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IZVLEČEK
Diplomsko delo poskuša odgovoriti na eno od vprašanj, ki se danes pojavlja na fotografskem
področju, in sicer v kolikšni meri se lahko kamera v pametnem mobilnem telefonu primerja z
digitalnim zrcalno refleksnim fotoaparatom namenjenim zahtevnejšim uporabnikom.
V prvem delu diplomskega dela je opisan teoretični del znanja fotografije, ki je potrebno za
razumevanje primerjave dveh naprav pri zajemanju posnetkov ter njihovo predstavitvijo. V
določeni meri je tudi pojasnjena fizična zgradba obeh testiranih aparatov ter njune mehanske
omejitve.
V praktičnem delu so predstavljeni rezultati primerjave pri določenih parametrih z različnimi
merljivimi komponentami fotografije ter z opisom vizualne ocene razlik v podrobnostih.
Kot zadnje delo predstavi tudi nekaj kreativnih možnosti z obema napravama za prikaz
dodatnih možnosti nastavitev in ustvarjanja pri vsaki izmed njih.
Ključne besede: digitalna fotografija, digitalni zrcalno refleksni fotoaparat, pametni prenosni
telefon, velikost svetlobnega senzorja, ravnovesje beline, dinamični razpon.
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ABSTRACT
This degree paper tries to answer one of the questions that presents itself nowadays at area of
photography; in which measure can a camera in the smartphone be compared with a digital
single-lens reflex camera meant for advanced users.
In first part of the paper is described theoretical part of knowledge from photography needed
for understanding the comparison of the two devices, their picture taking properties and
presentation. Their physical structure and mechanical limits are also explained in certain
measure.
In experimental part of the paper are presented results of the comparison of both devices
within certain parameters, with different measurable components of the picture and with a
description of the visual evaluation of the details.
As last paper presents a couple of settings possibilities specific to each of the tested devices as
an presentation of additional options of both devices.
Keywords: digital photography, digital single-lens reflex camera, smartphone, light sensor
size, white balance, dynamic range
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1 UVOD
Znano dejstvo je, da so digitalni fotoaparati dandanes višek vrhunske tehnologije in so s
pomočjo raznih senzorjev, sistemov leč ter procesorji za obdelavo slik postali skoraj
popolnoma primerljivi, če ne celo v nekaterih primerih boljši kot analogni fotoaparati.
Z razvojem novih tehnologij na področju leč in procesorjev se dandanes marsikateri digitalni
žepni fotoaparat znajde blizu tudi v primerjavi s kamero vgrajeno v mobilni telefon.
Podjetja v pametne mobilne telefone vgrajujejo dobre svetlobne senzorje z visoko ločljivostjo
ter lastne procesorje za obdelavo slik, ki skupaj tvorijo boljšo tehnologijo za zajem slike kot
jo najdemo v večini žepnih kompaktnih fotoaparatov. Proizvajalci dodajajo mobilnikom
vedno več funkcij, ki jih najdemo izključno na DSLR napravah ter s tem poskušajo tržiti svoje
izdelke kot vrhunske fotografske naprave.
Seveda se je potrebno zavedati, da so kamere v mobilnih napravah optimizirane za slikanje
vsakdanjega življenja, imajo zelo majhne svetlobne senzorje in še izredno veliko drugih
funkcij, ki za svoje delovanje potrebujejo čipe ter drugo opremo, ki zavzema veliko prostora v
samem ohišju, zato imajo omejene možnosti glede mehanskih fotografskih elementov.
Predmet diplomske naloge je prikaz zmogljivosti kamere v pametnem mobilnem telefonu v
primerjavi z DSLR fotoaparatom semi-profesionalnega razreda.
Zaradi ogromne ponudbe digitalnih kamer na tržišču je posledično veliko različnih
tehnoloških rešitev, ki se še dodatno razlikujejo med proizvajalci. Pri nakupu digitalno zrcalno
refleksnega fotoaparata imamo na izbiro vrsto razredov, ki se razlikujejo po kvaliteti
funkcionalnih delov, zmogljivostih ter cenovni ugodnosti.
Tudi pri ponudbi pametnih telefonov ni bistvene razlike, imamo izjemno veliko različnih
možnosti izbire modelov, ki se še dodatno razlikujejo med proizvajalci, zato je težko izbrati
model ter znamko določene kamere za primerjavo v obeh kategorijah. Zaradi tako velike
izbire je za primerjavo takšnih kamer logična izbira aparatov istega proizvajalca, saj te
običajno uporabljajo za osnovo isto programsko opremo ter so tako ali drugače medsebojno
bolj kompatibilne.
Pri testnem delu v diplomskem delu je izpostavljena razlika delovanja dveh aparatov, obeh v
ponudbi podjetja Sony višje kakovosti ter cenovnega dosega.
Napravi sta kljub istemu proizvajalcu iz fotografskega vidika zelo različni, tako v mehanski
zgradbi kot načinu doseganja posnetkov, zato se bo naloga bolj osredotočala na vizualno
oceno barv, ostrine, šuma ter dinamičnega razpona pri testnih fotografijah posnetih pri
različnih pogojih osvetlitve ter na ta način poskušala opredeliti trenutno stopnjo kvalitete, ki
jo Sonyjevi pametni mobilniki premorejo pri zajemanju posnetkov v primerjavi z njihovim
digitalnim zrcalno refleksnim fotoaparatom
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

Podjetje Sony

Sony je japonsko podjetje znano po svojih izdelkih na področju zabavne tehnologije,
elektronike, računalniške opreme ter drugih dejavnostih povezanih s tehnološkimi in
finančnimi storitvami. Podjetje je najbolj znano po svojih igralnih konzolah, televizijskih
sprejemnikih ter mobilnih aparatih.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1946, pred vstopom na tehnološki trg pa so izdelovali
kuhalnike za riž. Dandanes ima podjetje veliko podružnic, med vidnejšimi so zagotovo Sony
Electronics, Sony Computer Entertainment, Sony Mobile Communications ter drugi. (32.)
Leta 2006 je podjetje Sony najavilo svoj preboj na trg digitalnih fotoaparatov na podlagi
odkupa tehnologije podjetja Konica-Minolta, prav tako japonskega podjetja, ki je bilo že
uveljavljen proizvajalec na področju fotografije, medicine ter pisarniških in drugih
pripomočkov. (24.)
Na večini tehnoloških rešitev Konice-Minolte so izdali svojo serijo digitalnih zrcalno
refleksnih fotoaparatov Alpha.

2.2

Digitalna fotografija

Pri digitalni fotografiji namesto filma fotoaparat uporablja na svetlobo občutljiv senzor, ki
svetlobo interpretira v električni signal, katerega procesor v aparatu predela ter prikaže na
zaslonu. (13.)
Aparat skozi lečo usmeri svetlobo na senzor ter aktivira posamezne točkovne enote na samem
senzorju, imenovane svetlobne pike ali piksli. Piksli definirajo tonsko vrednost, so najmanjši
del slike, nimajo definirane velikosti ter se v njej razlikujejo med napravami.
Za razliko od analognih fotografij je digitalna veliko bolj praktična za vsakdanjega
uporabnika, saj zaradi digitalne oblike dovoljuje ogromno različnih možnosti obdelave,
shranjevanja in urejanja posnetkov.
Poleg omenjenih prednosti digitalne fotografije pred analogno je verjetno najpomembnejša ta,
da je na večini digitalnih fotografskih aparatov možen predogled posnetka na zaslonu
naprave. Pri analognih fotografijah to ni bilo mogoče, zato je poleg manjših stroškov tudi
samo fotografiranje lažje, saj takoj vidimo napake pri kompoziciji ali osvetlitvi motivov ter
tako izdelamo boljše fotografije.
Z razvojem digitalnih fotoaparatov ter kamer je digitalna fotografija praktično postala skoraj
popolnoma primerljiva z analogno, saj so današnji digitalni fotoaparati dosegli visoke
2

ločljivosti ter lastnosti pri zaznavanju barvnih odtenkov, podobne tistim pri fotografskem
filmu. (28., 13.)

2.3

Pametni telefon

Pametni telefon je moderna različica mobilnega telefona z ogromno različnimi funkcijami ter
programi za opravljanje najrazličnejših opravil. Prvi mobilniki so bili veliki ter okorni,
namenjeni izključno opravljanju klicev ter pošiljanju tekstovnih sporočil. Tehnološki
napredek na področju mobilne telefonije je v mobilne aparate prinesel ogromne količine
spomina, računske moči ter dobre kamere.
Pametni telefon omogoča vrsto opravil, ki jih je v preteklosti bilo mogoče uporabljati
izključno na osebnem računalniku, kot so: elektronska pošta, internetno brskanje, uporaba
najrazličnejših programov ali aplikacij, urejanje fotografij in podobnih uporabnih funkcij.
Moderni pametni mobilniki imajo velike na dotik občutljive zaslone, ki omogočajo nove
načine upravljanja podatkov, visoko ločljivost ter občutljivost za boljšo uporabniško izkušnjo
pri ogledu video posnetkov, fotografij in uporabi aplikacij.
Prav tako jih proizvajalci opremljajo s čedalje boljšimi kamerami ter procesorji za obdelavo
slik, kar je v zelo kratkem času občutno zmanjšalo trg manjših kompaktnih digitalnih
fotoaparatov, saj so mobilniki precej bolj praktični. (29., 31., 6.)

