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     S t r e s z c z e n i e 

 Aparaty fotograficzne wysokiej jakości są wyposażone w system automatycznego nastawiania 

ostrości. Najkrócej ideę działania AF można przedstawić następująco. Promienie światła przechodzące 

przez obiektyw są skierowane na światłoczuły układ CCD. Na podstawie sygnału odczytanego z tych 

elementów, układ elektroniczny „wie” o ile należy przesunąć obiektyw, aby prawidłowo została 

ustawiona ostrość. W prezentowanej pracy został przedstawiony system autofokusa w kilku aparatach 

Nikona, Canona i Minolty. 

 
A b s t r a c t 

High – quality cameras have the same basic system for automatic focusing. The light rays after 

passing through various lenses fall on an light sensitive CCD (Charge Coupled Devices). It is the 

distance between illuminated CCD elements that indicate how close the image is to being in focus. A 

electronic circuit monitors that distance and motor is shifting the lens system to the focus. In the paper 

I have presented AF in same cameras of Nikon, Canon and Minolta. 

 

1. Wstęp 
 

Żyjemy w czasach bardzo szybkiego rozwoju różnych technik medialnych. Jednym  

z narzędzi tych technik jest aparat fotograficzny. Aparaty fotograficzne zarówno te konwen-

cjonalne, do których zakładamy filmy, jak i cyfrowe, to konstrukcje niezwykle ciekawe, tak 

pod względem zastosowanych w nich nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak i wy-

nikających stąd możliwości zdjęciowych (fotograficznych). W ramach tego wykładu byłoby 

trudno choćby pobieżnie omówić te nowoczesne rozwiązania, więc ograniczę się do 

niezwykle istotnego zagadnienia związanego z wykonywaniem zdjęć, a mianowicie automa-

tycznego ustawiania ostrości (autofokusa). 

Automatyczne ustawianie ostrości omówię na przykładach lustrzanek małoobraz-

kowych, których podstawową cechą wyróżniającą je spośród innych aparatów jest to, że 

fotografujący widzi przez celownik prawie dokładnie taki obraz, jaki zostanie naświetlony na 

filmie. W większości modeli celownik pokrywa dziewięćdziesiąt parę procent pola obrazo-

wego, a w niektórych modelach nawet 100%. 



 

Spróbujmy prześledzić drogę optyczną promieni światła w aparacie fotograficznym 

(rys. 1) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Droga optyczna promieni światła  

w jednoobiektywowej lustrzance SLR. 

 

W jednoobiektywowej lustrzance SLR (Single Lens Reflex) światło z fotografowanej 

sceny pada na częściowo przepuszczalne lustro główne (umieszczone w aparacie pod kątem 

45o). Większość światła – zostaje odbita w górę i po wielokrotnym odbiciu od ścianek 

pryzmatu pentagonalnego trafi do celownika (część z tego światła pada na czujnik pomiarowy 

1 (pomiar światła). Część światła jest przepuszczona przez lustro główne i odbijana przez 

lustro dodatkowe w dół do czujników CCD (Charge Coupled Devices) 3 układu automatycz 

nego ustawiania ostrości. Promień światła (środkowy po wyjściu z obiektywu 4 - rys.1) przed-

stawia wysyłane przez lampę błyskową przedbłyski kontrolne odbite od fotografowanego 

obiektu. Przy wyzwoleniu migawki lustro główne przesuwa się szybkim ruchem do góry, 

ażeby obraz fotografowanej sceny mógł padać na film. Pomiar światła błyskowego w trybie 

TTL (Through The Lense) oznacza, że mierzone jest światło błyskowe przechodzące przez 

obiektyw. W Nikonie wielopolowy czujnik pomiarowy 2 mierzy światło odbite od szarej 

zasłonki migawki. Lampa błyskowa wysyła szereg przebłysków kontrolnych w kierunku 

fotografowanego obiektu zaraz po podniesieniu lustra, ale jeszcze przed otwarciem migawki. 

Światło po odbiciu od obiektu trafia do 5-cio polowego czujnika (Nikon F90) [2]. Układ 

przetwarzania danych w aparacie określa w polu, którego z 5 elementów czujnika znajduje się 

główny obiekt oraz jak silny błysk właściwy będzie potrzebny do jego prawidłowego 

naświetlenia. 

