


Коротко з історії фотографії
Історія виникнення фотографія тісно пов’язана з дослідженням та пізнанням людиною оточуючого 

світу та розвитком науково - технічного прогресу. Досягнення фотографії є продуктом фундаментальних 

наукових відкриттів та досліджень, а також симбіозом науки і техніки. 

Основним джерелом  виникнення фотографії  були такі  науки,  як фізика (оптика)  та хімія.  Так,  її 

передісторія починається ще з глибокої давнини. Арабський математик і вчений X століття Альгазен з 

Басри, який писав про основні принципи оптики і вивчав поведінку світла, помітив природний феномен 

перевернутого зображення, що проходило через невеликий круглий отвір в стіні. Альгазен користувався 

камерой-обскурою для спостережень за затемненнями сонця,  знаючи,  що шкідливо дивитися на сонце 

неозброєним оком. З винайденням окулярів у XIII сторіччі камерою-обскурою стали називати скриньку з 

двоякоопуклою лінзою на передній стінці та напівпрозорим папером або матовим склом на задній. Такий 

прилад  використовували  для  механічної  зарисовки  предметів.  Перевернуте  зображення  за  допомогою 

дзеркала виставлялось прямо і обводилося олівцем. Це була «фотографія до фотографії»,  коли людина 

навчилась  механізувати  процес  створення  зображення.  Якщо  основи  створення  фотографії  на  основі 

оптичних явищ склались багато віків назад, то можливість надійного закріплення зображення на поверхні 

стала можливою завдяки досягненням хімії у ХVIII столітті.

Одним з  найбільш важливих внесків  у  створення  способу  перетворення  оптичного  зображення  в 

хімічний процес у світлочутливому шарі стало відкриття молодого російського хіміка-любителя, згодом 

відомого державного діяча і  дипломата,  А. П. Бестужева-Рюміна (1693 – 1766) і  німецького анатома і 



хірурга И. Г. Шульце (1687 – 1744). Займаючись в 1725 році складанням рідких лікувальних сумішей, 

Бестужев-Рюмін помітив, що під впливом сонячного світла розчини солей заліза змінюють колір. Через 

два роки Шульце також представив докази чутливості до світла солей брому.

Цілеспрямовану роботу по хімічному закріпленню світлового зображення в камері-обскурі вчені і 

винахідники різних країн почали тільки в першій третині XIX століття. Найкращих результатів досягли 

тепер відомі всьому світу французи Жозеф Нисефор Н’єпс (1765 – 1833), Луї-Жак Манде Дагерр (1787 – 

1851) і англієць Вільям Фокс Генрі Тальбот (1800 – 1877). Їх прийнято вважати винахідниками фотографії.

          

Намагаючись зафіксувати все різнобарв’я оточуючого світу, вчені та фотографи намагались створити 

якісне кольорове зображення. Вченим довгий час не вдавалося пояснити процес сприйняття кольорів. До 

середини  XVII  століття  панувала  теорія  Арістотеля,  згідно  якої  усі  кольори  утворюються  при 

підмішуванні чорного кольору до білого. Першим описав складну природу кольору Ісаак Ньютон. Ньютон 

Рисунок 2: Перша підводна 
фотографія (має погану якість.  
Зроблена поблизу Веймонта 
Великобританія) 1856 – Вільям 
Томпсон 

Рисунок 1: Перша і найстаріша фотографія 
1826 – Жозеф Нисефор Н’єпс

Рисунок 3: Перша фотографія іншої людини 
1838 – Луї Дагерр



виділив в спектрі білого кольору сім найбільш помітних спектральних кольорів і назвав їх основними – 

червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. (Кожен Мисливець Бажає Знати 

Де  Сидить  Фазан).  М.  В.  Ломоносов  сформулював  трикомпонентну  теорію  кольору,  узагальнивши 

емпіричний матеріал, накопичений їм при розробці технології виробництва кольорового скла і мозаїки. 

Ломоносов виявив, що для надання склу будь-якого колірного відтінку досить використати всього три 

основні фарби, змішуючи їх у певних пропорціях.