2.4

Digitalni zrcalno refleksni fotoaparat ali DSLR

V času analognih fotoaparatov so poznali več različnih rešitev pri izdelovanju fotoaparatov.
Pred izumom zrcalno refleksnega načina delovanja so naprave imele znotraj ohišja dve
optični smeri, eno za zajem posnetkov ter drugo za kadriranje prek iskala. Zaradi take
postavitve je fotograf videl motiv rahlo zamaknjen, kot ga je zajemal na filmu ter je zato
prihajalo do težav s kadriranjem. Zrcalno refleksna postavitev omogoča, da se vpadla svetloba
odbija skozi posebne prizme ter ogledala do iskala, ko pa fotograf dejansko pritisne na
sprožilec se sistem odmakne ter svetlobo prepusti na svetlobni medij. Digitalni zrcalno
refleksni fotoaparat uporablja popolnoma isto zasnovo postavitve optičnih elementov kot
zrcalno refleksni analogni fotoaparat z razliko v tem, da namesto filma uporablja na svetlobo
občutljiv senzor. (15., 35., 5. str. 24.)
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Pomemben del vsakega digitalnega fotoaparata je tudi zaklop.
Zaklop ali shutter po angleško je del fotoaparata, ki s časovnim zamikom regulira količino
svetlobe, ki jo spustimo na tipalo. Zaklop je sistem, s katerim nadzorujemo ekspozicijski čas,
ali povedano drugače, dolžino osvetlitve slikovnega senzorja, od tisočink sekunde kratkih
osvetlitev ali daljših od trideset sekund in več, kar do neke mere omogoča kontrolo vpadle
svetlobe pri presvetljenih ali premalo osvetljenih fotografijah. Z uporabo hitrosti zaklopa je
možno ustvarjati najrazličnejše umetniške efekte na fotografiji ter dosežemo optimalno
osvetljenost posnetkov. (30.)

2.5

Objektivi, apertura in svetlobna moč

Poleg senzorja so pomemben del DSLR tudi objektivi. Kvaliteta slike ni odvisna samo od
svetlobnega senzorja in procesorja za obdelavo slik, ampak tudi od sistema leč, ki svetlobo
prenesejo na sam senzor.
Objektive glede na vidni kot delimo na širokokotne, ozkokotne ter s spremenljivo goriščno
razdaljo ali zoom objektive. Različne variacije imajo različne uporabne možnosti.
Makro objektivi so npr. izpopolnjeni za približane slike, teleobjektivi imajo velike goriščne
razdalje za slikanje oddaljenih predmetov, širokokotni objektivi imajo zelo širok vidni kot,
poznamo pa še veliko drugih.
Objektivi imajo sklop lamel, s katerimi tvorijo odprtino za zajem svetlobe. Ta odprtina se
imenuje apertura ali zaslonka. Velikost aperture je definirana z f vrednostjo osvetljenosti ter
določa svetlobno moč objektiva, ali povedano drugače, koliko svetlobe je objektiv zmožen
zajeti na svetlobni senzor. Vrednost svetlobne moči pomaga tudi pri izbiri ostalih nastavitev
za zagotavljanje idealnih pogojev za zajem svetlobe ter najboljšo možno barvno reprodukcijo
pri slikanju motiva.
Apertura pa ima prav tako vpliv na ostrino na posnetkih. Večja kot je apertura, manjša je
količina ostrine v globini določenih delov slike ter obratno, manjša je apertura, več ostrine v
globini slike dobimo, kar nam omogoča izdelavo tipično zamegljenih ozadij z izpostavljenim
glavnim subjektom na posnetkih. (17., 26., 15., 5. str. 21., 34.)
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2.6

Slikovni senzor

Slikovni senzor ali svetlobno tipalo je del digitalnega fotoaparata, ki pretvarja svetlobo v
električni naboj. Poleg objektivov ter procesorja je najpomembnejši del aparata, od katerega
je odvisna končna kvaliteta posnetkov. Slikovni senzor je ploskev foto občutljivega silicija, ki
ima dodano prevleko posebne mreže z barvnimi filtri, ki skupaj tvorijo mikroskopske
fotodiode, katere procesor obdela kot slikovne točke.
Poznamo več vrst svetlobnih tipal, ki se večinoma razlikujejo po načinu delovanja. Dve
najbolj razširjeni tehnologiji slikovnih senzorjev sta CCD (Charge Coupled Device) in CMOS
(Complementary Metal-Oxide Semiconductor). Pri CCD rešitvi je sama zgradba senzorja
enostavnejša, naboj pri osvetlitvi pa se do procesorja prenaša kompletno preko enega
ojačevalnika. Pri CMOS tehnologiji je zgradba bolj komplicirana, vsaka točka ima svoj
miniaturni ojačevalnik, ki napetost ojača ter prepusti odčitavanju. Ta proces posledično vpliva
na kakovost posnetka predvsem v smislu šuma.
CCD senzorji se uporabljajo bolj v zaprtih sistemih za natančnejše rezultate, največ na
področju znanosti, saj imajo kvalitetnejši zajem svetlobe, vendar so energijsko zelo potratni,
zato se vse več proizvajalcev digitalne fotografske opreme odloča za vgradnjo CMOS
tehnologije. Ta je pri porabi energije občutno bolj ustrezna za prenosne naprave, prav tako
ima hitrejše delovanje, vendar je na račun hitrosti lahko problematična temperatura pri
delovanju. Pri področju šuma pa so algoritemske rešitve programskega odstranjevanja že tako
napredovale, da za vsakdanjega uporabnika ni večjih težav. (33., 7., 8., 3., 5. str. 87.)

2.7

Formati slikovnih senzorjev in faktor izreza

Pred začetkom digitalne dobe so pri analogni fotografiji fotografi poznali več različnih
velikosti filma. Kot najbolj razširjen format so poznali tako imenovani format polne velikosti
36 mm x 24 mm ali FF (Full Frame) polni format, za katerega je bila izdelana tudi večina
objektivov, s primernim vidnim kotom in svetlobno močjo.
Z razvojem digitalnih svetlobnih tipal so proizvajalci zaradi višjih stroškov izdelave začeli z
vgrajevanjem različnih velikosti le-teh, zajem vidnega kota v objektivih pa je ostal isti.
Posledica tega je, da pri večini fotoaparatov semi-profesionalnega in vstopnega razreda ter
kamerah mobilnih aparatov slikovni senzor slike, ki jo dobi iz objektiva, vidi manj oziroma
približano, zato moramo prilagoditi goriščno razdaljo, da bi dobili vidni kot, kot ga vidi tipalo
polne velikosti. Razlika v vidnih kotih tipal manjših dimenzij se v primerjavi s polnim
formatom imenuje faktor izreza, različne velikosti tipal pa imajo različne faktorje. (21., 11.)
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2.7.1

APS-C

APS-C je velikost tipala, ki ga najdemo v večini DSLR fotoaparatov srednjega razreda ter ima
boljše svetlobne sposobnosti v primerjavi s senzorji manjših velikosti zaradi večje velikosti
posamezne slikovne točke. Še posebej je to razvidno pri slabših svetlobnih pogojih ali višjih
vrednostih ISO nastavitev. Tipalo tipa APS-C ima dimenzije 23.5 x 15,6 mm ter zato manjši
vidni kot v primerjavi s tipalom polne velikosti, zato moramo goriščno razdaljo pri
fotografiranju množiti s faktorjem povečave goriščnice 1:1,5. To pomeni, da nam pri izbrani
goriščni razdalji zaradi manjše velikosti tipala le-to sliko približa na 1.5x dejanske goriščne
razdalje. (2.)
2.7.2

Velikost 1/3.2“

Slikovne senzorje velikosti 1/3.2 inča največkrat najdemo v pametnih telefonih, tablicah ter
žepnih digitalnih fotoaparatih. V primerjavi z APS-C velikostjo so miniaturni, zato imajo
posledično slabše svetlobne lastnosti ter manjši dinamični razpon, vse to pa zaradi večjega
števila manjših slikovnih točk na manjši površini. Slikovni senzor ima zaradi majhne velikosti
tudi ogromen faktor izreza v primerjavi z vidnim kotom tipala polne velikosti, vendar
proizvajalci to rešujejo tako, da sistem leč, ki ga naprava uporablja, vgrajujejo z zelo
majhnimi goriščnimi razdaljami od senzorja, z veliko odprtino za zajem svetlobe ter tako
poleg zmanjšanega izreza pridobijo boljšo svetlobno moč. (21., 11.)

