portretowej sesji zdjęciowej na 
potrzeby cyfrowego projektowania uśmiechu 
można używać lamp przenośnych montowa-

nych bezpośrednio do korpusu aparatu fo-

tograficznego lub oświetlenia studyjnego na 
które składają się lampy wraz z tzw. modyfika-

torami światła pozwalające uzyskać jego od-

powiednie rozproszenie oraz ukierunkowanie. 
W obydwu przypadkach oświetlenie może 
mieć charakter światła stałego (żarówka, 

LED) lub błyskowego. Najczęściej używane jest 
oświetlenie przenośne błyskowe w formie lamp 
błyskowych, tzw. Macro Ring lub Macro Twin. 
Lampa typu Ring składa się z dwóch lamp bły-

skowych zamkniętych w jednym pierścieniu, 
dzięki czemu zapewnia równomierne oświe-

tlenie fotografowanego obiektu. Lampa typu 
Twin posiada dwie boczne lampy, które moż-

na orientować pod dowolnym kątem w płasz-

czyźnie poziomej względem twarzy pacjenta,  
w celu lepszego doświetlenia końców łuków 
zębowych. W zakresie światła stałego, naj-
lepsze efekty pozwalają osiągnąć lampy LED, 
montowane wewnątrz tzw. softboxów, których 
zadaniem jest odpowiednie ukierunkowanie. 
Lampy LED umożliwiają ponadto utrzymanie 
stałej temperatury barwowej w czasie, w po-

równaniu z tradycyjnymi żarówkami fotogra-

ficznymi lub żarówkami lamp błyskowych.

Zasadniczym elementem procesu projekto-

wania i symulowania uśmiechu są zdjęcia 
portretowe pacjenta. Zdjęcia są podsta-

wowym nośnikiem informacji dla oprogra-

mowania exocad Smile Creator stanowią 
zarazem cześć kompleksowej dokumen-

tacji pacjenta, do której należą również 
fotografie kliniczne, czyli zdjęcia przed i po 
zabiegu oraz zdjęcia uzębienia pacjenta  
w zbliżeniu (makrofotografia).

SESJA ZDJĘCIOWA
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SESJA ZDJĘCIOWA

Fot. 4. Przykładowe typy lamp błyskowych,  
tzw. Ring Flash (górne zdjęcie) oraz Twin 
Flash (dolne zdjęcie) stosowane w fotografii 
klinicznej oraz portretowej

Fot. 5. Przykład uniwersalnego rozwiązania 
oświetlenia typu „Twin Flash”

Fot. 7. Przykład rozwiązań modyfikatorów 

światła do lamp przenośnychFot. 6. Przykład rozwiązań modyfikatora  
światła nazywanego „softbox”
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Fot. 8. Zdjęcie z obiektywu 35 mm Fot. 9. Zdjęcie z obiektywu 70 mm

Fot. 10. Zdjęcie z obiektywu 115 mm

SESJA ZDJĘCIOWA

Wpływ ogniskowej 
obiektywu

Fot. 8-10 pokazuje wpływ ogniskowej obiek-

tywu na odwzorowanie twarzy pacjenta 
na zdjęciu w trakcie sesji fotograficznej. 
W przypadku użycia obiektywu, o krótkich 
ogniskowych rzędu 22–50 mm, obraz twa-

rzy pacjenta podlega na deformacji geo-

metrycznej, uwydatnia się nos, oczy i usta,  
a obrys twarzy staje się pociągły. Chcąc 
uniknąć deformacji geometrycznych na-

leży użyć obiektywu o ogniskowych więk-

szych lub równych 70 mm (Fot. 10).
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Osprzęt fotograficzny 

Porównanie wielkości 
sensorów

Modyfikatory światła:
• Softbox.
• Goła lampa.
• Standardowa czasza.
• Wrota: 
 a) otwarte,
 b) przymknięte, 
 c) wrota + grid.
• Strumiennica.
• Beauty dish.
• Okta.
• Stripbox.
• Parasolka:
 a) parasolka softbox,
 b) parasolka srebrna,
 c) parasolka biała,
 d) parasolka dyfuzyjna.

