
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 
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Тема: Обладнання для підприємств фото послуг  

Мета: охарактеризувати обладнання для підприємств фото послуг; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

     Деякі виробники намагалися подолати недоліки дзеркала що рухається шляхом 

встановлення напівпрозорого скла або спеціальної подвійної призми, яка частку світлового 

потоку спрямовувало на плівку або матрицю, а іншу частку в око фотографу. Така 

конструкція не набула широкого вжитку через те, що вона ефективно знижувала чутливість 

фотокамери. На світлочутливий елемент потрапляла тільки близько половини всього 

світлового потоку, що призводило до збільшення «шуму» у цифровому варіанті і «зерна» 

на плівці. 

        Прогрес у мікроелектроніці дозволив виготовити прийнятні за ціною цифрові камери, 

в яких зображення для фотографа виводиться на один або навіть два окремих мініатюрних 

рідкокристалічних дисплея. При цьому використовувється той самий сигнал з фотосенсору, 

що і для запису зображення у файл. Це одразу вирішило багато проблем — зникла 

необхідність у будь-яких ненадійних механічних елементах, насамперед дзеркала, 

зберігається весь світловий потік і око фотографа бачить картину абсолютно ідентичну тій, 

що записується. Однак, всеж-таки і цей дизайн не позбавлений суттєвих вад. Час реакції 

дисплеїв на зміну зображення і камери в цілому є досить великим і не є задовільним у 

багатьох ситуаціях. До того ж, якість зображення на міні-дисплеї гірша за ту, яку забезпечує 

чисто оптична схема.  

        Розвиток цифрових технологій сильно розмив границі між типами фотокамер. Зараз 

фотокамери різної якості можна знайти у широкому спектрі пристроїв — від мобільних 

телефонів до портативних комп'ютерів і музичних плеєрів. Можна прогнозувати, що така 

інтеграція триватиме і надалі. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. У чому суть роботи двооб'єктивних камер? 

2. У чому суть роботи дзеркальних камерах? 

3. У чому недоліки роботи дзеркальних камерах? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: підруч. за ред.  О. Ежова, О. Гурьянова « Проектування 

технологічних процесів швейного підприємства»; Валентина Горобчишина, Людмила 

Буханцова «Проектування технологічних процесів швейного підприємства» 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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