2.8

Dinamični razpon ali kontrastni obseg

Vsaka naprava za obdelavo vizualnih podatkov ter svetlobno tipalo, prav tako človeško oko,
ima dinamični razpon. Dinamični razpon (ang. Dynamic Range) ali včasih tudi kontrastni
obseg je sposobnost naprave zaznavanja podrobnosti pri posnetkih. Več podrobnosti ali
odtenkov, ki jih naprava razbere v svetlih ter temnih delih motiva, višji dinamični razpon ima.
Povedano drugače, dinamični razpon je razmerje med najsvetlejšo in najtemnejšo točko, ki jo
je naprava sposobna razločiti ter koliko različnih stopenj sivine ter odtenkov barve zajema
med tema dvema točkama.
Na dinamični razpon pri fotografiji močno vpliva tudi osvetlitev iz okolja, na primer pri
močni direktni svetlobi se lahko od motiva odbija toliko svetlobe, da presega dinamični
razpon naprave.
Dinamični razpon ima tudi človeško oko, ki ima glede na digitalne fotoaparate veliko večji
dinamični razpon ter je sposobno razločiti veliko večji obseg kontrastov. (12., 14.)
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2.9

Ravnovesje beline

Ravnovesje beline (ang. White Balance) je funkcija pri digitalnih fotoaparatih, s pomočjo
katere zagotavljamo optimalno reprodukcijo barv s tremi osnovnimi kanali rdeče, modre ter
zelene barve, ki jih naprava zajema pri določeni osvetlitvi. S pomočjo funkcije na lažji način
določamo situacijo svetlobnih pogojev ter ustrezne barvne reprodukcije. (9.)
Poznamo več vrst osvetlitve, za katere imajo naprave prednastavljene parametre pri
ravnovesju beline, za situacije kot so oblačno/sončno vreme, osvetlitev pod klasično ali
halogensko žarnico.
Pri ročnem uravnavanju ravnovesja beline je potrebno umerjanje naprave na ta način, da s
fotoaparatom ostrimo na sivo karto, lahko tudi na bel list papirja oz. karton ter tako napravi
definiramo obseg sivin v dani osvetlitvi. (5. str. 157)
2.10 Slikovni procesor
Slikovni procesor ali DSP (Digital Signal Procesor) je namenski digitalni procesor za
obdelavo signalov, ki se uporablja za slikovno obdelavo v digitalnih fotoaparatih, kamerah,
mobilnikih ter drugih napravah. Slikovni procesor igra veliko vlogo pri hitrosti delovanja
fotoaparata ter pri kvaliteti posnetih fotografij.
Slikovni procesorji uporabljajo vrsto matematičnih funkcij - algoritmov, ki skupaj s
sistemskimi čipi in procesorskimi enotami obdelajo surove podatke s svetlobnega tipala ter jih
interpretirajo v končni posnetek. Algoritmi igrajo ključno vlogo pri odstranjevanju šuma,
zagotavljanju čimbolj realnega barvnega obsega pri zajemanju ter izostritvi celotnega
posnetka.
Večina proizvajalcev uporablja svoje znamke slikovnih procesorjev in z njimi povezane
algoritme, kot so: Nikonov EXPEED, Canonov DIGIC, Panasonicov VENUS, Sonyjev
BIONZ ter mnogi drugi. (20., 3.)
2.11 Programsko orodje Photoshop
Podjetje Adobe Systems je leta 1990 izdalo prvo verzijo programskega orodja Photoshop za
rastrsko obdelavo slik. Od takrat dalje je omenjena programska oprema eden najbolj
razširjenih programov za digitalno obdelavo fotografij, ki je priljubljena tako med
profesionalnimi kot amaterskimi uporabniki.
Photoshop omogoča uporabo ogromnega števila funkcij ter orodij za obdelavo fotografij, tako
iz umetniškega kot tudi produkcijskega vidika. Med najpomembnejša orodja ter funkcije, ki
jih program premore, spadajo: barvno upravljanje, možnosti izrezovanja delov fotografije,
označevanje ter manipulacija posameznih delov fotografije, možnost deljenja posnetka na več
plasti, na katerih lahko dodajamo najrazličnejše umetniške efekte, poljubno spreminjanje
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velikosti, resolucije in položaja slike ter ogromno drugih opcij. (1., 27.)
2.12 Šum pri digitalni fotografiji
Pojavljanje drobnih pik na večinoma temnejših delih na posnetkih se imenuje digitalni šum ali
zrnatost. Pri filmu je zrnatost posledica majhnih kemijskih delcev, ki niso prejeli dovolj
osvetlitve, pri digitalnih pa je šum rezultat električnih signalov, nastalih v elektroniki
fotoaparata ali kot posledica ekspozicije senzorja na svetlobo. Pri digitalnih fotoaparatih je
šum definiran kot neželen naključni signal, ki lahko vpliva na kvaliteto posnetka. (34.)
Problem pri osvetlitvi senzorja je, da ko svetloba aktivira posamezne svetlobne točke, se te ne
aktivirajo na popolnoma enak in predvidljiv način zaradi prevodnih pomanjkljivosti v
senzorju, zato ima procesor pri sestavljanju slike težave z interpretacijo odčitkov s tipala, saj
ne zna ločiti med koristnimi signali ter tistimi slikovnimi točkami, ki so se aktivirale preveč
ali premalo. Zaradi tega lahko pride do presvetljenih ali podosvetljenih pik na končni
fotografiji, ki močno vplivajo na njeno kvaliteto. Šum na fotografiji poznamo v več različnih
oblikah, kot so: svetli šum, kromatični šum ter vroči piksli. Svetli šum se pojavlja kot več
različic enobarvnega zrnastega vzorca, kromatični je izrazito raznobarven zrnast vzorec, vroči
piksli pa predstavljajo posamezne svetle točke v temnih predelih posnetkov, ki po logiki tam
ne bi smeli biti.
Funkcija pri fotografiranju, ki je najbolj povezana s pojavljanjem šuma na fotografiji, je
nastavitev ISO vrednosti. ISO (International Organization for Standardization) je standard
prevzet od občutljivosti filma analognih fotoaparatov in v bistvu pomeni kolikšno ojačitev
signala s tipala imamo. Digitalni fotoaparati imajo pri tipalu ojačevalno elektroniko, ki po
odčitavanju naboja, ki ga je generiral svetlobni senzor, signal pojačajo na uporabno vrednost.
Svetlobni senzor ima samo eno stopnjo občutljivosti, vse ostale stopnje ali ISO vrednosti
ojačevalec umetno generira ter s tem še bolj poudarja presvetljene in mrtve točke na
fotografiji in s tem posledično povzroča več šuma. (3., 5. str. 92., 94., 95.)
2.13 Pregled stanja prejšnjih raziskav
Primerjav kamere v mobilniku in digitalnega zrcalno refleksnega fotoaparata je bilo narejenih
kar nekaj, nekatere bolj komercialno, kot del promocije novih modelov, nekatere pa bolj
nepristransko, z dobrimi ali s slabimi koncepti testiranja. Največ testov najdemo na
internetnih straneh, ki se ukvarjajo s preizkušanjem raznih s fotografijo povezanih izdelkov.
Potrebno je poudariti, da so vsi resni preizkusi prinesli iste rezultate, in sicer dejstvo, da imajo
mobilniki slabše zmogljivosti v skoraj vseh fotografskih in svetlobnih situacijah, vendar pa so
bolj optimizirani za slikanje raznovrstnih motivov ter posledično bolj priročni pri
nezahtevnem slikanju. Prav tako je potrebno povedati, da resnejših testov s strani samih
proizvajalcev praktično ni, najverjetneje zaradi tega, ker so zmogljivosti pametnih telefonov
velik marketinški posel ter bi primerjava v fotografiji z zmogljivejšimi aparati pomenila
negativno reklamo. Poleg tega pa so takšna testiranja lahko tudi poslovne skrivnosti.
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Posledično je največ testiranja narejenega s strani neodvisnih podjetij, ki pa včasih lahko
delujejo tudi pristransko ali imajo nerazumljive pogoje testiranja, zato se je težko opirati na
njihovo mnenje. Kljub temu pa je bilo na spletu kar nekaj zanimivih testnih idej.
V naslednjih poglavjih je izpostavljeno nekaj takšnih primerjav ter opisan njihov način
testiranja in rezultati.
2.13.1 Arstechnica
Arstechnica.com je internetna stran, ki ukvarja s testiranjem fotoaparatov ter fotografske
opreme.
Septembra leta 2014 so na svoji domeni objavili članek, kjer so predstavili preizkus
primerjave kamere v pametnem telefonu ter digitalnem zrcalno refleksnem fotoaparatu
višjega cenovnega razreda.
Leto pozneje so prav tako primerjali pametni telefon novejše generacije ter isti DSLR kot v
prvem preizkusu, vendar z drugimi nastavitvami.
V prvem članku je tehnični urednik Lee Hutchinson testiral pametni telefon podjetja Apple
iPhone 6 plus ter Canonov 5D Mark III, DSLR fotoaparat podjetja Canon s tipalom polnega
formata višjega cenovnega razreda.
Pri preizkusu se je urednik odločil za test naprav pri različnih svetlobnih pogojih, tako v
zunanjem okolju kot v notranjih prostorih. Prav tako je pri nastavitvah obeh naprav izbral
možnost popolne avtomatike ter prepustil testiranima naprava izbiro vseh pomembnejših
nastavitev pri fotografiranju. Vse fotografije, tako tiste posnete s pametnim telefonom kot z
DSLR aparatom, je minimalno obdelal v programu za post obdelavo fotografij, večinoma jih
je samo porezal na isto velikost.
Po testu obeh naprav je očitno, da ima DSLR velike prednosti pri fotografiranju motivov v
slabših svetlobnih pogojih, saj pametni telefon z večkrat manjšim tipalom ne zmore zbrati
dovolj svetlobe za realno primerjavo. Pri dobrih svetlobnih pogojih avtor pride do zaključka,
da so fotografije posnete s pametnim mobilnikom skoraj popolnoma primerljive s tistimi z
DSLR aparata.
Pri vsem skupaj avtor zaključi, da če ne potrebujete visoko kvalitetnih fotografij, posnetih pri
težkih svetlobnih pogojih, ni potrebe po dragi in okorni opremi, saj je za fotografije
vsakdanjih lahkih motivov dovolj že pametni telefon.
Isti avtor je za isto tehnično spletno stran 15 mesecev pozneje napisal drugi članek s testom
izboljšanega pametnega telefona iPhone 6 Plus, in sicer 6S Plus ter istim DSLR aparatom.
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Pri drugem članku je avtor izbral malce drugačne načine testiranja. Obe napravi je tako kot
prej testiral pri različno osvetljenih zunanjih ter notranjih motivih. Pri mobilniku je pustil
polni avtomatizem pri izbiri nastavitev, pri DSLR aparatu pa je fotografije posnel izključno v
surovi obliki ter jih naknadno obdelal v programu za post produkcijo slik. Prav tako je pri
nekaterih bolj oddaljenih motivih preizkušal digitalno približanje pri pametnem telefonu,
vendar hitro prišel do zaključka, da so takšni posnetki preslabi za primerjavo.
Rezultati testa so po kvaliteti fotografij zaradi poznejše obdelave surovih podatkov pri DSLR
očitno boljši, vendar avtor zaključi, da kljub temu ne gre zanemariti priročnosti ter
vsestranskosti pametnega telefona, saj le-ta naredi zadovoljive posnetke za povprečnega
uporabnika v različnih pogojih slikanja. (18., 19.)