 

2. Układy CCD 



Układy CCD (Charge  Coupled Devices), czyli układy ze sprzężeniem ładunkowym są 

to przetworniki światła (bardzo rozpowszechnione dzisiaj), w których zachodzi konwersja 

fotonów na ładunek elektryczny. Układ CCD jest matrycą elementów światłoczułych umiesz-

czonych na płytce w rzędach (wierszach) i kolumnach. Typowa struktura układu CCD jest 

przedstawiona na rys. 2. [3]. Układ CCD może być również liniowy, tzn. mamy jeden rząd 

elementów rozmieszczonych jeden obok drugiego i jest on stosowany w układach autofokusa 

aparatów fotograficznych. Jeden element światłoczuły nazywany jest pikselem. Liczba pikseli 

w układzie CCD decyduje o rozdzielczości obrazu. W aparatach cyfrowych układ CCD 

zastępuje kliszę fotograficzną i tu bardzo istotna jest rozdzielczość obrazu. Podaję przykła-

dowe rozdzielczości kilku wybranych układów CCD.  

Kodak KAF 0261E [4] – rozdzielczość układu wynosi 512 x 512 pikseli (0,262 Megapikseli), 

gdzie jeden piksel ma tu wymiary 20 μm x 20 μm, profesjonalne lustrzanka Nikon D1 – 

rozdzielczość 2012 x 1324 pikseli (2,74 Megapikseli) [2, 5], Kodak KAF 6303E [4] ma 

rozdzielczość 3072 x 2048 pikseli (6,24 Megapikseli); jeden piksel ma wymiary 9 µm x 9 µm.  

Układy CCD opierają się na 

właściwościach struktur MOS (Metal 

Oxide-Semiconductor), a więc są to struk-

tury typu: metal – tlenek – półprzewodnik. 

Najogólniej układy CCD dzielą się na dwa 

rodzaje [6]: 

       a) układy z kanałem powierzchniowym, 

       b) układy z kanałem zagrzebanym. 

Rys. 2. Typowa struktura Układu CCD. 

Układ CCD z kanałem powierzchniowym został przedstawiony na rys. 3, natomiast z ka-

nałem zagrzebanym na rys. 4. 

 

Rys. 3. Struktura układu CCD (z kanałem powierzch-    Rys.4. Struktura układu CCD (z  kanałem 

niowym) w sąsiedztwie pojedynczej elektrody.    zagrzebanym) w sąsiedztwie pojedynczej  

 

 



elektrody. 

Elektroda metalowa (bramka) jest naparowana na powierzchni warstwy dielektryka 

osadzonej na jednorodnie domieszkowanym podłożu krzemowym (na rys. 3 − Si typu p). 

W wyniku oddziaływania strumienia światła, czyli fotonów z krzemem zachodzi proces, 

w którym energia związana z fotonem może zostać zaabsorbowana i jeśli zostanie zerwane 

wiązanie powstaje para elektron  − dziura. Uwolniony elektron przemieszcza się do obszaru 

zubożonego sąsiadującego z elektrodą (bramką) utrzymywaną na potencjale dodatnim. Liczba 

elektronów zbieranych w każdym pikselu jest zależna od natężenia światła i czasu ekspozycji 

oraz od długości fali (a więc energii fotonu). 

Dla przykładu fotony o energii od 1,14 do 5,00 eV generują jedną parę e− − h, fotony 

o energii powyżej 5,00 eV mogą wytworzyć więcej takich par [7]. Szerokość pasma energii 

wzbronionych dla Si samoistnego wynosi 1,14 eV. Krytyczna długość fali λ k, powyżej której 

foton nie jest w stanie spowodować, aby elektron przeszedł do pasma przewodnictwa wynosi 

1090 nm (podczerwień). W takiej sytuacji foton całkowicie przechodzi przez materiał. 

Światło niebieskie λ = 400 nm jest absorbowane na głębokość ok. 200 nm i wytwarzany jest 

elektron, natomiast światło czerwone λ = 650 nm jest absorbowane na głębokości 3300 nm od 

powierzchni krzemu. Elektron zostaje wytworzony poza obszarem gromadzenia ładunków, 

ale dyfuzja termiczna połączona z długim czasem życia związanym z rekombinacją 

spowoduje, że elektron ten zostanie zarejestrowany. 