Źródło

stałe

żarówka LED

błyskowe

1/1.7” (iPhone)
7.60 x 5.70 mm

APS-C

22.30 x 14.90 mm

35 mm Pełna Klatka
35.80 x 23.90 mm

36 x 23.9 mm

8.6 cm2

x 1.0

APS-C

23.6 x 15.8 mm

3.37 cm2

x 1.5

1/1.7”

7.6 x 5.7 mm

0.43 cm2

x 4.55

Typ

Powierzchnia sensora

SESJA ZDJĘCIOWA
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Pacjent oraz osoba fotografująca powinny 
siedzieć naprzeciw siebie w taki sposób, aby 
oś obiektywu była skierowana prostopadle 
do płaszczyzny czołowej twarzy pacjenta,  
a nos pacjenta znajdował się na wysokości osi 
obiektywu. 
Zalecane jest użycie fotela / foteli o regulowa-

nej wysokości w celu dostosowania wysokości 
siedziska pacjenta do wysokości siedziska oso-

by fotografującej. 
Głowa pacjenta musi pozostać w stałej 
pozycji w trakcie całej sesji fotograficznej. 
Stałą pozycję położenia głowy pacjen-

ta pozwala zapewnić podkładka, którą  
w warunkach prowizorycznych można za-

stąpić na przykład kartonowym pudełkiem 
o niewielkich wymiarach, na którym pacjent 
opiera głowę. Podkładka stabilizuje położenie 
głowy, umożliwiając wykonanie dwóch zgod-

nych co do położenia źrenic zdjęć, w wersji  
z retraktorem oraz bez retraktora. Zgodne po-

łożenie źrenic, umożliwia późniejsze poprawne  
złożenie zdjęć w projekcie cyfrowego 
uśmiechu w oprogramowaniu exocad  
Smile Creator.
W trakcie wykonywania zdjęć pacjent powi-

nien mieć wzrok skierowany w obiektyw. 
Osoba fotografująca musi zachować stałą 
pozycję aparatu względem twarzy pacjen-

ta – nie należy wykonywać ruchów głową  
i odrywać wzroku od wizjera aparatu. Przed 
przystąpieniem do sesji fotograficznej, pa-

cjent powinien trzymać w ręku retraktory, 
w celu ich szybkiego założenia bez niepożą-

danych dodatkowych ruchów głową.

Fot. 11. Ustawienie położenia 
głowy pacjenta

Zasady postępowania  
w trakcie sesji zdjęciowej

SESJA ZDJĘCIOWA

Droga światła w lustrzance

Droga światła w aparacie bezlusterkowym

1. Obiektyw
2. Ruchome lustro
3. Matówka
4. Pryzmat pentagonalny
5. Wizjer
6. Kurtyna migawki
7. Matryca
 Światło
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Fot. 12. Wzajemna pozycja pacjenta 
oraz osoby fotografującej

podpora głowy oś obiektywu fotel  
o regulowanej 
wysokości

SESJA ZDJĘCIOWA
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Fot. 13. Zrzut ekranu z programu exocad

SESJA ZDJĘCIOWA

Ujęcia twarzy pacjenta  
niezbędne w procesie  
cyfrowego projektowania

Oprogramowanie Smile Creator, jak wspo-

mniano na kolejnych stronach dotyczą-

cych zasad prowadzenia sesji zdjęciowej, 
wymaga dwóch podstawowych ujęć twa-

rzy pacjenta w wersji bez i z retraktorami, 
które następnie są na siebie nakładane 
graficznie, z użyciem warstw o regulowanej 
przeźroczystości oraz punktów charaktery-

stycznych (lewy i prawy kieł) (Fot. 13).

Zeskanuj mnie i zobacz bezpłatną
instruktażową wideo-sesję
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Fot. 14. Fotografia twarzy pacjenta  
z uśmiechem

SESJA ZDJĘCIOWA

Program exocad Smile Creator wyma-

ga dwóch podstawowych ujęcie twarzy 
pacjenta. Pierwszym z nich jest pacjent 
spoglądający na wprost w obiektyw, sy-

mulujący naturalny uśmiech odsłaniający 
maksymalną powierzchnię zębów (Fot. 14).

Fot. 15. Fotografowanie twarzy pacjenta –  
sytuacja poglądowa w trakcie sesji
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Fot. 18. Fotografia twarzy 
pacjenta z założonymi retraktorami

SESJA ZDJĘCIOWA

Fot. 17. Fotografowanie twarzy pacjenta  
z założonymi retraktorami – sytuacja  
poglądowa w trakcie sesji zdjęciowej

Drugim jest ujęcie pacjenta z założony-

mi retraktorami spoglądającego wprost  
w obiektyw (Fot. 18).