2.13.2 Quesabesde
Pri španski spletni strani Quesabesde so se problema lotili na zanimiv način. Za primerjavo
so si zbrali dve vrhunski napravi, eno s področja pametnih telefonov ter eno z digitalnih
zrcalno refleksnih fotoaparatov z ločljivostjo slikovnega senzorja čez 40 milijonov slikovnih
pik. Za test so izbrali Nokio 808 PureView, pametni mobilnik z verjetno najboljšo mobilno
kamero ter tipalom med mobilniki nasploh, ter vrhunski fotoaparat srednjega formata Pentax
645D.
Fotoaparati formatov senzorja srednjega razreda imajo ogromne slikovne senzorje, veliko
večje kot tisti polne velikosti, namenjene najzahtevnejšim profesionalnim fotografom, kar
naredi njihov test malce predvidljiv. Preizkus so naredili verjetno zaradi tega, ker imata obe
testirani napravi izjemno veliko ločljivost svetlobnega senzorja, več kot 40 milijonov
slikovnih pik, vendar so te pri mobilnem telefonu tako majhne, da je ta lastnost telefona
vgrajena bolj zaradi marketinških namenov. Pri preizkusu pri različnih dnevnih osvetlitvah
ter situacijah je uporaba telefona proti tako izpopolnjenemu digitalnem fotoaparatu
popolnoma trivialna, saj so rezultati posnetkov praktično neprimerljivi v kvaliteti. S testom so
lepo prikazali, da za dobre fotografske naprave ni pomembna samo ločljivost svetlobnega
tipala, ampak tudi njegova velikost, velikost slikovnih pik, svetlobna moč objektivov in pamet
procesorja. (25.)
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2.13.3 Business Insider
Pri spletni strani Business Insider so prav tako primerjali DSLR aparat z mobilnikom.
Za primerjavo med pametnim telefonom in DSLR aparatom so izbrali LGjev V10 pametni
mobilnik ter NIKON D800, digitalni zrcalno refleksni fotoaparat vstopnega razreda.
Obe napravi so tako kot pri preizkusih drugih avtorjev testirali pri različnih motivih ter
svetlobnih pogojih. Fotografirali so motive zgradb mesta v dnevni ter nočni svetlobi,
približane slike snežnih oblik ter nekaj različnih motivov posnetih v notranjem okolju pod
umetno osvetlitvijo.
Pri fotografijah mesta so pri dnevni svetlobi ugotovili, da ni večjih razlik v kvaliteti med
obema naprava, razen na nekaterih določenih delih ob robovih fotografij posnetih s pametnim
mobilnikom, ki ima zaradi svoje zgradbe določene pomanjkljivosti pri zajemanju pokrajinskih
motivov.
Pri približanih posnetkih je avtor dodelil manjšo prednost mobilniku, ki je zaradi praktičnosti
ter bolj odprte aperture lahko posnel detajl bližje kot DSLR fotoaparat, vendar so pri zadnjem
vse fotografije posneli z istim objektivom. V primeru menjave objektiva pri DSLR bi to
zagotovo lahko prineslo boljše rezultate od mobilnika, vendar je avtor želel prikazati
praktičnost mobilnika.
Pri fotografijah posnetih v notranjih prostorih in z umetno osvetlitvijo, ki se je pri nekaterih
situacijah zaradi oken v prostoru mešala z zunanjo naravno osvetlitvijo, pa je avtor prišel do
zaključka, da DSLR fotoaparat z boljšim objektivom in s svetlobnim senzorjem doseže boljše
rezultate kot pametni mobilnik, ki ima vizualno veliko več nezaželenega šuma na posnetkih.
Za zadnjo primerjavo posnetkov pa je avtor izbral nočno fotografijo mesta, kjer je pri ogledu
rezultatov že pri vizualni oceni vidno, da kljub temu da pametni telefon dostavi solidne
rezultate, ni možna primerjava le-teh z rezultati DSLR aparata, saj ima ta večji zajem svetlobe
posledično boljše barve in svetlejše posnetke. (23.)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1
3.1.1