Jeżeli chodzi o pracę układów CCD to charakteryzują ją następujące etapy: 

1. Generowanie ładunku w wyniku konwersji fotonów na elektrony 

2. Zbieranie elektronów 

3. Transmisja elektronów (do odpowiednich rejestrów odczytu) 

4. Rejestrowanie elektronów 

5. Konwersja elektronów na napięcie i wzmocnienie sygnału 

6. Kodowanie na wartość cyfrową. 

 

3. Automatyczne nastawianie ostrości 

Pierwsze aparaty z autofokusem wprowadziła na rynek Konica w 1978 r. wypuszcza-

jąc model Konica C35 AF, w którym wykorzystano moduł Visitronic firmy Honeywell. Na 

szerszą skalę system automatycznego nastawiania ostrości wprowadzono od połowy lat 

osiemdziesiątych, kiedy to czołowe firmy wypuściły na rynek nowe modele Nikona F 501, 

Minolty 7000 i Canona T80. 



 

3.1. Systemy automatycznego nastawiania ostrości. 

Automatyczne nastawianie ostrości (autofokus) w aparatach fotograficznych odbywa 

się w oparciu o dwa podstawowe systemy ostrości [1]. 

• System aktywny: 

zastosowany w kompaktach, wykorzystuje się z reguły promienie podczerwone − ostrość 

ustawiona jest na najbliższy przedmiot, od którego odbija się promieniowanie podczerwone. 

• System pasywny: 

stosowany w lustrzankach, gdzie wykorzystuje się np. metodę detekcji fazowej. Na podstawie 

różnicy fazowej sygnałów wytworzonych przez dwa różne elementy CCD zostaje ustalona 

wielkość rozogniskowania obrazu w płaszczyźnie filmu. Następnie mikroprocesor w oparciu 

o otrzymane informację zadecyduje, w którą stronę ma być przesunięta grupa soczewek 

obiektywu w celu zogniskowanioa obrazu [8, 9]. 

 

Istnieją jeszcze inne systemy ogniskowania. 

• System stosowany w aparatach Contax [1]: 

automatyczne ustawienie ostrości polega na przesuwaniu płaszczyzny, w której znajduje się 

film, a nie ma ruchu elementów optycznych obiektywu. Z informacji z października 2000 r. 

wynika, że Contax wycofał się z tego rozwiązania. 

• System autofokus sterowany ruchem gałki ocznej: 

układ rozpoznaje, na który z czujników patrzy fotografujący użytkownik. System ten 

stosowany jest w niektórych aparatach firmy Canon (np. EOS 5) [10]. 

 

3.2.  Działanie systemu autofokus opartego na zasadzie detekcji fazowej 

Idea działania systemu autofokus opartego na tej zasadzie jest przedstawiona na 

rysunku 5 [11]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Działanie systemu autofo-

kus. 

Rysunek 5 przedstawia 

trzy sytuacje: I – płaszczyzna 

ogniskowania 2 leży przed 

przedmiotem 1, II – przedmiot 1 

leży w płaszczyźnie 

ogniskowania 2, III – 

płaszczyzna ogniskowania 2 

leży za przedmiotem 1. 

Soczewki obrazu wtórnego 7 

dzielą wiązkę światła 

docierającego z 

fotografowanego obiektu na 

cztery promienie. Dla uproszczenia opisu rozpatrzmy tylko dwa promienie padające na 

czujniki CCD 8a i 8b.  

W przypadku, gdy obraz fotografowanego przedmiotu 1 jest ostry, z czujników CCD 

(8a i 8b) mamy dwa sygnały (dwa obrazy) odległe od siebie o d2. Przy ustawieniu ostrości 

przed przedmiotem 1 otrzymamy z czujników 8a i 8b dwa sygnały (dwa obrazy) w mniejszej 

odległości d1 od siebie. Inaczej wygląda sytuacja, gdy ostrość nastawimy za fotografowanym 

przedmiotem 1, wówczas dwa sygnały z czujników 8a i 8b znajdują się w odległości d3 od 

siebie. Z pomiaru odległości między sygnałami, które odpowiadają tym obrazom i porów-

 



naniu wyników z wartością d2 otrzymaną dla obrazu ostrego mikroprocesor ma informację, 

w którą stronę należy przesunąć grupę soczewek ogniskujących. 

Rysunek 6 przedstawia układ autofokusa z jednym polem ogniskowania (widziany 

z góry) [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Układ autofokusa 

z jednym polem ognisko-

wania. 