Fot. 16. Fotografowanie twarzy pacjenta  
z założonymi retraktorami – sytuacja 
poglądowa w trakcie sesji zdjęciowej
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Fot. 19. Fotografia twarzy pacjenta - ujęcie z góry

SESJA ZDJĘCIOWA

Ujęcia pomocnicze twarzy 
pacjenta przydatne 
w procesie cyfrowego 
projektowania

Ujęcia pomocnicze twarzy pacjenta przy-

datne w procesie cyfrowego projektowa-

nia. Ujęcia pomocnicze pozwalają techni-
kowi dentystycznemu uzyskać dodatkowe 
informacje o wzajemnym położeniu zębów 
oraz o wadach ich ułożenia. Stosowane są 
ujęcia z góry (Fot. 17), z lewego oraz prawe-

go profilu (Fot. 15) pacjenta.
W celu wykonania ujęcia twarzy pacjenta  
z góry, osoba fotografująca musi się znajdo-

wać powyżej pacjenta. Osoba fotografują-

ca musi przemieszczać aparat względem 
twarzy pacjenta do momentu, w którym 
czubek nosa pokryje się z linią górnej wargi 
(Fot. 19).
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SESJA ZDJĘCIOWA

Kąt nosowo-wargowy jest to parametr  
ortodontyczny, który określa stosunek wargi 
górnej do nosa. Kiedy kąt nosowo-wargo-

wy jest mniejszy niż 90° odbudowy zębów 
przednich powinny być mniejsze.
Natomiast, kiedy kąt nosowo wargowy jest 
większy niż 90°, należy przemyśleć bardziej 
dominujące odbudowy zębów przednich.

Fot. 20. Kąt nosowo-wargowy określa stosunek 
wargi górnej do nosa. Zawiera się między linią 
subnasale-labrale superius, a styczną do pod- 
stawy nosa subnasale-columella

Kąt nosowo-

-wargowy

Płaszczyzna
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Fot. 21. Zdjęcie ukazujące technikę sprawdza-

nia położenia zębów względem warg i twarzy, 
tzw. “Emma”

SESJA ZDJĘCIOWA

„Emma”

W celu sprawdzenia stopnia odsłaniania 
zębów w stanie spoczynku, należy popro-

sić pacjenta o powolne obracanie głową 
w obie strony oraz wypowiadanie słowa 
„Emma” przy rozluźnionych wargach. Jest 
to sposób na określenie aktualnego poło-

żenia zębów względem warg i twarzy.

Zeskanuj mnie i zobacz bezpłatną
instruktażową wideo-sesję
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SESJA ZDJĘCIOWA

Dobór koloru

W celu ustalenia informacji o kolorze zę-

bów, należy wykonać zdjęcie zbliżając 
wzornik do zębów pacjenta pamiętając  
o kalibracji balansu bieli (temperatury bar-
wowej) w aparacie fotograficznym z wyko-

rzystaniem wzorca bieli. Kalibracja pozwa-

la na dokładne odwzorowanie barw bez 
względu na barwę oświetlenia zastanego.
W celu uzyskania przestrzennego wyglądu 
zębów należy użyć lampy typu Twin Flash 
lub lampy pierścieniowej wraz ze światłem 
zastanym.

Fot. 22. Dobór  koloru
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Fot. 23. Skanowanie twarzy

Zaawansowane funkcjonalności oprogra-

mowania exocad, takie jak pozycjonowanie 
skanu uzębienia do skanu twarzy czy łączenia 
danych z tomografii komputerowej ze skanem 
twarzy, pozwalają wykorzystać oprogramo-

wanie do skanowania twarzy w zaawansowa-

nych przypadkach protetycznych oraz orto-

dontycznych.