Značilnosti naprav
Alpha A700

Sonyjev digitalni zrcalno refleksni fotoaparat alpha A 700 je bil leta 2007 soliden semiprofesionalni fotoaparat. Aparat je na tržišču naletel na nekaj ovir, vendar so le-te pri Sonyu
uspešno rešili in tako se A700 šteje za dober izdelek, ki mu v današnjem času primanjkuje le
slikovnih pik, vendar se to na kvaliteti posnetkov ne vidi. Kamera ima prav tako vgrajeno
bliskavico, ki jo ročno aktiviramo s tem, ko jo dvignemo z ohišja naprave. Poleg tega je
potrebno omeniti še »steadyshot« tehnologijo, ki s pomočjo tresljajev na tipalu kompenzira
tresenje rok pri daljših ekspozicijskih časih ter tako omogoča natančnejše slikanje v slabših
svetlobnih pogojih.
Ohišje
Fotoaparat ima ergonomično oblikovano ohišje izdelano iz magnezija ter šasijo iz aluminija,
kar zagotavlja trdnost in robustnost same naprave. Ob enem je ohišje zavarovano proti prahu
in vlagi. Zunanjost ohišja je iz plastike višjega cenovnega razreda.
Prednost DSLR fotoaparatov je, da so optimizirani za zajemanje fotografij, vendar jih to
naredi velike in malce nerodne naprave, kar se pozna na ohišju aparata.
Iskalo
Iskalo A700 ima vgrajeno posebno penta prizmo, ki omogoča natančnejši lom svetlobe pri
fotografiranju ter približno 0.9x povečavo.
Iskalo ima približno 95 % pokritost slike, kar pomeni, da ne vidimo celega okvirja slike. Ima
tudi informacijsko vrstico, tako da lahko vse pomembnejše informacije o nastavitvah vidimo
med zajemanjem slike.
Zaslon
Fotoaparat ima za DSLR aparat relativno velik LCD zaslon (Liquid-Crystal-Display) z
920,000 piksli (640 x 480 x 3) ter premaz proti bleščanju.
Prek LCD monitorja na fotoaparatu lahko nadzorujemo vrsto hitrih nastavitev, lažje izvajamo
kontrolo nad njimi ter si ogledujemo zajete fotografije.
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Svetlobni senzor
Sony je eden vodilnih proizvajalcev svetlobnih senzorjev na tržišču. V A700 so vgradili
veliko CMOS, APS-C, tipalo z efektivno velikostjo 12 mega pikslov, fizičnih mer 23,5 x 15,6
milimetrov.
Velikost tipala APS-C je velikost, ki jo najdemo v večini konkurenčnih aparatov ter ima dobro
svetlobno občutljivost tudi v slabših svetlobnih pogojih, vendar posledično tudi več šuma.
A700 ima tudi opcijo čiščenja svetlobnega senzorja, z izbiro opcije v menijski izbiri aparata.
A 700 prične z vibriranjem svetlobnega senzorja ter na ta način odstrani prašne delce, ki bi
lahko zašli na tipalo.
Slikovni procesor Bionz
BIONZ je Sonyjeva blagovna znamka slikovnih procesorjev.
Prva kamera, ki je začela uradno uporabljati tako imenovani Bionz sistema, je bila prav alpha
A700 leta 2007 ter kljub močnemu oglaševanju zmogljivosti odpravljanja šuma ni popolnoma
upravičila napovedi.
Največji problem, ki ga je fotografska skupnost izpostavila je bil, da Bionz z obdelavo slike
toliko pretirava, da šum pri višjih vrednostih ISO integrira tudi v surovi format slike ter ga
tako tudi s poznejšimi popravki na računalniku ni mogoče odstraniti. Pri Sonyju so težavo
odpravili z izdajo dodatnega sistemskega posodobitvenega paketa, ki po instalaciji na napravo
doda nove opcije, med drugim možnost izklopa delovanja operacij za odpravo šuma, kar je
odpravilo težave s posnetki v surovi obliki.
Slikovni procesor ni izdelan samo iz čipov in vezja, ampak tudi algoritmov in drugih
programskih operacij, s pomočjo katerih aparat procesira sliko. Vsak proizvajalec ima svojo
vrsto programskih rešitev in jo skrbno varuje pred konkurenco. Podjetje Sony ni izjema.
Procesna enota dostavi solidne rezultate v primerjavi s konkurenčnimi rešitvami, v povezavi s
kvalitetnim svetlobnim senzorjem pa je hitrost prikazovanja posnetkov na visokem nivoju.
Prav tako se hitrost pozna pri hitrem zajemanju več posnetkov zapored.
Motor za samodejno ostrenje
Vrsti električnega motorja, ki ga najdemo v fotoaparatu Alpha, pravimo ultrasonični motor za
samodejno ostrenje. Običajni motorji za ostrenje so sestavljeni iz zelo majhnih cilindričnih
motorjev, ki poganjajo sistem miniaturnih kolesc, podobnih prestavam v avtomobilih in
kolesih. Takšni motorji so zelo zanesljivi vendar počasni ter zelo hrupni.
Ultrasonični motorji so prav nasprotno - zelo preprosti. Uporabljajo železne obroče ali
prstane, ki proizvajajo vibracije na zelo visokih frekvencah, ki jih človeško uho ne zazna.
Vibracije povzročajo vrtenje enega od prstanov, kar omogoča ostrenje znotraj sistema leč.
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Takšni motorji so izjemno hitri in skoraj neslišni med delovanjem.
Zaklop
Pri alphi A 700 zaklop premore hitrosti zaklopa do 1/8000s, kar je visoka hitrost.
Fotoaparat ima tudi funkcijo zaklopa v Bulb načinu, oziroma za poljubno dolžino trajanja
odprtega zaklopa. Najdaljši čas osvetlitve, ki ga aparat dopušča samodejno, je 30 sekund.
Izmenljivi objektivi
Medtem ko imamo v telefonu fiksno goriščno razdaljo znotraj sistema leč, lahko na alphi A
700 izmenjujemo različne vrste objektivov znamke Sony ali Konica-Minolta. V tej nalogi je
uporabljen Sonyjev objektiv s spremenljivo goriščno razdaljo 18-70mm.
Druge posebnosti
DSLR fotoaparat ima še vse ostale novodobne funkcije, kot so čiščenje tipala s tresljaji,
možnosti montiranja dodatnih bliskavic ter HDMI izhod (High-Definition Multimedia
Interface) za ogled slik na televizijskem ekranu.
Aparat ima tudi možnosti t. i. zaporednega kadriranja, nastavitev, pri kateri fotoaparat sam
zmanjšuje ali zvišuje vrednost osvetlitve med posnetki v manjših enakih stopnjah, kar se
uporablja pri izdelavi fotografij z visokim dinamičnim razponom ali HDR (High Dynamic
Range) fotografij.
Prav tako ima možnosti nastavitev črno-belih posnetkov, raznih barvnih filtrov katerih drugih
učinkov ter možnost spreminjanja barvnih temperatur.
3.1.2

Kamera v Sony Xperii Z1

Kamera v zgoraj omenjenem mobilniku je bila za prenosni telefon izjemno dobra, ima pa
svoje omejitve, saj se pozna pomanjkanje prostora znotraj ohišja aparata. Največ slabosti in
omejitev ima telefon zaradi fiksnega sistema leč, skozi katerega zajema svetlobo.
Mobilnik uporablja komplicirano postavitev miniaturnih leč, Sony G-lens sistem, ki delujejo
kot pomanjšan objektiv. Kamera seveda ne premore optičnega približevanja, zato ima
možnost osemkratnega digitalnega povečanja, kar pa se močno pozna na kvaliteti fotografij.
Večja slabost, ki gre na račun objektiva, je tudi fiksna apertura ali velikost zaslonke, ki ima
svetlobno moč v tem primeru f 2.0.
Naprava prav tako nima opcije ročnega ostrenja, ima pa zato opcijo Touch to Focus ali
ostrenje na dotik, s pomočjo katere lahko ostrimo na poljubni točki z dotikom na ekran.
Prednost mobilne kamere pred A700 je zagotovo živi predogled slike, ki je vidna na
ogromnem ekranu polne ločljivosti, kar zajemanje slik in njihovo kadriranje zagotovo olajša.
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Svetlobni senzor
Tipalo v pametnem telefonu je zelo kvalitetno ter razvito v skladu z najnovejšimi Sonyjevimi
znanji na področju svetlobnih senzorjev. Razvijalci so se odločili za vgraditev Exmor senzorja
velikosti 1 / 3,2“, ki je primerljivo velikosti tipala v žepnih fotoaparatih.
Senzor ima ločljivost 5248 x 3936 slikovnih točk, skupaj več kot 20 milijonov ter je zanimivo
med zajemom slike osvetljeno z zadnje strani (BSI-Back Side Illuminated), kar naj bi
prinašalo boljše rezultate pri samem slikanju.
Zaklop
Pri mobilnih kamerah v ohišju ni veliko prostora, zato proizvajalci dajejo bolj prednost
programskim rešitvam kot pa mehanskim in Xperia Z1 ni izjema. Zaklopa v telefonu v
klasični obliki ni, ekspozicijski čas pa telefon določi programsko, tako da odčita podatke s
tipala za določen čas, recimo stotinko sekunde.
Ročno nastavitev ekspozicijskega časa pri kameri v mobilniku je mogoče nastaviti samo z
uporabo vmesne aplikacije, ki omogoča nastavitve ekspozicijskega časa do 5 sekund pri
omejeni resoluciji, vendar so rezultati praktično neuporabni, ker naprava nima potrebnih
mehanskih delov ter programskih elementov za obdelavo tako dolge ekspozicije.
Zaslon
Zaslon v Xperii Z1 je kvalitetni pet inčni zaslon s tehnologijo Triluminos ter s pogonom z
marketinški imeni X-Reality in OptiContrast, z ločljivostjo 1920x1080 slikovnih pik.
Triluminos je zapletena Sonyjeva tehnologija za izboljšanje kvalitete slike. Navadni LCD
zasloni uporabljajo belo svetlobo, ki potuje skozi slikovne RGB točke do gledalca. Pri
Triluminos Sony zaslonih pa je ta svetloba modra, kar naj bi dalo lepše in bolj polne barve.
OptiContrast je tehnologija, ki skrbi za optimalni kontrast slike ter svetlost, X-Reality pa je
tehnologija za slikovno procesiranje in izboljša ostrino slike, zmanjša šum in polepša barve.
Programske nastavitve signal razdelijo v več različnih komponent, teksturo, kontrast ter
barvo. Vsaka se analizira zaradi zagotavljanja čim kvalitetnejšega prikaza slike.
X-Reality Sony uporablja že dolgo v svojih televizorjih, zato je to preizkušena tehnologija,
vendar je potrebno omeniti kritike tržišča, da ima zaslon pri Xperii Z1 rahlo slabše vidne kote
kot kateri od konkurenčnih aparatov, vendar je to stvar subjektivne presoje.
Druge posebnosti
Kamera v mobilnem telefonu je zanimiva tudi zaradi nekaterih drugih posebnosti, ki jih
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zrcalno refleksni fotoaparat nima. Najbolj bi izpostavil možnost dodatne programske obdelave
slik v mobitelu s pomočjo namenskih programskih orodij. Telefon ima seveda tudi ogromno
drugih funkcij povezanih s fotografijo, kot so izdelava panoramskih posnetkov, geolokacijsko
označevanje ter deljenje fotografij prek družabnih medijev in snemanje video posnetkov.