Отримання  кольорових  фотографій  –  фізичний  процес,  але  сприйняття  кольору  людиною  також 

пов'язане  з  його  психікою  та  фізіологією.  Створенню  технології  отримання  кольорових  фотографій 

завдячують німецькому фізіологу Евальду Герінгу (1834 – 1918) та теорії Янга –Гельмгольца. Результатом 

їх  робіт  стало  знання  про  те,  що  око  містить  три  види  нервових  клітин,  що реагують  відповідно  на 

червоний, зелений, блакитно-фіолетовий колір. Якщо усі три види нервових 

клітин отримують однакове роздратування, ми бачимо білий колір. Якщо в 

око потрапляє в основному зелене світло, клітини, що відповідають за зелену 

частину спектру, збуджуються більше, ніж інші, і ми бачимо зелений. Коли 

предмет жовтий, стимулюються " зелені" і " червоні" клітини. Також стало 

відомо.  що  ми  «бачимо»  мозком  –  око  сприймає  світові  імпульси,  які 

обробляються  у  мозку  і  в  результаті  формується  зображення  у  нашому 

сприйнятті.  Ці  знання  дали  змогу  у  1861  році  Джеймсу  Максвеллу 

(британському фізику та математику) отримати перший стійкий кольоровий 

знімок за методом трьохкольорової фотографії (метод поділу кольорів).

Рисунок 4: Перша кольорова 
фотографія – 
триколірний бантик

1861 — Джеймс Клерк 
Максвелл



Для  отримання  кольорового  знімка  використовувалися  три  фотокамери  зі  встановленими  на  них 

кольоровими світлофільтрами (червоним, зеленим і синім). Знімки, що вийшли, дозволяли відтворити при 

проекції (а пізніше, і у пресі) кольорове зображення.

Наступним найважливішим кроком в розвитку методу трибарвної фотографії стало відкриття в 1873 

р.  німецьким  фотохіміком  Германом  Вільгельмом  Фогелем  сенсибілізаторів,  тобто  речовин,  здатних 

підвищувати чутливість срібних з'єднань до променів різної довжини хвилі. Фогелю вдалося отримати 

склад, чутливий до зеленої ділянки спектру.

Практичне  застосування  трибарвної  фотографії  стало  можливим  після  того,  як  учень  Фогеля, 

німецький вчений Адольф Міте розробив сенсибілізатори, що роблять фотопластину чутливої до інших 

ділянок спектру. Він також сконструював фотокамеру для трибарвної зйомки і трьохпроменевий проектор 

для  показу  отриманих  кольорових  знімків.  Це  устаткування  у  дії  уперше  було  продемонстроване 

Адольфом Міте у Берліні в 1902 р.

Рисунок 7: Будівництво греблі  
річка Ока

Рисунок 5:  Собор Різдва 
Пресвятої   Богородиці (Суздаль)

Рисунок 6: 
Л.М.Толстой. 23 
травня 1908 р.
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В  Росії  перша  кольорова  фотографія  була  зроблена  видатним  фотографом  та  винахідником 

Прокудіним-Горським,  за  допомогою  розробленої  ним  камери.  Важко  встановити  найпершу  його 

кольорову  фотографію  (перші  експерименти  з  кольором  відносяться  до  1902  р.).  Офіційно  першою 

російською кольоровою фотографією вважають знімок письменника Л,М, Толстого. 

 
Прокудін-Горський лишив нам безцінну спадщину .зафіксувавши у кольорових фотографіях сучасну 

йому Росію – її культуру. Історію та модернізацію.

Перша фотографія виникла із намагання зберегти і  зробити доступною красу оточуючого світу та 

предметів  мистецтва  але,  як  потужний  засіб  «збереження  миті»  вона  стала  важливим  інструментом 

наукового пізнання та отримала широке практичне застосування. Фотографія відразу ж стала незамінною 

в етнографії, географії, в археології, астрономії, у фізиці, металографії, біології, мікробіології та в інших 

науках.  Вона  стала  самостійним методом  дослідження,  проникаючи  не  лише  у  світ  видимий,  але  і  в 

глибини макро- і мікрокосму. За допомогою фотокамери ми можемо зазирнути у важкодоступні або зовсім 

не  доступні  місця  (зазирнути  у  глибини  океану,  печери,  побачити  космічні  об’єкти),  спостерігати  та 

контролювати процеси у місцях шкідливих для перебування людини (наприклад, в умовах підвищеного 

радіаційного фону або забруднення газами та іншими шкідливими речовинами). У поєднанні з технікою 

телебачення космічна фотографія – воістину всемогутній засіб пізнання. Дослідження за фотознімками 

сприяли виникненню такої науки як фотограмметрія. 