SKANOWANIE

TWARZY

Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu do 
skanowaniu twarzy, lekarz może przenieść 
trójwymiarowy obraz twarzy pacjenta do 
oprogramowania CAD. Uzyskanie reali-
stycznego skanu twarzy, trwa zaledwie kil-
ka sekund i może być wykonane z użyciem 
standardowego urządzenia mobilnego wy-

posażonego w skaner (np. telefonu iPhone 
X, iPad Pro) oraz aplikacji Bellus3D Dental 
Pro.
Trójwymiarowy obraz twarzy pacjenta 
umożliwia projektowanie naturalnego uzę-

bienia bez konieczności kontaktowania się 
z pacjentem. Dzięki funkcji łączenia ska-

nu twarzy z projektem nowego uzębienia, 
oprogramowanie może być wykorzystane 
podczas konsultacji z pacjentem, jeszcze 
przed rozpoczęciem leczenia.
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Fot. 24. Projekt cyfrowego uśmiechu

PROJEKT W OPROGRAMOWANIU 
EXOCAD - SMILE CREATOR

Cyfrowy projekt uśmiechu dzięki wykorzy-

staniu danych pochodzących z wielu źró-

deł jest czymś więcej niż wizualizacją przy-

szłego wizerunku pacjenta. Zastosowanie 
zdjęć pacjenta wraz ze skanem uzębienia, 
skanem twarzy, obrazów z tomografu oraz 
danych artykulacyjnych pozwala już na 
etapie projektowania uśmiechu rozpocząć 
procedurę leczenia. Przygotowanie właści-
wych danych wyjściowych, w szczególno-

ści zdjęć oddających rzeczywistą perspek-

tywę, umożliwia poprawne dopasowanie 
skanu uzębienia do zdjęcia, co stanowi 
podstawę projektowania nowego uśmie-

chu na istniejących zębach pacjenta.

Należy pamiętać, że Cyfrowe Projektowanie 
Uśmiechu stanowi tylko uzupełnienie tradycyj-
nego postępowania diagnostycznego. Projekt 
cyfrowy musi zostać zamieniony na rzeczywi-
ste działania stomatologiczne z poszanowa-

niem biologicznych i czynnościowych uwarun-

kowań narządu żucia.

Zaprojektowany cyfrowy wax-up odwzoro-

wuje rzeczywistą sytuację uzębienia okluzji  
i artykulacji. Może zostać wykorzystany przez 
lekarza do wykonania mock-upu i do zaplano-

wania ostatecznej pracy. 
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Fot. 25. Projekt cyfrowego uśmiechu
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Prawidłowo zaprojektowany uśmiech po-

winien nie tylko spełniać wymagania es-
tetyczne pacjenta, ale także poprawiać 
lub zachowywać funkcjonalność całego 
układu stomatognatycznego. Exocad daje 
możliwość kontroli nad tymi dwoma aspek-

tami. Moduł Smile Creator dzięki możliwości 
pracy z wykorzystaniem zdjęć pacjenta, 
oraz dostępowi do bibliotek zębowych po-

zwala na harmonijne dopasowanie kształ-
tu zębów do twarzy pacjenta. Dysponuje 
również dużą liczbą szablonów proporcji 
(m.in. metoda złotego podziału) oraz na-

rzędziami w postaci linii pomocniczych do 
wyznaczania punktów środkowych źrenic. 
Automatyczne wyrównywanie zdjęcia, do-

pasowanie obrazu 2D do 3D i wiele innych 
przydatnych funkcji, sprawia, że praca  
z wykorzystaniem tego narzędzia jest łatwa 
i przyjemna, a co najważniejsze daje prze-

widywane efekty. 
Wykorzystanie wirtualnego artykulatora 
umożliwia m.in. przeniesienie danych z łuku 
twarzowego do środowiska CAD. Praca 
z wirtualnym artykulatorem pozwala nam 

Wirtualna artykulacja na zaprojektowanie cyfrowego wax-up’u  
z uwzględnieniem m.in. przywrócenia prowa-

dzeń kłowych jak i siecznych, co ma olbrzymie 
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 
całego narządu żucia. W module wirtualnego 
artykulatora możliwe jest ustawienie kątów 
Bennetta, jak również kątów nachylenia drogi 
stawowej, co umożliwia jeszcze bardziej do-

kładne przeniesienie sytuacji z ust pacjenta do 
oprogramowania exocad (Smile Creatora). 
Oprogramowanie umożliwia nam zaprojek-

towanie w pełni funkcjonalnego cyfrowego 
wax-up’u, a ostatecznie pięknego zdrowego 
uśmiechu. Smile Creator to również narzędzia 
mające wpływ na poprawę komunikacji na 
różnych płaszczyznach, a mianowicie pomię-

dzy stomatologiem a technikiem dentystycz-

nym, jak również stomatologiem a pacjentem.