3.2

Primerjalna analiza

V eksperimentalnem delu je zaradi razlik v mehanski zgradbi obeh kamer težko določiti
parametre, s pomočjo katerih je najpreprosteje prikazati razlike in podobnosti med aparatoma.
Zaradi drugačnih slikovnih senzorjev in objektivov je tudi najbolj preprosta naloga, kot je
zajeti isti kader, lahko dokaj težavna. Prav zaradi tega se bo diplomsko delo osredotočalo bolj
na vizualne razlike med zajetimi posnetki pri različnih pogojih osvetlitve ter manj s
kadriranjem in poravnanostjo motiva.
Za motiv sem izbral plastično okrasno rožo ter jo slikal z obema naprava pri optimalni, šibki,
izjemno šibki, močni direktni in umetni svetlobi ter posnetke medsebojno primerjal na več
načinov.
S pomočjo orodij znotraj računalniškega programa za obdelavo slik Adobe Photoshop sem
izpostavil razlike v barvnih odtenkih ter količino osvetlitve med posnetki.
Prvo orodje, ki sem ga uporabil, se imenuje Color Sampling Tool ali orodje za vzorčenje
barvnih odtenkov. Z orodjem za vzorčenje si lahko na preprost način izberemo določen del na
fotografiji, s katerega orodje odčita barvne vrednosti tistega barvnega prostora, v katerem je
posnetek zapisan. V mojem primeru sem izbral velikost področja za vzorčenje 5 x 5 slikovnih
pik, barvni prostor obeh naprav pa je RGB barvni prostor.
Vzorčenje barve sem izvedel na vseh posnetkih na isti poziciji ter rezultate vrednosti R, G in
B podal poleg vsakega posnetka v originalni obliki. Na ta način sem dobil merljiv prikaz
razlik v barvnem zaznavanju obeh kamer.
Drugo orodje, ki je uporabljeno znotraj programa Photoshop, so bili levels ali nivoji.
Pri izbiri nivojev Photoshop prikaže histogram osvetljenosti na posnetku, ki v bistvu prikazuje
koliko svetlih in temnih slikovnih točk je na fotografiji. Iz grafa lahko sklepamo tudi, koliko
svetlobe je fotoaparat zaznal v danih svetlobnih pogojih ter kakšen ima dinamični razpon,
zato je graf nivojev podan poleg vsakega posnetka za lažjo predstavo o količini osvetlitve
slikovnega senzorja pri vsaki kameri.
Poleg omenjenih primerjav je pri vsaki fotografiji približan ter izrezan določen del ter v opisu
vizualna ocena rezultatov.
Posebna serija fotografij je namenjena digitalni in optični približavi, saj so med njima
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ogromne razlike v kvaliteti nastalih posnetkov. Zanimiva je tudi predstavitev rezultatov obeh
naprav v smislu kreativnosti, zato je z obema napravama izdelano nekaj fotografij, pri katerih
so bile uporabljene vse možne dodatne opcije programskega urejanja slik, tako v napravah
samih kot z dodatno obdelavo v namenskih programih.
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3.3
3.3.1

Metode primerjalne analize
Pozicija vzorca barve

Pri sliki 1 je prikazana pozicija vzorčenja barvnega odtenka s pomočjo kapalke Color Sampler
Tool v programskem orodju Photoshop. Vzorčenje barvnega odtenka je izvedeno pri vsaki
fotografiji na približno istem mestu za lažjo predstavo o razlikah med testiranima aparatoma.

Slika 1: Pozicija barvnega vzorca
3.3.2

Vzorec R, G, B

Pri vzorčenju barve Photoshop v posebnem okvirju prikaže barvne vrednosti osnovnih barv,
iz katerih je vzorec sestavljen. Pri fotoaparatih, v tem primeru, so te osnovne barve rdeča
(Red), zelena (Green) ter modra (Blue). Spodnja slika 2 prikazuje vrednosti teh barv v
določenem barvnem vzorcu.

Slika 2: Vzorec R, G, B
3.3.3

Histogram

Histogram je vrsta grafikona, ki se uporablja za prikaz porazdelitve določene spremenljivke, v
tem primeru osvetlitve slikovnih točk ali pikslov. Histogram na sliki 3 opisuje porazdelitev
osvetlitve pikslov od najtemnejšega (črnega) do najsvetlejšega (belega). Višje ko ima
histogram vrhove v temnih ali svetlih delih, bolj presvetljena ali podsvetljena je slika, po
drugi strani pa, bolj ko je histogram porazdeljen, bolj enakomerno osvetlitev ima posnetek.
(16.)

Slika 3: Levels histogram porazdelitve osvetlitve
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1

Predstavitev in analiza posnetkov zajetih pri različnih pogojih osvetlitve

4.1.1

Optimalna osvetlitev

Fotografiranje pri optimalni osvetlitvi je predstavljeno kot prvi del primerjave, saj je med
napravama pri takšnih svetlobnih pogojih najmanj razlik. Optimalna svetloba je pojem,
katerega je zelo težko definirati pri fotografiranju pri naravni osvetlitvi, saj se količina
svetlobe med dnevom zelo spreminja, prav tako je za vsako napravo optimalna osvetlitev
dosežena pri drugačnih svetlobnih pogojih. Zato je pri preizkusu optimalna osvetlitev tista, pri
kateri imata obe napravi podobno izbiro avtomatskih nastavitev ter imajo posnetki vizualno
najboljše lastnosti pri dinamičnem razponu, svetlosti ter vizualni realnosti barv. Prav tako je
izbran čas v dnevu, ko je bilo največ difuzne ali razpršene svetlobe, ki pripomore k
enakomerni osvetlitvi motiva. Potrebno je tudi omeniti, da je zaradi različnih vidnih kotov
veliko težje fotografirati motiv z isto poravnavo na posnetku pri obeh aparatih.
Pri posnetkih, ki so nastali v teh pogojih, prikazanih na sliki 4 ter sliki 5, na prvi pogled ni
veliko razlike, obe napravi dostavita solidne rezultate pri vizualni oceni ostrine ter barvnih
odtenkov, vendar pri primerjavi barvnih vrednosti pri vzorcih barve na sliki 6 ter sliki 7, lahko
vidimo, da ima DSLR aparat višje vrednosti pri vseh osnovnih barvah v vzorcu, kar kaže na
to, da je DSLR zaznal drugačne informacije o barvi kot pa kamera v pametnem telefonu.

Slika 4: Optimalna osvetlitev, mobilnik
f/2, 1/125 s, ISO 64, 5mm

Slika 5: Optimalna osvetlitev, DSLR
f/6.3, 1/140 s, ISO 200, 18 mm

Slika 6: Vzorec R,G,B, optimalna osvetlitev,
mobilnik

Slika 7: Vzorec R,G,B, optimalna
osvetlitev, DSLR
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Histogrami osvetlitve na slikah 8 ter 9 pri obeh napravah prikazujejo, da je pri obeh bila
zaznava osvetlitve relativno dobro razporejena, grafa sta podobna, razen razlik v nekaterih
sivinskih delih ter, da je pri DSLR napravi graf bolj razporejen kot pri mobilniku, kar kaže na
širšo zaznavo in boljši dinamični razpon. Prav tako nam graf osvetlitve pri pametnem telefonu
z višjimi vrhovi v temnih delih histograma kaže na to, da je pametni telefon zaznal posnetke
bolj temne kot zrcalno refleksni aparat, vendar se to na posnetkih pri vizualni oceni ne opazi.

Slika 8: Histogram optimalna osvetlitev,
mobilnik

Slika 9: Histogram optimalna osvetlitev,
DSLR

Pri približanem delu fotografij prikazanih na sliki 10 in 11 so opazne manjše vizualne razlike
v barvah ter njihovi svetlosti, pri ostrini in dinamičnem razponu pa pri vizualni oceni ni videti
drastičnih razlik.