Особливо  цінною  стала  можливість  отримання  знімків  у  різних  діапазонах  світла,  що  відкрило 

можливість побачити невидимий для ока світ. Людське око сприймає світлові промені лише у незначному 

діапазоні, від одного до іншого краю якого частота випромінювання змінюється менше ніж у два рази. 

(Для порівняння найдовші радіохвилі в 1014 довші. А гамма-кванти у 1020 більш енергетичні).



Найбільш відомими є рентгенівський. інфрачервоний та ультрафіолетовий діапазони, а також ефект 

Кірліан – фото  електромагнітного поля. 

     

Квіти у рентгенівських променях (чітко видна геометрія структури)

     

Незвичайні рентгенівські знімки Ніка Візі

  



Рисунок 8:  Пейзаж (художній прийом) 
Інфрачервоне фото

          

Рисунок 9: Центральна частина Чумацького 
шляху (бачити невидиме)

 

Рисунок 10: Фото в 
ультрафіолеті

         

Рисунок 11: Фото в 
електромагнітному 
полі

   

Рисунок 12: Фото в 
електромагнітному полі



Ви с о ко ш в и д к і с на  з й о м к а

Застосування високошвидкісної зйомки дає нам можливість «зупинити час» і вивчати коротко часові 

та  швидкоплинні  процеси.  Наприклад процеси горіння,  вибуху,  взаємодії  механізмів,  розповсюдження 

ударних хвиль та розрядів.  За допомогою швидкісної  зйомки було зоблено багато відкриттів у різних 

галузях знань.

Розвиток  інформаційних  технологій  та  нові  технології  у  створення  елементної  бази  електронних 

приладів  сприяли  виникненню  цифрової  фотографії.  Цифрова  фотографія  – відносно  молода,  але 

популярна технологія, що зародилася в 1981 році, коли компанія Sony випустила на ринок камеру Sony 

Mavica з ПЗС-матрицею, що записує знімки на диск. Цей апарат не був цифровим в сучасному розумінні 

(на диск записувався аналоговий сигнал), проте дозволяв відмовитися від фотоплівки. Перша повноцінна 

цифрова камера – DCS 100 – була випущена в 1990 році компанією Kodak. Принцип роботи цифрової 

камери полягає у фіксації світлового потоку матрицею і перетворення цієї інформації в цифрову форму. 

Рисунок 14:  Бризки фарби 
(Линден Гледхилл)

Рисунок 13: Типи блискавок у вищих шарах 
атмосфери



Сучасні можливості комп’ютерної пам’яті дозволяють зберігати та обробляти величезні масиви даних, що 

дало змогу працювати з великим діапазоном кольорів (відтінків) кількість яких перевищує кількість, яку в 

змозі розпізнати наше око.

Основою  методів  запам’ятовування,  передачі  та  обробки  цифрових  зображень  є  математика  з 

багатьма її розділами. Для отримання якісних знімків необхідно вирішити цілий перелік задач, пов’язаних 

як з фізичною стороною фотографії (правильно вибрати джерело та розташування світла, ракурс, виявити 

дефекти та їх причину і таке інше) так і з інформаційними її аспектами – правильно вибрати кольорові  

моделі  для  обробки  тих  чи  інших  параметрів  знімку,  знати  відмінності  між  форматами  стиснення 

інформації, визначити набір ефективних цифрових фільтрів, які дадуть очікуваний результат.

Сьогодні існує велика кількість спеціалізованих комп’ютерних програм, які дозволяють отримувати 

якісні  цікаві  знімки, а  також проводити ретельні  наукові дослідження за зображеннями.   Отриманими 

різними оптичними приладами. 

Знання фізики процесів,  математичних методів та сучасних інформаційних технологій дадуть вам 

нові можливості у правильному виборі фотоапаратури та у отриманні якісних зображень, а також значною 

мірою розширять Ваші уявлення та знання про красу і таємниці світу в якому ми живемо.

З повагою,

Горда О.В.

асистент кафедри прикладної математики
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