Fot. 26. Wykorzystanie skanu twarzy,  
tomografii oraz wirtualnego artyklatora

PROJEKT W OPROGRAMOWANIU 
EXOCAD - SMILE CREATOR

22



Fot. 27. Widok wydrukowanego  
i polerowanego mock-up’u

Fot. 28. Przymiarka mock-up’u

WYTWORZENIE 
MOCK-UP’u

W celu przeniesienia cyfrowego projektu 
na zęby pacjenta konieczne jest wytworze-

nie odpowiednich narzędzi. Wykorzystując 
cyfrowe technologie, w szczególności druk 
3D, możemy wytworzyć cyfrowy waxup, 
który zostanie wykorzystany do wytworze-

nia mock-up’u, będącego podstawą przy-

gotowania nadbudowy kompozytowej lub 
nakładki służącej do wizualizacji nowego 
kształtu uzębienia w ustach pacjenta.
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WYTWORZENIE 
MOCK-UP’u

Perio Guide – 
Chirurgiczny szablon 
periodontologiczny

Nowatorskie podejście do trójwymiaro-

wej stomatologii cyfrowej pozwala na za-

projektowanie szablonu periodontyczne-

go w oparciu o zaprojektowany wax-up  
z uwzględnieniem sytuacji kostnej (Fot. 29- 
31). Szablon następnie jest wytwarzany  
w technologii druku 3D.

Fot. 29. Periodontologiczny szablon  
chirurgiczny zaprojektowany  
w oparciu o cyfrowy wax-up
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Fot. 30. i 31. Chirurgiczny szablon pe-

riodontologiczny służący do zabiegów 
plastyki tkanek przyzębia oraz kości  
w odcinku estetycznym
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PROTOKÓŁ CYFROWEGO
PROJEKTOWANIA UŚMIECHU

Przymiarka
mock-up

Skan uzębieniaZdjęcia Cyfrowy projekt
Wysłanie projektu 

do lekarza

Druk modelu

Protokół cyfrowego projektowania uśmiechu 
uwzględniający obieg cyfrowej informacji od 
momentu pozyskania modelu uzębienia pacjen-

ta do wytworzenia mock-upu.
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SŁOWNICZEK FOTOGRAFICZNY

Mikrofotografia - fotografowanie obiektów mikroskopijnych  
z wykorzystaniem aparatu fotograficznego i mikroskopu.

Makrofotografia -  chcąc sfotografować jakiś mały obiekt w taki 
sposób, aby wyglądał on na duży na zdjęciu – wykorzystujemy 
do tego makrofotografię. Jest wykonywana z wykorzystaniem 
specjalnego obiektywu typu makro. Najlepsze obiektywy umo- 
żliwiają powiększenie 1:1 obiektu rzeczywistego na matrycę. Co 
oznacza, że wielkość obiektu na zdjęciu będzie taka sama jak  
w rzeczywistości (oddana w skali 1:1 – wielkość matrycy: wielkości 
obiektu).

Fotografia kliniczna - od wielu lat standard diagnostyki w orto-

doncji na świecie. W Polsce coraz częściej uznawana za jedną  
z procedur procesu diagnostycznego. Podstawową zaletą cyfro-

wej fotografii stomatologicznej jest poprawa jakości dokumen-

tacji lekarza ortodonty, co ułatwia diagnostykę i planowanie 
leczenia ortodontycznego.

Softbox - modyfikator oświetlenia stosowany w fotografii i filmo-

waniu. Używany głównie do studyjnych lamp oświetleniowych. 
W zależności od kształtu i wielkości pozwala na zmianę charakte-

ru oświetlenia planu przez zmniejszenie lub eliminację cieni.

Beauty dish - fotograficzne urządzenie oświetleniowe, które 
wykorzystuje reflektor paraboliczny do rozprowadzania światła  
w kierunku punktu ogniskowego. Stworzone światło znajduje się 
pomiędzy bezpośrednią lampą błyskową a softboxem, nadając 
obrazowi owinięty, kontrastowy wygląd, który dodaje mu bar-
dziej dramatycznego efektu.

Balans bieli - dopasowanie parametrów przetwarzania obrazu 
przez aparat cyfrowy w celu uzyskania naturalnych barw zdjęcia 
niezależnie od koloru światła padającego na scenę.

