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Parametry a konstrukce digitální kamery 

1. Objektiv - tvořen soustavou čoček, nejdůležitější část kamery 

2. Tělo kamery - nosná část 

3. LCD displej a hledáček - slouží jednak pro zobrazení menu  

                                               kamery (umožňuje kontrolu záběru) 

4. Audiozařízení - externí nebo integrovaný mikrofon 

 

Baterie a napájení - část pro vložení baterie  

popř. vstup pro přímé napájení 

Rozhraní pro export (import) záznamu –  

většinou chráněno záklopkou 

Úchytná zařízení 

Další zařízení ke kameře - paměťové karty, reflektor, stativ... 
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Hlavní parametry digitální kamery 

 
Objektiv 

Optický zoom - skládá se s optické soustavy, která umožňuje plynule měnit  

                           ohnisko objektu 

Ohnisková vzdálenost - vyjadřující absolutní hodnotu zvětšení  

                                         (souvisí s rozsahem zoomu) 

Stabilizace obrazu - zařízení eliminující chvění rukou,  

                                  otřesy či jiné nechtěné pohyby 

Snímač 

 

Typ snímače - např. MOS 

Formát obrazu - např. 16:9 (poměr šířky a výšky snímaného záběru) 
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Digitální kamera PANASONIC HDC-SD10 s dotykovým LCD displejem a 

vysokým rozlišením FULL HD.  
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ÚKOL: 

1) Pomocí jakých zařízení a na jaká záznamová média se snímal obraz  

ve 20.století? 

2) Co znamenají zkratky VHS a DVD? 
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