Punkt P obrany na powierzchni przedmiotu 2 leży w płaszczyźnie ogniskowania 

aparatu. Punkt P1 będący obrazem punktu P znajduje się w płaszczyźnie filmu 9, natomiast 

obrazy wtórne punktu P oznaczone prze P2 i P2
’ znajdują się w płaszczyźnie, w której są 

umieszczone sensory CCD 8a i 8b. Jest to sytuacja, w której mamy optymalne zogniskowanie 

fotografowanego przedmiotu przez aparat fotograficzny. Nie zawsze jednak punkt P leżący na 

powierzchni przedmiotu 2 leży w płaszczyźnie ogniskowania. 

Na rysunku 7 przedstawiono trzy przypadki, w których: I – płaszczyzna ogniskowania 

leży przed fotografowanym przedmiotem, II – fotografowany przedmiot znajduje się w płasz-

czyźnie ogniskowania (a więc sytuacja znana z rys 6), III – płaszczyzna ogniskowania usytuo-

wana jest za przedmiotem 2. W celu zwiększenia czytelności rysunku 7 umieszczono na nim 

tylko część układu AF od strony sensorów CCD. 

Na rys. 7.I obrazy wtórne P2 i P2
’ punktu P są położone przed płaszczyzną sensorów CCD 

(rozogniskowanie – obrazy utworzone na sensorach 8a i 8b znajdują się najbliżej siebie). 

 



Na rys. 7.II obrazy wtórne P2 i P2
’ 

punktu P są położone w płasz-

czyźnie sensorów CCD 8a i 8b 

(optymalne zogniskowanie – obra-

zy utworzone na tych sensorach 

znajdują się w średniej odległości 

od siebie; jest to ważny punkt 

odniesienia dla mikroprocesora, bo 

odległość ta odpowiada najlepszej 

ostrości, jaką można uzyskać  

w aparacie). 

 

 

Rys. 7. Fragment układu AF z jednym 

polem ogniskowania. 

Na rys. 7.III obrazy wtórne P2 i P2
’ punktu P są położone za płaszczyzną sensorów CCD 

(mamy znowu rozogniskowania – obrazy utworzone na sensorach znajdują się w największej 

odległości od siebie). 

Rysunek 8 przedstawia zależność 

napięcia uzyskanego na podstawie 

wielkości sygnałów z wyjść poszcze-

gólnych pikseli w funkcji położenia 

tych pikseli. Jak widać z rysunku  

w rzeczywistości w układzie dwóch 

sensorów CCD 8a i 8b mamy zare-

jestrowane obrazy A i B odpowiada-

jące części fotografowanego przed-

miotu, tej części, którą „widzi” układ 

autofokusa. 

 

Rys. 8. Sygnały obrazu zarejestrowa-

nego przez sensory CCD w zależności 

od stopnia ustawienia ostrości. 

 

 

 



Odpowiada ona ramce pola AF zaznaczonej w celowniku aparatu fotograficznego. Rys. 8.I –

przedstawia sytuację, gdy ogniskowanie jest nastawione przed fotografowanym przedmiotem, 

rys. 8.II – ogniskowanie nastawione dokładnie na fotografowany przedmiot, rys. 8. III – 

ogniskowanie nastawione za fotografowanym przedmiotem. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku, kiedy obraz przedmiotu jest ostry, 

jego kontrast jest największy. Uzyskujemy wtedy maksymalną wysokość sygnału odpo-

wiadającą np. maksymalnej wartości napięcia. 

Teraz zostanie omówiony sposób, w jaki jest określana różnica fazowa pomiędzy 

obrazami zarejestrowanymi przez czujniki CCD, co pozwoli dalej na optymalne nastawienie 

ostrości przez układ ruchomych soczewek w obiektywie aparatu fotograficznego. 

 

3.3. Metoda detekcji fazowej 

Sposób określenia różnicy fazowej dwóch obrazów A i B zarejestrowanych przez dwa 

układy CCD 8a i 8b zamieszczone na rysunku 8. 

Każdy układ CCD składa się z n niezależnych pikseli (niezależnych detektorów 

światła). Wielkości a(1), a(2), ... a(n) oraz b(1), b(2), ... b(n) określają wartości sygnałów 

elektrycznych (np. napięcia) odczytanych odpowiednio z sensorów 8a i 8b. Sygnały te 

odpowiadają obrazom A i B. 

Wprowadza się wielkość nazywaną  k o r e l a c j ą, którą oznaczymy przez Pk: 

 

gdzie k jest liczbą całkowitą spełniającą warunek:   − n/2 ≤ k ≤ +n/2. 