Slika 10: Približani del optimalna osvetlitev,
mobilnik

Slika 11: Približani del optimalna
osvetlitev, DSLR
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4.1.2

Šibka osvetlitev

Pri šibki osvetlitvi in načeloma pri vseh slabših svetlobnih pogojih je pričakovano, da se bo
mobilna kamera slabše odrezala zaradi manjše leče in velikosti tipala.
Pametni telefon ima v teoriji z vrednostjo zaslonke f 2.0 večjo svetlobno moč kot DSLR s f
3.5, vendar ima velikost svetlobnega senzorja tako majhno, da ne zmore prejeti toliko
osvetlitve kot DSLR. Zrcalno refleksni fotoaparat ima v primerjavi z mobilnikom ogromen
objektiv in ima zato večji zajem svetlobe, kljub manjši svetlobni moči objektiva glede na
svetlobni senzor.
Obe kameri imata tudi velike razlike pri določanju nastavitev ter izbirata zelo različne
vrednosti. Pri DSLR aparatu je pri izbiri 0,5 sekunde dolge ekspozicije bilo potrebno več
poizkusov, saj je pri tako dolgi ekspoziciji težko zagotoviti ostrino brez stojala, vendar je
rezultat popolnoma primerljiv ali celo boljši kot pri pametnem telefonu.
Pri ogledu posnetkov na slikah 12 in 13 že pri vizualni oceni lahko opazimo razlike v
kvaliteti, ostrini in barvnem prikazovanju. Ostrina pri pametnem mobilniku je zelo slaba ter
vizualno slabša v primerjavi z zrcalno refleksnim fotoaparatom. Pametni telefon ima tudi
težave pri interpretaciji barv, nekateri deli so barvno popolnoma drugačni kot pri DSLR, beli
deli so motni ter delujejo zelo bledo. Pri vzorcu barvnih vrednosti, ki jih vidimo na sliki 14 in
sliki 15 je večina vrednosti vzorca barve podobna, kar bi lahko bilo brez vizualne ocene
zavajajoče, saj je razlika vidna v celotnem posnetku.

Slika 12: Šibka osvetlitev, mobilnik
f/2, 1/16 s, ISO 2500, 5mm

Slika 13: Šibka osvetlitev, DSLR
f/3.5, ½ s, ISO 3200, 18 mm

Slika 14: Vzorec R,G,B, šibka osvetlitev,
mobilnik

Slika 15: Vzorec R,G,B, šibka osvetlitev,
DSLR
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Histogram osvetlitve na slikah 16 in 17 dobro prikaže razliko v količini zaznane svetlobe ter
dinamičnem razponu. Pri DSLR aparatu je vidna veliko večja količina zaznanih nivojev
osvetlitve ter je zato veliko več barvnih podatkov ter detajlov na posnetkih.

Slika 16: Histogram šibka osvetlitev,
mobilnik

Slika 17: Histogram, šibka osvetlitev, DSLR

Pri približanem delu cveta s fotografij na sliki 18 ter sliki 19 je razlika še bolj vidna, pametni
telefon ima veliko bolj moten ter bled rezultat v primerjavi z DSLR aparatom, pri katerem so
tudi barve toplejše ter izrazitejše.

Slika 18: Približani del šibka osvetlitev,
mobilnik

Slika 19: Približani del šibka osvetlitev,
DSLR
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4.1.3

Izjemno šibka osvetlitev

Pri izjemno šibki svetlobi pride do največjih razlik pri tako kvaliteti kot pri avtomatski izbiri
nastavitev posamezne naprave. Pri mobilniku lahko opazimo, da ima aparat omejitev pri
izbiri ekspozicijskega časa. Najdaljši čas ekspozicije, ki ga ima telefon na izbiro, je 1/8 s. Pri
motivih ali okoliščinah, ki potrebujejo daljši zaklopni čas samo zvišuje vrednost ISO, kar pa
naredi zelo veliko šuma na posnetkih.
Pri DSLR posnetkih je naprava izbrala neprimerljivo daljši čas, pri katerem bi načeloma bilo
potrebno že stojalo, vendar je z nekaj poskusi aparat naredil za primerjavo zadovoljive
rezultate. Na posnetkih na sliki 20 ter 21 je prikazano, da so barve pri obeh aparatih v teh
pogojih slabe, vendar je očitno, da ima DSLR tukaj zaradi objektiva ter možnosti daljših
ekspozicijskih časov in večjega tipala boljši zajem svetlobe ter posledično boljše posnetke.
Barvnih vrednosti pri pametnem telefonu praktično ni, vse je zelo modrikasto ter
nedefinirano. To potrjujejo tudi vrednosti vzorčenja barve na cvetu, vidne na slikah 22 ter 23,
ki so pri pametnem mobilniku zelo nizke, kar tudi kaže na zelo majhno količino osvetlitve.

Slika 20: Izjemno šibka osvetlitev, mobilnik
f/2, 1/8 s, ISO 6400, 5 mm

Slika 21: Izjemno šibka osvetlitev, DSLR
f/3.5, 1 s, ISO 3200, 18mm

Slika 22: Vzorec R,G,B, izjemno šibka
osvetlitev, mobilnik

Slika 23: Vzorec R,G,B, izjemno šibka
osvetlitev, DSLR
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Histogram osvetlitve se med obema kamerama močno razlikuje v količini zaznanih nivojev,
kar je vidno na sliki 24 ter sliki 25, pri grafu zrcalno refleksnega fotoaparata je tudi razvidno,
da ima posnetek DSLR naprave v primerjavi s posnetkom pametnega telefona v teh
svetlobnih pogojih veliko večjo zaznavo ter posledično več dinamičnega razpona in količine
barv.

Slika 24: Histogram izjemno šibka osvetlitev,
mobilnik

Slika 25: Histogram izjemno šibka osvetlitev,
DSLR

Pri približanem delu je ostrina na posnetkih obeh naprav slaba, vendar je pri primerjavi slik
26 ter 27 cvet pri posnetku pametnega mobilnika skoraj nerazpoznaven tako barvno kot pri
ostrini, ker zaradi že prej večkrat omenjenega manjšega svetlobnega senzorja preprosto ne
zmore zajeti toliko svetlobe in zato v slabših svetlobnih pogojih dokazano dostavi veliko bolj
zrnaste, barvno puste ter zamegljene posnetke.

Slika 26: Približani del, izjemno šibka
osvetlitev, mobilnik

Slika 27: Približani del, izjemno šibka
osvetlitev, DSLR
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4.1.4

Močna direktna osvetlitev

Fotografiranje pri močni direktni svetlobi je lahko težavno, saj velika količina svetlobe lahko
za napravo povzroča težave pri procesiranju.
Zanimivo je, kakšne nastavitve sta oba aparata izbrala glede na opcije, ki sta jih imela.
Telefon je moral izbrati zelo kratek čas ekspozicije zaradi odprte zaslonke, DSLR pa je po
drugi strani izbral bolj zaprto zaslonko in s tem pridobil na globinski ostrini in malo daljši
čas, ki pa je še vedno dovolj hiter, da ne vpliva na slikanje takih motivov pri teh svetlobnih
pogojih, kar mu omogoča večji senzor.
Pri posnetkih posnetih pri močni direktni osvetlitvi na sliki 28 ter sliki 29 lahko že pri
vizualni oceni vidimo, da je tisti narejen s pametnim telefonom rahlo presvetljen ter manj
uravnotežen kot tisti zajet z DSLR fotoaparatom. Pri barvnem vzorcu na sliki 30 in sliki 31
so vidne razlike med interpretacijo barvnih vrednosti med obema aparatoma, pri Z1
pametnem mobilniku so precej višje vrednosti rdeče ter modre barve. Kljub temu se pri
vizualni oceni bolj vidi, da so pri DSLR veliko bolj uravnotežene.

Slika 28: Močna direktna osvetlitev, mobilnik
f/2, 1/500 s, ISO 50, 5mm

Slika 29: Močna direktna osvetlitev, DSLR
f/13, 1/160 s, ISO 200, 26 mm

Slika 30: Vzorec R,G,B, močna direktna
osvetlitev, mobilnik

Slika 31: Vzorec R,G,B, močna direktna
osvetlitev, DSLR
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Histogrami nivojev osvetlitve na slikah 32 ter 33 se zelo razlikujejo, graf posnetka
pametnega telefona je veliko manj razporejen ter ima veliko manj vrhov v različnih nivojih
posnetka, kar kaže na večjo zaznavo nivojev osvetljenosti pri DSLR aparatu. Graf pri DSLR
posnetku jasno kaže na večji dinamični razpon v fotografiji, kar je boljši rezultat v teh
svetlobnih pogojih.

Slika 32: Histogram močna direktna
osvetlitev, mobilnik

Slika 33: Histogram močna direktna
osvetlitev, DSLR

Prav to vidimo tudi pri vizualni oceni približanih delov s fotografij na sliki 34 ter sliki 35,
kjer je jasno razvidno, da ima pametni telefon veliko bolj presvetljen posnetek ter veliko
manj detajlov znotraj belih delov cveta ter manjšo nasičenost barve znotraj obarvanih delov
rože. Pri DSLR aparatu je splošna kvaliteta posnetka na višjem nivoju kot pri pametnem
telefonu

Slika 34: Približani del močna direktna
osvetlitev, mobilnik

Slika 35: Približani del, močna direktna
osvetlitev, DSLR
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4.1.5

Umetna osvetlitev

Umetna osvetlitev je prav tako ena tistih vrst osvetlitve, pri kateri je možnost velikih razlik
dokaj pričakovana. Vsaka naprava ima svoj način uravnavanja ravnovesja beline ter
interpretacije barv, zato lahko pride do vidnih razlik v belinah ter splošnem videzu
posnetkov.
Pri testnih fotografijah lahko te razlike vidimo že pri vizualni oceni slik 36 ter 37. Barve med
rezultati se zelo razlikujejo, pametni telefon ima popolnoma drugačen videz barv prek
celotnega posnetka, kar je posledica drugačnega ravnovesja beline ter umerjanja barvnih
temperatur.
Glede nastavitev sta oba aparata izbrala približno podobne nastavitve, le pri DSLR napravi je
ta izbrala višjo občutljivost tipala, kar se kaže kot višja ISO vrednost, kar je posledica
manjše aperture.
Pri barvnih vzorcih na slikah 38 in 39 je še bolj vidna razlika v barvnih vrednostih. Med
napravama so razlike vidne pri vsaki od osnovnih barv v vzorcu, pametni mobilnik je motiv
zaznal z manj rdeče ter več zelene vrednosti, kar je dokaz več o različnih barvnih
interpretacijah.