Dobór ekspozycji - proces polegający na ustaleniu wartości 
przysłony i czasu otwarcia migawki, tak aby uzyskać zdjęcie  
o prawidłowej jasności. Wiele aparatów wyposażonych jest  
w kilka trybów doboru ekspozycji (pełna automatyka, preselek-

cja czasu, preselekcja przysłony) pozwalających na uzyskanie 
różnorodnych efektów (małej lub dużej głębi ostrości, odmiennie 
zatrzymanego ruchu).

Ekspozycja - podczas ekspozycji powierzchnia przetwornika apa-

ratu wystawiona jest na działanie światła. Wybór wartości przy-

słony oraz czasu ekspozycji (czasu otwarcia migawki) decyduje 
o jasności zdjęcia.

Głębia ostrości - przestrzeń na zdjęciu, w której obiekty są ostre. 
Zakres głębi ostrości zależy od przysłony (maleje wraz z jej otwie-

raniem) oraz ogniskowej obiektywu (rośnie przy wydłużaniu ogni-
skowej).

Migawka - element mechaniczny znajdujący się na drodze świa-

tła tuż przed powierzchnią światłoczułą. Przed rozpoczęciem 
rejestracji zdjęcia migawka pozostaje zamknięta, uniemożliwia-

jąc przechodzenie światła. Następnie migawka zostaje otwarta 
na określony czas (od tysięcznych sekundy do wielu sekund), co 
umożliwia dotarcie promieniom światła do elementu światłoczu-

łego. Krótkie czasy otwarcia migawki powodują “zamrożenie” 
ruchu, a w wyniku użycia długich poruszające się obiekty zosta-

wiają charakterystyczny ślad.

Obiektyw stałoogniskowy - obiektyw, w którym nie można regu-

lować długości ogniskowej. Obiektyw taki ma stały kąt widzenia, 
a chcąc otrzymać zdjęcie, na którym widoczny będzie szerszy 
lub węższy plan, trzeba odejść albo przybliżyć się do fotografo-

wanych obietów. 

Obiektyw zmiennoogniskowy (zoom) - obiektyw, którego ogni-
skową można w pewnym zakresie płynnie regulować. Wraz ze 
zmianą ogniskowej zmienia się kąt widzenia obiektywu; fotograf, 
stojąc w tym samym miejscu, może uzyskać obrazy o szerszym 
lub węższym planie.

Ogniskowa - odległość pomiędzy środkiem obiektywu  
a powierzchnią światłoczułą. Ogniskowa obiektywu określa, jak 
szeroki plan będzie widoczny na zdjęciu: wraz z jej skracaniem 
rośnie obszar widziany przez aparat.

Temperatura światła - określa rozkład widmowy promieniowania 
świetlnego. Światło pochodzące z różnych źródeł (słońce, ża-

rówka, świetlówka) zawiera odmiennie rozłożoną energię, co po-

woduje, że ma ono różną barwę. Zmienność tę należy uwzględ-

nić podczas wykonywania zdjęć, aby uzyskać naturalne kolory 
obiektów. Temperaturę światła wyraża się w kelvinach; ludzkie 
oko jest czułe na światło o temperaturze od ok. 2790 do 11 000 K.

Piksel - najmniejszy element cyfrowego obrazu, w którym określo-

na jest intensywność i kolor światła. W przypadku fotografii cyfro-

wej dla każdego piksela określona jest najczęściej intensywność 
trzech barw podstawowych (RGB - czerwona, zielona, niebieska)

Preselekcja czasu - jeden z trybów doboru ekspozycji. Fotograf 
zadaje samodzielnie czas otwarcia migawki, co decyduje o spo-

sobie utrwalenia ruchu, a aparat określa przysłonę, która zagwa-

rantuje uzyskanie poprawnie naświetlonego zdjęcia.

Preselekcja przysłony - jeden z trybów doboru ekspozycji. Użyt-
kownik wybiera odpowiadającą mu przysłonę (określa w ten 
sposób głębię ostrości), a automatyka aparatu tak oblicza 
czas otwarcia migawki, aby otrzymać prawidłowo naświetlone  
zdjęcie.

Przysłona - mechanizm wbudowany w obiektyw, pozwalający 
kontrolować ilość światła docierającą do elementu światłoczu-

łego. Ustawienie przysłony wpływa na jasność rejestrowanych 
obrazów oraz reguluje głębię ostrości. Przysłona może być usta-

wiona w jednym z kilku lub kilkunastu ustawień oznaczanych sym-

bolami w zależności od obiektywu f/22, f/16, f/11, f/8, f/5,6, f/4 itd.
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