Należy określić zależność korelacji Pk od wartości liczby k. Wartość k, dla której 

korelacja Pk osiąga minimum jest związana z przypadkiem, w którym mamy najlepsze zognis-

kowanie fotografowanej sceny w płaszczyźnie filmu (odpowiada to odległości d2 pomiędzy 

obrazami – patrz rys. 5; mówimy, że różnica faz wynosi d2). Obrazuje to krzywa II na ry-

sunku 8. Dla lepszej ilustracji posłużmy się następującym przykładem. 

Załóżmy, że układ CCD 8a ma 18 niezależnych sensorów (pikseli), tzn. n = 18. 

Podobnie układ CCD 8b ma też 18 niezależnych sensorów. Określenie Pk w funkcji k 

sprowadza się do przeprowadzenia następujących rachunków: 

 

0 k   dla                    k)  a(i b(i) 
n

1i
≥+−= ∑

=

∑
=

<−+=
n

1i
k 0 k    dla                    a(i)  )k  b(i P



 

dla: 

k = − 9   P-9 = b(10) − a(1) + b(11) − a(2) + ... + b(18) − a(9) 

k = − 2   P-2 = b(3) − a(1) + b(4) − a(2) + ... + b(18) − a(16) 

k = − 1   P-1 = b(2) − a(1) + b(3) − a(2) + ... + b(18) − a(17) 

k = 0       P0 = b(1) − a(1) + b(2) − a(2) + ... + b(18) − a(18) 

k = + 1   P+1 = b(1) − a(2) + b(2) − a(3) + ... + b(17) − a(18) 

k = + 2   P+2 = b(1) − a(3) + b(2) − a(4) + ... + b(16) − a(18) 

k = + 9   P+9 = b(1) − a(10) + b(2) − a(11) + ... + b(9) − a(18) 

W odniesieniu do powyższego przykładu na rysunku 9 przedstawiono zależność funkcji 

korelacji od wartości liczby k. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Zależność korelacji Pk od wartości  

liczby k. 

Krzywa I – odpowiada sytuacji, w której ogniskowanie nastawiono przed fotografowanym  

        przedmiotem, czyli mamy brak ogniskowania fotografowanego przedmiotu  

        w płaszczyźnie filmu. 

Krzywa II – odpowiada sytuacji, w której ogniskowanie jest ustawione dokładnie na fotogra- 

         fowany przedmiot, czyli mamy najlepsze zogniskowanie fotografowanego przed- 

         miotu w płaszczyźnie filmu. 

Krzywa III – odpowiada sytuacji, w której ogniskowanie ustawiono za fotografowanym  

          przedmiotem. 

Dla krzywej I     k = + 4                rozogniskowanie dla różnicy faz d1 

         II    k = 0                    optymalne zogniskowanie dla różnicy faz d2 

        III   k = – 2                 rozogniskowanie dla róznicy faz d3  

Liczba k jest związana z różnicą fazową d. Wielkość rozogniskowania jest określa się 

na podstawie różnicy fazowej dwóch obrazów A i B utworzonych przez wiązki światła 

przechodzące przez różne obszary obiektywu 3. 

 



 Należy dodać, że w warunkach optymalnego zogniskowania, kiedy mamy naj-

ostrzejszy obraz przedmiotu w płaszczyźnie filmu, kontrast obrazu jest maksymalny. 

 

4. Autofokus w nowoczesnych aparatach fotograficznych (Nikon, Minolta, Canon) 

 

Wybrane modele Nikona [1, 13]. 

Nikon F5 – jeden z najszybszych systemów AF na świecie. Układ AF składa się z pięciu 

czujników: 3 krzyżowych i 2 liniowych (sensor MultiCAM 1300). 

Nikon F90 – pojedynczy krzyżowy czujnik AF z wydłużoną składową poziomą (CAM 246). 

Nikon F60 – pojedynczy poziomy czujnik AF. 

 

Wybrane modele Minolty [1, 14]. 

Minolta Dynax 9 – trzy czujniki AF: 1 krzyżowy i 2 liniowe pionowe. 

Minolta Dynax 505 si super – trzy czujniki AF: 1 krzyżowy i 2 liniowe pionowe. 

 

Wybrane modele Canona [1, 10, 15] 

Canon EOS 1V – najlepszy system AF na świecie; zawiera 45 czujników: 7 krzyżowych i 38 

liniowych pionowych. 

Canon EOS 1N – pięć czujników AF: 1 krzyżowy, 4 pionowe liniowe. 

Canon EOS 300 – siedem czujników AF: 1 krzyżowy, 4 pionowe liniowe, 2 poziome liniowe. 
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