Slika 36: Umetna osvetlitev, mobilnik
f/2.0, 1/32 s, ISO 250, 5mm

Slika 37: Umetna osvetlitev, DSLR
f/3.5, 1/30 s, ISO 800, 18mm

Slika 38: Vzorec R,G,B, umetna osvetlitev,
mobilnik

Slika 39: Vzorec R,G,B, umetna osvetlitev,
DSLR
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Pri histogramih na sliki 40 in sliki 41 je vidno, da ima DSLR fotoaparat ponovno bolj
razporejene vrhove čez celotno območje zaznanih sivin, kar priča o boljšem dinamičnem
razponu v danih okoliščinah.
Pametni mobilnik ima kljub manjšemu razponu sivin višje vrhove v tistih delih, ki jih je
zajel, kar kaže na zadostno količino zajete svetlobe kljub umetni osvetlitvi.

Slika 40: Histogram umetna osvetlitev,
mobilnik

Slika 41: Histogram umetna osvetlitev, DSLR

Pri ogledu približanih delov na slikah 42 ter 43 je še bolj vidna razlika v izbiri barvnih
odtenkov, potrebno je tudi omeniti, da je imel DSLR bolj realne rezultate med samim
fotografiranjem, barve so veliko bolj tople ter glede na fotografiranje pod običajno žarnico
veliko bolj realne tople rumenkaste barvne odtenke.

Slika 42: Približani del, umetna osvetlitev,
mobilnik

Slika 43: Približani del, umetna osvetlitev,
DSLR
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4.1.6

Povečava

Pri slikanju motiva s povečevanjem se pokažejo razlike v zgradbi ter delovanju aparatov v
podobi slabše kakovosti posnetkov zajetih s pametnim telefonom ter razlike med digitalnim
in optičnim povečevanjem.
Optična povečava pri DSLR fotoaparatu motiv poveča z uporabo leč ter večanjem goriščne
razdalje, zato motiv dejansko ostane nespremenjen brez izgube na ostrini in kvaliteti, prav
tako dobimo tudi nizko globinsko ostrino, kar se vidi kot zamegljen efekt okoli glavnega
motiva rože ter lahko doda umetniški videz fotografiji.
Pri digitalni povečavi pa s povečanjem v bistvu samo večamo del slike, kar povzroči visoko
izgubo kvalitete.
Pri posnetkih posnetih pri testnem delu je na slikah 44 in 45 to dobro vidno, še posebej pri
približanem delu obeh posnetkov, kjer je pri pametnem telefonu kvaliteta bistveno manjša,
tako pri ostrini kot pri podrobnostih.
Pri vrednostih barvnega vzorca so vrednosti osnovnih barv pri DSLR aparatu vse višje, kar je
vidno na sliki 46 ter 47 ter kaže na več zaznane informacije o barvi pri zrcalno refleksnem
fotoaparatu, barve pri pametnem mobilnem telefonu pa so tudi na pogled temnejše.

Slika 44: Povečava, mobilnik
f/2.0, 1/125 s, ISO 50, 5mm

Slika 45: Povečava, DSLR
f/5.6, 1/125s, ISO 400, 70mm

Slika 46: Vzorec R,G,B, povečava, mobilnik

Slika 47: Vzorec R, G, B, povečava DSLR
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Pri ogledu histograma obeh rezultatov na sliki 48 in sliki 49 je vidno, da sta si relativno
podobna, obe napravi sta imeli več vrhov grafa ter bolj koncentrirano zaznavo v sivinskih
delih, vendar je vidno, da ima DSLR aparat v teh pogojih bolj razporejen graf ter več vrhov
tudi v ostalih delih, kar kaže na boljšo zaznavo in dinamični razpon tudi pri optični povečavi.

Slika 48: Histogram povečava, mobilnik

Slika 49: Histogram povečava, DSLR

V sredini približanega dela se pri DSLR aparatu bolje vidi vijolična izboklina, prav tako sta
zgornji beli rob cveta ter zeleni popek ostrejša ter jasnejša pri DSLR kar je vidno pri
primerjavi slik 50 ter 51.

Slika 50: Približani del, povečava, mobilnik

Slika 51: Približani del, povečava, DSLR
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4.1.7

Kreativne možnosti

Pri opisu slik kreativnosti je potrebno povedati, da so kreativne možnosti obeh naprav v
smislu fotografskega ustvarjanja velike ter ni možno opisati vseh opcij v samo nekaj
posnetkih, zato bom s fotografijami izpostavil tiste, ki so meni subjektivno najbolj očitne.
Mobilnik ima veliko različnih opcij urejanja fotografij: od kolaža do izbire izpostavljanja
poljubnega tona ter klasičnih nastavitev nasičenosti barv, ostrine ter kontrasta, kar je vidno na
sliki 52. Prav tako ima telefon vrsto zabavnih opcij, kot so dodajanje okvirjev ali raznih
efektov na fotografijo, kar je prikazano v drugem posnetku na sliki 53.

Slika 52: Kolaž, mobilnik

Slika 53: Dodajanje okvirjev, kreativnost,
mobilnik
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Pri DSLR je izpostavljena možnosti nastavitev ekspozicijskega časa, saj ima ta nastavitev
veliko prostora za kreativnost, kar je prikazano v prvi fotografiji na sliki 54. Motiv so bili
obalni kamni, med katerimi so se prelivali valovi. Čas ekspozicije pri tej fotografiji je bil 25
s, kar je predolgo, za slikanje brez stojala. Zaradi daljše ekspozicije so premikajoči valovi na
fotografiji videti kot meglica.
Poleg opcije nastavljanja ekspozicijskega časa ima DSLR tudi objektiv z možnostjo
spreminjanja goriščne razdalje, kar ima velik kreativni potencial, ne samo pri globinski
ostrini ter optični povečavi, ampak tudi v smislu kreativnosti, zato je na sliki 55 dodana
fotografija posneta s tehniko “zoom eksplozije“. Pri takšni fotografiji slikamo motiv pri
podaljšanem ekspozicijskem času ter med samim zajemanjem objektivu spremenimo
goriščno razdaljo, kar posnetku doda specifičen efekt razmazanosti.

Slika 54: Daljši osvetlitveni čas, kreativnost,
DSLR

Slika 55: Spreminjanje goriščne razdalje med
slikanjem, kreativnost, DSLR
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5 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu je pri primerjavi skozi testne posnetke jasno razvidno, da ima DSLR
fotoaparat pri slikanju v vseh težjih svetlobnih pogojih prednost pred pametnim mobilnikom,
saj je DSLR naprava izdelana izključno za fotografiranje ter ima posledično bolj tehnološko
dovršene ter bistveno večje dele za reševanje fotografskih nalog.
Pametni telefoni so z napredkom tehnologije postali zanimivo fotografsko orodje ter so s
svojo praktičnostjo in priročnimi aplikacijami lahko močno orodje pri kreativnem izražanju,
vendar, ko svetloba ni več idealna, pričnejo izgubljati podrobnosti pri posnetkih, imajo manjši
dinamični razpon ter so načeloma zelo omejeni glede izbire nastavitev. Primerjava naprav v
diplomskem delu potrjuje primerjave opravljene s strani ostalih avtorjev na spletu, da pametni
mobilniki v težjih situacijah še niso primerljivi z zrcalno refleksnimi aparati.
Barve so pri slabših svetlobnih pogojih bolj blede ter veliko slabše interpretirane.
Enako lahko trdimo tudi za področje povečave, saj mobilni telefoni zaradi pomanjkanja večjih
objektivov preprosto ne zmorejo opraviti nekaterih izivov s katerimi se srečujemo pri
fotografiji.
Pri fotografiranju vsakdanjih motivov v optimalnih pogojih pa so pametni mobilniki po
kvaliteti v smislu barve ter vizualne ocene dokaj primerljivi z zrcalno refleksnimi aparati, kar
je za napravo, ki ima veliko manjše komponente potrebne za fotografiranje, zelo visok
standard.
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